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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 Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu 

Psychiatrycznym w Toszku, zwanym dalej „Szpitalem”, 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 w dniu 7 października 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 i ustalenia: 

I.  NIK ocenia pozytywnie organizację wykonywania świadczeń zdrowotnych.  

1. W ramach Szpitala funkcjonowało 17 oddziałów2. Struktura i zakres działania Szpitala 

odpowiadały zapisom w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez 

Wojewodę Śląskiego (zwanym dalej „Rejestrem”), oraz statucie Szpitala. Zgodna  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm. 
2 tj.6 ogólnych, 4 o wzmocnionym zabezpieczeniu w tym jeden o charakterze odwykowym, 3 psychiatryczne geriatryczne,  
po jednym oddziale detoksykacji alkoholowej i rehabilitacji alkoholowej, rehabilitacji psychiatrycznej oraz internistyczny.  
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z zapisami w Rejestrze i statucie była liczba łóŜek w poszczególnych oddziałach, 

wynosząca łącznie od 558 w 2009 r. do 578 w latach 2010 - 2011. Wzrost liczby 

rzeczywistych łóŜek wiązał się z uruchomieniem w 2010 r. oddziału sądowego dla 

nieletnich. Stopień wykorzystania łóŜek w latach 2009 – 2010 wynosił 86 % i 87 %,  

przy czym chorzy przebywali przeciętnie w Szpitalu, odpowiednio: 41 i 43 dni.  

NIK zauwaŜa, Ŝe - na skutek niedopatrzenia - nazwy trzech komórek organizacyjnych 

podane w statucie (apteka, pracownia USG oraz gabinet stomatologiczny) były róŜne od 

wpisanych w Rejestrze, a w nazwie jednego z oddziałów psychiatrycznych pominięto 

zapis o jego odwykowym charakterze.  

Stan zatrudnienia w latach objętych kontrolą, w przeliczeniu na pełne etaty, lekarzy 

(37 do 39), pielęgniarek (160 do 175), terapeutów zajęciowych (17,5 do 18), 

pracowników socjalnych (3,5 do 4,5) i psychologów (16 do 18, a w 2010 r. – 20)  

był zgodny z warunkami określonymi w umowach zawartych przez Szpital ze Śląskim 

Oddziałem NFZ w Katowicach. Pozwalał równieŜ na spełnienie warunków wykonywania 

świadczeń w czterech oddziałach wskazanych do wykonywania wzmocnionych środków 

zabezpieczających, określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleŜnień3. 

2. Budynki, w których udzielano świadczeń medycznych były poddawane wymaganym 

kontrolom okresowym – rocznym i co pięć lat, o których mowa w  art. 62 ust. 1  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane4. Kontrole te dokumentowano 

protokołami, które załączono do ksiąŜek obiektów budowlanych, prowadzonych dla 

poszczególnych budynków. W wyniku kontroli stanu technicznego obiektów szpitalnych, 

przeprowadzonej we wrześniu 2011 r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

w Gliwicach stwierdził, Ŝe budynki te były ogólnie w dobrym stanie technicznym. 

Natomiast stwierdzone usterki (m.in. w pawilonie „B” uzupełnienie ubytków betonu  

w krawędzi balkonu oraz wykonanie prawidłowej wentylacji w pomieszczeniu 

technicznym kotłowni olejowej) nakazano usunąć w wyznaczonych terminach, tj. do 

30.06.2012 r. oraz do 30.10.2011 r.  

Ponadto dwa pawilony Szpitala („D” oraz „Ł”) nie spełniały wymogów przepisów 

przeciwpoŜarowych w zakresie dróg ewakuacyjnych, a do jednego pawilonu („D”) nie 

zapewniono prawidłowej drogi poŜarowej. W latach 2007-2009 Komendant Miejski 

                                                 
3 Dz. U Nr 140, poz. 1146, ze zm. 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm. 
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Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gliwicach wydał stosowne decyzje, nakazujące Szpitalowi 

usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpoŜarowe, przy czym 28 lutego 

2011 r. ustalił termin ich usunięcia na 30 września 2011 r. Z uwagi na niedobór środków 

finansowych na realizację zadań wynikających ze wspomnianych decyzji, Szpital wystąpił 

do Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gliwicach o prolongatę 

terminu wykonania decyzji do 31 marca 2012 r. i 31 marca 2013 r. 

