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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK” , NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

przeprowadziła kontrolę w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, zwanym dalej 

„Szpitalem”, w zakresie przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym 

w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. 

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

podpisanym w dniu 29 listopada 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, działalność Szpitala w zakresie spraw objętych kontrolą.  

PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli: 

1. NIK ocenia pozytywnie organizację Oddziału Psychiatrycznego, realizującego 

świadczenia zdrowotne w systemie stacjonarnym2, oraz Oddziału Psychiatrycznego 

Dziennego3, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Zwanego dalej „Oddziałem stacjonarnym” 
3 Zwanego dalej „Oddziałem dziennym” 
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Zakres świadczonych usług odpowiadał postanowieniom statutu i regulaminu 

porządkowego oraz był zgodny z rejestrem zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym 

przez Wojewodę Śląskiego. Odstępstwem od postanowień zawartych w ww. 

dokumentach było nieobsadzenie stanowisk trzech zastępców dyrektora Szpitala. Stan 

zatrudnienia pozostałego personelu medycznego, w latach objętych kontrolą, spełniał 

wymagania wynikające z kontraktu zawartego z Śląskim Oddziałem Narodowego 

Funduszu Zdrowia Katowicach4. 

Zdaniem NIK, powołanie przez Panią Dyrektor dwóch pełnomocników zamiast trzech 

zastępców dyrektora, podane jako przyczyna odstępstwa od obowiązującego schematu 

organizacyjnego Szpitala, nie uzasadnia rozbieŜności pomiędzy postanowieniami statutu 

i regulaminu organizacyjnego a stanem faktycznym. 

Kolejnym odstępstwem było, stwierdzone w toku oględzin, przekroczenie 

normatywnej liczby łóŜek na Oddziale stacjonarnym. Rzeczywista liczba łóŜek 

w stosunku do normatywnej była większa o 8 % (4 łóŜka), w związku z umieszczeniem 

czterech pacjentów na tzw. dostawkach5. Przekroczenie to było spowodowane 

koniecznością przyjęcia w trybie pilnym czterech pacjentów.  

Nie przekroczono wartości umowy z Oddziałem NFZ, pomimo wykorzystywania 

dodatkowych łóŜek. W latach 2009–2011 (I półrocze) umowę zrealizowano odpowiednio 

w 99,99%, 98,63% i 98,14%, przy wykorzystaniu łóŜek szpitalnych - odpowiednio 

w latach – w 99,29%, 95,91% i 98,45%.  

2. Siedem budynków, w których udzielano świadczeń zdrowotnych, poddawano 

wymaganym kontrolom okresowym – rocznym i co pięć lat, o których mowa w art. 62 

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane6. Dla obiektów tych prowadzono 

na bieŜąco ksiąŜki obiektów budowlanych. W wyniku kontroli stanu technicznego 

budynku Oddziału stacjonarnego, przeprowadzonej w maju 2011 r. przez Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie, stwierdzono Ŝe obiekt ten jest w dobrym 

stanie technicznym i nie występują usterki mające wpływ na zagroŜenie dla Ŝycia 

i zdrowia ludzi. 

Pomieszczenia i urządzenia Oddziału stacjonarnego nie w pełni spełniały wymogi 

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

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

                                                 
4 Zwanym dalej „Oddziałem NFZ” 
5 Po jednym łóŜku dostawiono w dwóch salach czteroosobowych, a kolejne dwa umieszczono w przedsionkach 

doraźnie zaadoptowanych na pomieszczenia dla chorych 
6 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
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zakładu opieki zdrowotnej7. W Ŝadnej z 24 sal chorych nie zapewniono dostępu do łóŜek 

szpitalnych z trzech stron, w tym z dwóch dłuŜszych, stosownie do postanowień § 17 ww. 

rozporządzenia. Natomiast w dwóch salach chorych8 odstęp między łóŜkami 

uniemoŜliwiał takŜe swobodny dostęp do trzech pacjentów, co było niezgodne z § 18 

wspomnianego rozporządzenia. Ponadto stwierdzono: 

• zły stan sanitarny jednego z 12 pomieszczeń sanitarnych9 (widoczne zamoknięcie 

stropu i łuszczenie się farby),  

• niesprawne umywalki w pomieszczeniach sanitarnych (w 3 z 22),  

• brak dozowników na mydło oraz papieru toaletowego we wszystkich sanitariatach, 

poza dwoma znajdującymi się na terenie izby przyjęć, a w Ŝadnym sanitariacie nie 

było ręczników jednorazowych.  

Według wyjaśnienia Pani Dyrektor, brak ww. artykułów higienicznych był 

spowodowany względami bezpieczeństwa oraz przypadkami niewłaściwego ich 

wykorzystania przez pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto pacjenci oraz 

ich rodziny – jak podała Pani Dyrektor - byli informowani, o konieczności 

przechowywania tych artykułów w szafkach. 

