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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK” , 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Szpitalu dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim (dalej: „Szpital”), 

w zakresie przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym w latach 2009- 2011  

(I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym 10 października 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy  

o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

ocenia działalność Szpitala w skontrolowanym zakresie.  

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń. 

1. W latach 2009-2010 Szpital udzielał świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej  

i leczenia uzależnień w 21 oddziałach szpitalnych, w których dysponował 760 łóżkami 

rzeczywistymi1. W okresie tym leczonych było odpowiednio 5121 i 5089 pacjentów, przy 

przeciętnym wykorzystaniu rocznym łóżka wynoszącym 342 i 347 osobodni, a przeciętny 

                                                 
1  tj. łóżkami znajdującymi się w salach chorych (z pełnym wyposażeniem), zajętymi przez chorych lub 

przygotowanymi na ich przyjęcie  



pobyt chorego wynosił 50,7 dnia w 2009 r. i 51,8 dnia w 2010 r. Przyjęcia do Szpitala, za 

wyjątkiem przyjęć na 2 oddziały (Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Terapii 

Uzależnionych od Alkoholu) odbywały się na bieżąco, a do 2 ww. oddziałów na 

podstawie rejestrów osób oczekujących na planowaną hospitalizację. 

Liczba zatrudnionych lekarzy (psychiatrów), pielęgniarek, psychologów i specjalistów 

terapii uzależnień uległa zwiększeniu odpowiednio: z 24 do 26 osób, z 252 do 253 osób,  

z 21 do 23 osób i z 8 do 10 osób. 

W badanym okresie Szpital udzielił świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej ponad 

limit określony w umowach z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Gdańsku (dalej: „Fundusz”). W 2009 r. nadwykonania wynosiły 

1.343,5 tys. zł, a w 2010 r. – 2.304,1 tys. zł. i w całości zostały sfinansowane przez 

Fundusz. 

Pacjenci Szpitala mieli zapewniony dostęp do lekarzy innych specjalności. Świadczeń 

tych udzielało 14 lekarzy (zatrudnionych na podstawie umów o pracę bądź na podstawie 

umów cywilnoprawnych o udzielanie świadczeń zdrowotnych), a ponadto Szpital zawarł 

umowy na wykonywanie badań (m.in.): bakteriologicznych, diagnostyki obrazowej, 

nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej z 4 podmiotami świadczącymi usługi 

zdrowotne w tym zakresie. 

1.1.  Personel medyczny (360 osób), upoważniony do stosowania przymusu 

bezpośredniego, został przeszkolony w tym zakresie, a szkolenia zakończone zostały 

wydaniem stosownego zaświadczenia.  

1.2. Stwierdzono niezgodności poziomu zatrudnienia personelu na oddziałach Szpitala  

o wzmocnionym zabezpieczeniu z przepisami § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z 10 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych  

i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków 

zabezpieczających oraz składu, trybu powołania i zadań komisji psychiatrycznej do 

spraw środków zabezpieczających2. Bowiem oddziały o wzmocnionym 

zabezpieczeniu (XXII, XXIII oraz XXIV) winny zatrudniać personel w liczbie co 

najmniej dwukrotnie większej niż pojemność zakładu (mierzona liczbą łóżek), tj.:  

– na oddziale XXII o liczbie 36 łóżek, zatrudnienie powinno wynosić 72 etaty  

(wg danych z Działu Służby Pracowniczej wynosiło 28,75 etatu),  

                                                 
2 Dz.U. Nr 179, poz. 1854 ze zm. – dalej: „rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych” 



– na oddziale XXIV o liczbie 70 łóżek, zatrudnienie powinno wynosić 140 etatów 

(wg danych z Działu Służby Pracowniczej wynosiło 48),  

– na oddziale XXIII o liczbie 24 łóżek zatrudnienie powinno wynosić 48 etatów  

(wg danych z Działu Służby Pracowniczej wynosiło 35,58).  