3. NIK pozytywnie ocenia dostępność do świadczeń medycznych, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, które dotyczyły prowadzenia listy osób oczekujących na hospitalizację 

oraz rejestru pacjentów przyjętych do Szpitala:  

a) Szpital prowadził jedną listę osób oczekujących na planową hospitalizację dla Oddziału 

stacjonarnego i Oddziału dziennego. W 2011 r. do dnia 3 sierpnia na listę oczekujących, 

prowadzoną w systemie informatycznym INFOMEDICA, wpisano 92 osoby, w tym 

34 oczekujące na planową hospitalizację, a pozostałe 58 na świadczenia w Oddziale 

dziennym. Ponadto, prowadzono w formie papierowej podręczną listę oczekujących, 

przy czym na tej liście wpisano 32 osoby oczekujące na hospitalizację stacjonarną.  

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych10, w celu zapewnienia udzielania 

świadczeń zdrowotnych według kolejności zgłoszenia, zakłady opieki zdrowotnej 

prowadzą listy osób oczekujących, które stanowią integralną część dokumentacji 

medycznej.  

                                                 
7 Dz. U. Nr 31, poz. 158 
8 z uwagi na zamianę tych sal z 4 łóŜkowych na 5 łóŜkowe, 
9 na parterze w części obserwacyjnej 
10 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm., zwaną dalej „ustawą o świadczeniach zdrowotnych”  
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Według wyjaśnienia Ordynatora Oddziału stacjonarnego, prowadzenie wspólnej 

listy było wynikiem pomyłkowej konfiguracji systemu informatycznego.  

Analiza 15 wpisów na liście oczekujących (w styczniu i maju 2011 r. ) wykazała, Ŝe 

czas oczekiwania na przyjęcie na Oddział stacjonarny wynosił od 1 do 7 dni. W dwóch 

przypadkach (na 15 badanych) nie podano informacji dotyczących rozpoznania lub 

powodu przyjęcia pacjenta (wg skierowania), co było niezgodne z § 28 pkt 5 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 

i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania11. W pozostałych 

13 przypadkach odnotowano jako rozpoznanie tylko kod klasyfikacji ICD-10. Na liście 

nie było równieŜ nazwiska i podpisu osoby dokonującej wpisu, pomimo wymogu 

określonego w § 28 pkt 9 ww. rozporządzenia. 

Odpowiedzialność za powyŜsze nieprawidłowości ponosi Pani Dyrektor. Zgodnie 

z art.20 ust. 6 ustawy o świadczeniach zdrowotnych świadczeniodawca m.in. zapewnia 

prawidłowe prowadzenie list oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za 

realizację tych zadań. 

b) Rejestr osób przyjętych na Oddział stacjonarny, który - zgodnie z § 8 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. regulującego 

szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz 

wypisywania ze szpitala psychiatrycznego12 - prowadzi lekarz kierujący oddziałem 

psychiatrycznym, nie spełniał w pełni wymogów określonych w załączniku nr 4 do ww. 

rozporządzenia. Nie zamieszczano w nim daty urodzenia pacjenta, numeru księgi 

głównej Szpitala oraz daty i podpisu Ordynatora Oddziału stacjonarnego.  

Według wyjaśnienia Ordynatora Oddziału stacjonarnego (…) Do tej pory nie 

zwrócono uwagi na braki formalne. 

Przyjęcia do Szpitala, w latach objętych kontrolą, odmówiono łącznie 245 osobom, 

z których 70 zakwalifikowano do przyjęcia planowego w późniejszym terminie. 

Przyczyną odmów były m.in. brak wskazań do hospitalizacji (osobom tym udzielono 

porad ambulatoryjnych), brak miejsca (osoby te skierowano do innego szpitala) 

względnie brak rozpoznania psychiatrycznego.  

4. NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, przestrzeganie praw 

pacjentów przy ich przyjmowaniu i wypisywaniu oraz w czasie pobytu w Szpitalu.  

                                                 
11 Dz. U. Nr 252, poz. 1697, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej” 
12 Dz. U. Nr 150, poz. 736 zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie przyjmowania do szpitala”  
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Analiza zanonimizowanej dokumentacji medycznej 18 pacjentów (15% ), przyjętych 

do Szpitala w trybie art. 23, 24, 29 i zatrzymanych na podstawie art. 28 ustawy z dnia 

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego13, wykazała, Ŝe tryb postępowania 

był zgodny z wymogami określonymi w art. 22-32 ww. ustawy. Przyjęcia pacjentów 

poprzedzano badaniem lekarskim potwierdzającym wskazanie do hospitalizacji. Dyrektor 

Szpitala w ustawowym terminie (72 godzin od daty przyjęcia) zawiadamiała właściwy sąd 

opiekuńczy o przyjęciu pacjentów bez ich zgody. RównieŜ o wypisaniu pacjentów 

leczonych bez ich zgody powiadamiano właściwy sąd opiekuńczy. Przestrzegano takŜe 

10.dniowego okresu zatrzymania w Szpitalu osób przyjętych na obserwację (w trybie 

art. 24 uoozp). 

W dokumentacji medycznej pacjentów przyjętych w trybie art. 23, 24 i 28 

odnotowywano fakt wyjaśnienia im przez lekarza przyczyny przyjęcia do Szpitala bez 

zgody oraz poinformowania o ich prawach. Obowiązku tego, określonego w art. 23 ust. 3 

uoozp, nie stosowano wobec pacjentów przyjętych w trybie art. 29, tj. wnioskowym. 

Ordynator Oddziału Stacjonarnego wyjaśniła, Ŝe praktyka taka była spowodowana 

brakiem stosownego druku oświadczenia stanowiącego załącznik do historii choroby 

pacjenta.  

Zdaniem NIK, w kaŜdym przypadku przyjęcia do szpitala osoby z zaburzeniami 

psychicznymi bez jej zgody, takŜe w trybie art. 29 uoozp, po badaniu w izbie przyjęć 

naleŜy wyjaśnić pacjentowi przyczyny przyjęcia do szpitala. 

NIK ocenia negatywnie praktykę niestosowania przez Ordynatora Oddziału 

stacjonarnego powiadamiania Dyrektora Szpitala o fakcie przyjęcia bez zgody osób 

chorych psychicznie, zgodnie z wzorem zawiadomienia określonym w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia w sprawie przyjmowania do szpitala. W związku z przyjętym trybem 

postępowania pomijano jeden z dokumentów, określony w obowiązującej procedurze, 

wskazanej § 6 ww. rozporządzenia.  

Zdaniem NIK, wypełnienie przez Ordynatora zawiadomienia do sądu, które po 

naniesieniu poprawek akceptowała i wysyła do sądu Dyrektor Szpitala – jak wyjaśniła 

Ordynator Oddziału – formalnie nie jest równoznaczne z obowiązującym trybem 

powiadamiania dyrektora szpitala o przyjęciu pacjenta do szpitala bez jego zgody.  

5. W ramach środków przymusu bezpośredniego, Szpital stosował przymusowe podanie 

leków, unieruchomienia pasami oraz izolację w odrębnej sali. Analiza dokumentacji 

                                                 
13 Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, zwanej dalej „uoozp” 
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medycznej dziewięciu pacjentów, wobec których zastosowano unieruchomienie pasami 

i izolację, wykazała niedostateczny nadzór ze strony Dyrektora Szpitala nad stosowaniem 

przymusu bezpośredniego. W badanej dokumentacji nie odnotowano faktu 

przeprowadzenia przez Dyrektora Szpitala lub upowaŜnionego lekarza oceny zasadności 

zastosowania przymusu. Na zawiadomieniach o zastosowaniu przymusu bezpośredniego 

(sporządzonych przez Ordynatora Oddziału stacjonarnego) Dyrektor Szpitala 

potwierdzała podpisem tylko formalne przyjęcie zawiadomienia, natomiast - zgodnie 

z  art. 18 ust. 10 pkt 1 uoozp - kierownik podmiotu leczącego lub upowaŜniony lekarz 

ocenia w ciągu trzech dni zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego.  

Jak wyjaśniła Pani Dyrektor, kontrola takich przypadków odbywa się w formie ustnej 

poprzez rozmowy o konkretnych przypadkach zastosowania przymusu bezpośredniego. 

Analiza tych spraw nie jest dokumentowana. 

NIK nie wnosi zastrzeŜeń do dokumentowania przebiegu przymusu bezpośredniego. 

Informacje o stanie fizycznym pacjenta, kontrolowanym z częstotliwością określoną 

w  § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. 

w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego14, odnotowywano w karcie 

stosowania przymusy bezpośredniego załączonej do dokumentacji medycznej pacjenta. 

W analizowanych przypadkach Ordynator Oddziału stacjonarnego powiadamiała 

pisemnie Dyrektora Szpitala o zastosowanych środkach przymusu bezpośredniego. .  

Stwierdzono ponadto, Ŝe w aktach osobowych pracowników medycznych Oddziału 

stacjonarnego nie było dokumentów potwierdzających posiadanie przez nich kwalifikacji 

upowaŜniających do stosowania przymusu bezpośredniego.  