Przyczyną powyższych niezgodności był fakt, iż Pana zdaniem, przy aktualnym 

poziomie zatrudnienia koszt wynagrodzeń stanowi już 80% przychodów Szpitala i nie 

ma możliwości zatrudnienia nowych pracowników bez powiększenia deficytu 

finansowego jednostki. W ocenie NIK nie może to jednak stanowić wystarczającego 

usprawiedliwienia dla utrzymywania stanu odbiegającego od poziomu określonego  

w obowiązujących przepisach.  

1.3. Stwierdzono niezgodności poziomu zatrudnienia psychologów i terapeutów  

z warunkami umowy zawartej z Funduszem w 2011 r. Zgodnie z ww. umową na 

oddziałach psychiatrii sądowej, o wzmocnionym zabezpieczeniu, zatrudnienie 

psychologów oraz terapeutów powinno wynosić:  

– na oddziale XXIV – po 2,6 etatu w każdej z ww. specjalności, podczas gdy według 

stanu na dzień 30 czerwca 2011 r., wynosiło po 2 etaty,  

– na oddziale XXII – 0,55 etatu dla terapeuty, podczas gdy wg stanu z 30 czerwca 

2011 r., wynosiło – 0,25 etatu.  

2. W zakresie przestrzegania przez Szpital praw pacjentów ustalono, że: 

– przyjęcia do Szpitala 6 losowo wybranych pacjentów odbyły się za ich pisemną 

zgodą i po osobistym zbadaniu przez lekarza w Izbie Przyjęć Szpitala, 

stwierdzającym wskazania do przyjęcia – co było zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy  

z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego3 (dalej: „ustawa oozp”), 

– na podstawie kontroli w wybranych losowo 5 oddziałach Szpitala – zapewniono 

pacjentom poszanowanie godności w trakcie udzielania świadczeń medycznych,  

– na podstawie kontroli w 5 losowo wybranych oddziałach Szpitala – zapewniono 

pacjentom dostęp do niezbędnych informacji takich jak: regulamin porządkowy 

oddziału, karta praw pacjenta, terminy odwiedzin, informacje o opiece 

duszpasterskiej, adres Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie i nr bezpłatnej 

infolinii do tego Biura oraz do informacji o czasie i miejscu przyjęć Rzecznika Praw 

Pacjenta Szpitala. Stwierdzono jednak, że w związku z odwołaniem Rzecznika Praw 

Pacjenta Szpitala, informacja o czasie i miejscu przyjęć Rzecznika była nieaktualna. 

                                                 
3 Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.  



Informacja ta została uaktualniona dopiero po 11 dniach od odwołania  

ww. Rzecznika, jednak nie wynikało to z winy Szpitala, a spowodowane było 

zaniechaniem pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie,  

– na podstawie kontroli w 5 losowo wybranych oddziałach Szpitala – stworzono 

warunki do rekreacji i spożywania posiłków. Na oddziałach tych znajdowały się 

czyste, wyremontowane pomieszczenia, służące pacjentom za jadalnie. Kontrola 

dotycząca oceny posiłków prowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Starogardzie Gd. nie wykazała w tym zakresie 

nieprawidłowości. Pomieszczenia do rekreacji, z telewizorami, podręcznym 

księgozbiorem, grami planszowymi, znajdowały się na każdym kontrolowanym 

oddziale. Pomieszczenia te były czyste i wyremontowane. W kontrolowanym okresie 

w Szpitalu działało 15 pracowni terapii zajęciowej, działał też klub pacjenta, który 

umożliwiał nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, 

– prawidłowo zabezpieczano i udostępniano środki pieniężne i przedmioty wartościowe 

zdeponowane przez pacjentów. Środki pieniężne pacjentów Szpital gromadził  

i przechowywał na wyodrębnionym rachunku bankowym, a odsetki naliczane do tego 

rachunku stanowiły własność pacjentów i były rozliczane na ich indywidualne konta.  

3. Na podstawie badania zanonimizowanej dokumentacji medycznej, stwierdzono poniższe 

nieprawidłowości. 

3.1.  Dokumentacja medyczna, w 6 na 10 poddanych kontroli przypadkach, nie była 

prowadzona chronologicznie. Stanowiło to naruszenie § 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu 

dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej 

przetwarzania4 oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 

2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania5 (dalej: ”rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej”). Jako 

przyczynę ww. nieprawidłowości wskazał Pan m.in. na błędy lekarzy oraz 

poinformował, że wszystkie niedociągnięcia w stosowaniu przepisów ustawy oozp 

wskazane podczas kontroli, są analizowane i zostaną podjęte działania w celu ich 

wyeliminowania. 

3.2. W stosunku do pacjentów przyjmowanych w: 

                                                 
4 Dz.U. Nr 247, poz.1819 ze zm. – uchylone z dniem 1 stycznia 2011r.  
5 Dz.U. 252, poz. 1697 



– trybie nagłym (art. 23 ustawy oozp), spośród 6 badanych, w 2 przypadkach  brak 

było zatwierdzenia przyjęcia przez Ordynatora / Kierownika Oddziału,  

w 2 pozostałych sprawach zatwierdzenie nie zawierało daty (niezgodnie z art. 23 

ust. 4 ustawy oozp), 

– trybie przymusowej obserwacji (art. 24 ustawy oozp), spośród 6 badanych,  

w 2 przypadkach zatwierdzenie przyjęcia do Szpitala przez 

Ordynatora/Kierownika Oddziału nastąpiło po upływie 48 godzin od daty 

przyjęcia pacjenta (niezgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy oozp),  

– trybie wnioskowym (art. 29 ustawy oozp), spośród 6 badanych, w 4 przypadkach 

nie wyjaśniono pacjentom przyczyn przyjęcia do Szpitala bez zgody i nie 

poinformowano o ich prawach (niezgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy oozp). 

 

 

 

Ponadto:  

– we wszystkich badanych 16 przypadkach lekarze nie wywiązali się z obowiązku 

zapoznania pacjenta z planowanym postępowaniem leczniczym (niezgodnie  

z art. 33 ust. 2 ustawy oozp), 

– spośród 12 badanych, w 7 przypadkach pacjentów leczonych bez ich zgody nie 

zawiadomiono sądu opiekuńczego o wypisaniu takiego pacjenta ze Szpitala (art. 

35 ust. 3 ustawy oozp).  

3.3. W odniesieniu do 15 pacjentów niezdolnych z przyczyn prawnych lub faktycznych do 

wyrażenia zgody przy przyjmowaniu do Szpitala, w jednym przypadku pacjenta 

przyjęto na podstawie nieważnego skierowania do Szpitala oraz w jednym przypadku 

pacjenta nieletniego, pozostającego poza władzą rodzicielską, przyjęto go do Szpitala 

bez powiadomienia sądu opiekuńczego, co było niezgodne odpowiednio z: art. 11  

ust. 1 i art. 22 ust. 5 ustawy oozp. 

3.4.  W próbie losowo dobranych 6 pacjentów, którzy poddani zostali świadczeniu 

zdrowotnemu o podwyższonym ryzyku (elektrowstrząsy) stwierdzono, że choć zgodę 

na stosowanie powyższego zabiegu wyrazili wszyscy pacjenci, to jednak  

w 1 przypadku, pacjent nie został poinformowany o dających się przewidzieć skutkach 

proponowanego świadczenia. Było to niezgodne z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995r. w sprawie wykazu świadczeń 



zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela 

ustawowego6, 

3.5.  W zakresie prawidłowości stosowania przymusu bezpośredniego, w stosunku do  

12 losowo wybranych pacjentów stwierdzono, że:  

– w 9 przypadkach nie odnotowano czasu trwania zabezpieczenia,  

– w 3 przypadkach nie podano rodzaju zastosowanego zabezpieczenia,  

– w 6 przypadkach nie odnotowano czasu i godziny zwolnienia z zabezpieczenia,  

– w 3 przypadkach brak było zapisów dotyczących przeprowadzenia badania 

lekarskiego przy każdorazowej decyzji o przedłużeniu czasu trwania 

zabezpieczenia,  

– w 1 przypadku pacjent został odbezpieczony 45 minut po upływie czasu na jaki 

zostało przedłużone zabezpieczenie.  