Według wyjaśnienia Pani Dyrektor, pracownicy stosujący przymus bezpośredni byli 

przeszkoleni przy przyjęciu do pracy przez przełoŜonych, w kwietniu 2009 r. 

zorganizowano szkolenie zbiorowe w tym zakresie, a w 2010 r. wprowadzono, 

zarządzeniem wewnętrznym, Procedury postępowania w przypadku zastosowania 

przymusu bezpośredniego.  

NIK nie podziela stanowiska przedstawionego w tym wyjaśnieniu, jako potwierdzenia 

spełnienia obowiązku określonego w § 17 ww. rozporządzenia. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe 

zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 

sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych 

                                                 
14 Dz. U. Nr 103, poz. 514, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie przymusu” 
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pracownika15 pracodawcę zobowiązano do prowadzenia dla kaŜdego pracownika akt 

osobowych, obejmujących m.in. dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i 

zatrudnienia pracownika, w tym dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych. 

6. NIK ocenia pozytywnie przestrzeganie przez Szpital innych ustawowo chronionych praw 

pacjenta.  

a) Pacjentom zapewniono poszanowanie godności osobistej w trakcie udzielania 

świadczeń medycznych. Badanie pacjentów oraz rozmowy z nimi i ich rodzinami 

odbywały się w gabinetach lekarskich lub pokojach obserwacyjnych. 

b) Pacjentom zapewniono dostęp do informacji o ich prawach i obowiązkach i moŜliwości 

kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala oraz o numerze bezpłatnej infolinii 

Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Udostępniono równieŜ informacje 

z zakresu organizacji pracy Szpitala, trybu składania skarg i wniosków, zasad 

i  terminów odwiedzin. Ponadto pacjenci mogli korzystać z ogólnodostępnych aparatów 

telefonicznych umoŜliwiających kontakt z rodzinami. Zapewniono takŜe właściwe 

warunki do rekreacji i spoŜywania posiłków oraz moŜliwość bezpiecznego deponowania 

środków pienięŜnych i przedmiotów wartościowych. 

c) NIK nie wnosi uwag do trybu postępowania przy rozpatrywaniu skarg składanych przez 

pacjentów lub ich rodziny.  

W latach objętych kontrolą wpłynęło 9 skarg dotyczących działalności Oddziału 

dziennego. W przypadku wszystkich skarg przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, 

a osobom skarŜącym udzielono pisemnej odpowiedzi w terminie jednego miesiąca.  

7. NIK ocenia negatywnie udzielenie przez Dyrektora Szpitala w trybie z wolnej ręki w dniu 

12 grudnia 2008 r. zamówienia publicznego na kompleksowe świadczenie usług 

Ŝywnościowych dla Szpitala Śląskiego oraz Szpitala Sióstr ElŜbietanek, wchodzących 

w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.  

Zamówienie obejmowało przede wszystkim dostawę gotowych posiłków dla pacjentów w 

okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r. Ogólną wartość ww. zamówienia ustalono na 

kwotę 5 247 787,50 zł netto (5 615 132,60 zł brutto), z czego w okresie od stycznia 

2009 r. do końca lipca 2011 r. wydatkowano 4 229 981,24 zł. 

 Zdaniem NIK, dostawa posiłków nie stanowiła usług, o których mowa w art. 5  ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu obowiązującym w dniu 25 listopada 

                                                 
15 Dz. U. Nr 62, poz. 286 
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2008 r., tj. wszczęcia postępowania o udzielenie tego zamówienia16. Zatem udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, określonym w tym przepisie, było 

niedopuszczalne. W związku z tym nie moŜna zgodzić się z wyjaśnieniem Pani Dyrektor, 

Ŝe dostawę posiłków potraktowano i zakontraktowano jako usługi hotelarskie i 

restauracyjne, obejmujące klasę CPV 5532, a w szczególności jako usługę podawania 

posiłków (CPV 5532 20000-9).  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym Statutu Szpitala i wpisów w Rejestrze 

Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego w zakresie struktury 

organizacyjnej. 

2. Podjęcie działań w celu dostosowania pomieszczeń i urządzeń Szpitala do wymogów 

określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań 

jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 

i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 

3. Zapewnienie rzetelnego prowadzenia list osób oczekujących na hospitalizacje w trybie 

stacjonarnym  i dziennym oraz rejestru osób przyjętych do Oddziału stacjonarnego. 

4. Podjęcie działań zapewniających realizację obowiązujących procedur i naleŜyte jej 

dokumentowanie w zakresie przyjmowania pacjentów bez ich zgody i stosowania przymusu 

bezpośredniego.  

5. Dokumentowanie zorganizowanych szkoleń pracowników w zakresie stosowania 

przymusu bezpośredniego. 

6. Udzielanie zamówień publicznych na dostawy Ŝywności dla pacjentów z zastosowaniem 

podstawowych trybów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 15 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczyn niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do 

                                                 
16 Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. 
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Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  

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

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

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 

 