Działania takie były niezgodne z § 9 pkt 2 i § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania 

przymusu bezpośredniego7. 

3.6. Kontrola przechowywania dokumentacji medycznej, przeprowadzona na 6 oddziałach 

Szpitala wykazała, że nie dochowano należytej staranności przy zabezpieczeniu 

dokumentacji medycznej przed dostępem osób nieupoważnionych, do czego 

zobowiązywał przepis § 73 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. 

Stwierdzono, że historie choroby pacjentów na 2 oddziałach przechowywane były  

w gabinetach lekarskich w ogólnie dostępnych szafkach, a w Izbie Przyjęć Szpitala 

książki przyjęć i odmów przechowywane były na ogólnie dostępnych półkach. 

Stwierdził Pan, iż na oddziałach naprawiono już zamki w szafkach, w których 

przechowywana jest dokumentacja medyczna. W odniesieniu do Izby Przyjęć  

ww. brak zabezpieczenia tłumaczył Pan faktem, iż dokumentacja podczas dyżuru musi 

być przez cały czas dostępna, a ponadto w pomieszczeniu tym przez cały czas 

znajdują się pracownicy Szpitala. Zdaniem NIK wyjaśnienia te nie są przekonywujące, 

bowiem przechowywanie dokumentacji medycznej w Izbie Przyjęć w podany przez 

Pana sposób, nie gwarantuje właściwej ochrony przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

Sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną (historiami choroby) należało do 

obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.  

                                                 
6 Dz.U. Nr 100, poz. 503 
7 Dz.U. Nr 103, poz. 514 



W ocenie NIK stwierdzone powyżej nieprawidłowości w zakresie prowadzenia 

dokumentacji medycznej mogą świadczyć o braku należytego nadzoru i kontroli w tym 

zakresie. Wpływ na powyższy stan ma również zatrudnienie na jednym etacie osoby, 

która wykonując obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, jednocześnie kierowała 

pracą Oddziałów XXII i XXIV oraz realizowała przyjęte na siebie obowiązki biegłego 

sądowego.  

4. W wyniku kontroli 7 oddziałów Szpitala w zakresie zagęszczenia sal szpitalnych 

negatywnie oceniono fakt, że na żadnym z nich nie był zapewniony wymóg § 17 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagańjakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej8 (dalej: „rozporządzenie w sprawie wymagań dla zakładu 

opieki zdrowotnej”) dotyczący dostępu do wszystkich łóżek z 3 stron, w tym 2 dłuższych. 

Na 4 oddziałach szerokość pokoi łóżkowych nie pozwalała na wyprowadzenie każdego 

łóżka, co było niezgodne z uregulowaniem § 19 ww. rozporządzenia. Przyczynami  

ww. stanu było m.in. zagęszczenie łóżek w salach chorych i ich złe ustawienie, będące 

wynikiem konieczności czasowego zwiększenia liczby łóżek w niektórych oddziałach.  

5. Szpital dysponował dokumentacją określającą stan techniczny użytkowanych budynków. 

Na podstawie kontroli książek 5 losowo wybranych obiektów, spośród 20,  

w których udzielane były świadczenia zdrowotne stwierdzono, że zgodnie z art. 64 ust. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane9 zostały założone i były prowadzone na 

bieżąco książki obiektu budowlanego oraz że obiekty te zostały poddane okresowym 

kontrolom (co najmniej raz w roku) stanu technicznego, o których mowa w art. 62 ust. 1 

pkt. 1 ww. ustawy. 

Przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie 

Gdańskim, na wniosek NIK, kontrola wykazała, że w 16 obiektach budowlanych 

występują elementy dające podstawę do uznania istniejących budynków za zagrażające 

życiu ludzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Komendant Powiatowy PSP w dniu 

30.08.2011 r. wydał decyzję nakazującą Szpitalowi usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości w terminie do 31.12.2013 r. Główną przyczyną powstania tych 

nieprawidłowości był brak środków finansowych.  

6. Stwierdzono niezgodność zapisów Statutu Szpitala ze stanem faktycznym. W Statucie 

wykazano bowiem, że Szpital udzielał świadczeń zdrowotnych w oddziale rehabilitacji 

                                                 
8 Dz.U. Nr 31, poz. 158 
9 Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 



psychiatrycznej, podczas gdy oddział ten nigdy nie powstał. Powyższe niezgodności 

wynikały z przeoczenia pracowników Szpitala. 

7. Szpital nie posiadał Regulaminu Organizacyjnego (porządkowego), który wymagany był 

przepisami: art.18a obowiązującej do dnia 30 czerwca 2011 r. ustawy z dnia 30 sierpnia 

1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej10, (dalej: „ustawa o zoz” ) oraz art. 24 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej11. Zadeklarował Pan, że projekt 

regulaminu, który został już opracowany, będzie przedstawiony Radzie Społecznej 

Szpitala w celu zatwierdzenia na posiedzeniu w miesiącu październiku br. 

8. W Szpitalu nie uregulowano postępowania w sprawie sposobu przyjmowania  

i rozpatrywania skarg pacjentów. Stwierdzono, że za 2009 r. brak było dokumentacji 

dotyczącej złożonych skarg. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Szpitala z dokumentacji 

dotyczącej skarg za 2009 r. nie rozliczył się, odwołany ze stanowiska 15 grudnia 2010 r., 

ówczesny Dyrektor Szpitala. Natomiast w 2010 r. do Szpitala wpłynęło 29 skarg,  

w żadnym przypadku Szpital nie zawiadomił na piśmie skarżącego o sposobie załatwienia 

skargi, a w 12 sprawach, skarżących nie poinformowano o ustaleniach również ustnie.  

W 2011 r. na 12 złożonych skarg Szpital nie poinformował skarżących o sposobie 

rozpatrzenia skargi w 8 przypadkach. Było to niezgodne z art. 10a ust. 4 pkt 3  

ustawy oozp, gdyż osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 

szpital psychiatryczny ma prawo do uzyskania informacji  

o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy.  

Kontrola wykazała również, że w badanym okresie Rada Społeczna Szpitala nie 

dokonywała okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające 

ze świadczeń zakładu, co było niezgodne z art. 46 pkt 5 ustawy o zoz.  

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1) doprowadzenie do zgodności stanu zatrudnienia na oddziałach  

o wzmocnionym zabezpieczeniu z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia   

w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych oraz  z warunkami  umowy  z  Funduszem, 

2) wprowadzenie mechanizmów kontrolnych (rozwiązań organizacyjnych) ograniczających 

ryzyko wystąpienia ujawnionych w wyniku kontroli nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, 
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3) dostosowanie ustawienia łóżek w salach pacjentów do wymogów rozporządzenia  

w sprawie wymagań dla zakładu opieki zdrowotnej,  

4) opracowanie wewnętrznych uregulowań w zakresie rozpatrywania skarg pacjentów 

uwzględniających wymóg każdorazowego udzielania skarżącemu pacjentowi informacji  

o sposobie rozpatrzenia jego skarg i wniosków,  

5)  wykonanie decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Starogardzie Gdańskim, 

6) dokonanie zmian w Statucie Szpitala w celu uzyskania zgodności  ze stanem faktycznym 

w zakresie udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych, 

7) opracowanie i wdrożenie Regulaminu Organizacyjnego Szpitala. 

  

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, 

do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 