Pomieszczenia i urządzenia Szpitala nie w pełni spełniały wymogi rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 

opieki zdrowotnej5 (uchylone rozporządzeniem z dnia 2 lutego 2011 r.6). Zakres 

niezgodności został opisany w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Gliwicach (zwanego dalej PPIS) z dnia 3 czerwca 2009 r. Szpital 

opracował program dostosowawczy, który pozytywnie zaopiniował Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w Katowicach w sierpniu 2009 r. Kontrola przeprowadzona przez 

PPIS w czerwcu 2011 r. wykazała, Ŝe Szpital nadal nie spełnia części wymogów  

ww. rozporządzenia z lutego 2011 r. Nie zapewniono m.in. dostępu do łóŜek szpitalnych 

z trzech stron, w tym z dwóch dłuŜszych stosownie do postanowień § 17 tego 

rozporządzenia. Zgodnie z programem dostosowawczym, termin właściwego usytuowania 

łóŜek szpitalnych ustalono do końca grudnia 2012 r.  

II . NIK ocenia pozytywnie dostępność do świadczeń w zakresie psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej, poza uchybieniami dotyczącymi prowadzenia rejestrów osób oczekujących  

na hospitalizację. 

1. Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych7, świadczenia udzielane były według 

kolejności zgłoszenia. W badanym okresie w 13 oddziałach pacjenci byli przyjmowani na 

bieŜąco i nie było osób oczekujących na przyjęcie. Natomiast np. na oddział VII 

oczekiwało w latach 2009 -2011, odpowiednio: 20, 26 i 5 osób, a średni okres 

oczekiwania na przyjęcie w 2011 r. wynosił 15 dni. Na przyjęcie na oddział XVII dla 

nieletnich o wzmocnionym zabezpieczeniu w 2010 r. oczekiwały 2 osoby i 10 w 2011 r.  

(I półrocze). Średni czas oczekiwania wynosił, odpowiednio: 150 i 168 dni.  

                                                 
5 Dz. U. Nr 213, poz. 1568, ze zm. 
6 Rozporządzenie 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 Dz. U. Nr 31, poz. 158. 
7 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm. 
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Przyjęcia do Szpitala odmówiono w latach objętych kontrolą 298, 268 i 190 osobom. 

Przyczyną odmów były m.in. brak wskazań do hospitalizacji, brak zgody pacjenta na 

hospitalizację, skierowanie do innego szpitala lub do leczenia ambulatoryjnego. 

Szpital zapewniał pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie innych 

specjalności niŜ psychiatria w ramach zawartych umów z zewnętrznymi placówkami 

słuŜy zdrowia oraz poprzez konsultacje lekarzy zatrudnionych w innych Oddziałach 

Szpitala. 

2. Listy oczekujących na planowaną hospitalizację Szpital prowadził w formie 

elektronicznej oraz w wersji papierowej. Dane w tym zakresie przekazywano do 

Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach (zwanego dalej „NFZ”). Analiza list 

prowadzonych dla oddziałów sądowych VII i XVII wykazała, Ŝe nie zawierały one 

wszystkich wymaganych danych, określonych w § 28 pkt 3, 4 i 9 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 

oraz sposobu jej przetwarzania8. W rejestrach tych nie podano godziny dokonania wpisu, 

adresu zamieszkania pacjenta i nr PESEL oraz nie odnotowano imienia, nazwiska  

i podpisu osoby dokonującej wpisu.  

Jak ustalono, pominięcie godziny dokonania wpisu oraz brak podpisu osób 

dokonujących wpisu był spowodowany przeoczeniem, prowadzących rejestr 

oczekujących. Natomiast pozostałych danych nie odnotowano, gdyŜ nie podały ich  

sądy w przesłanych postanowieniach.  

3. Wartość świadczeń wykonanych przez Szpital ponad kontrakt zawarty z NFZ na 2009 r. 

wynosiła 494 865,36 zł, w tym 226 208,65 zł stanowiły nadwykonania trzech oddziałów 

psychiatrycznych i Poradni Zdrowia Psychicznego, przy równoczesnym niewykonaniu 

świadczeń przez pozostałe oddziały psychiatryczne o wartości 1 598 294,71 zł. W 2010 r. 

wartość świadczeń wykonanych ponad kontrakt wynosiła 92 039,53 zł, z czego kwota 

81 105,93 zł stanowiła nadwykonania czterech oddziałów psychiatrycznych, a pozostałe 

oddziały nie wykonały świadczeń o wartości 371 869,20 zł. W ramach ugody z NFZ, 

Szpital otrzymał zwrot 63,8% i 25,1% wartości ogółem nadwykonanych świadczeń 

odpowiednio w latach 2009 – 2010, a róŜnicę zaksięgowano w pozostałe koszty 

operacyjne Szpitala.  

III. NIK ocenia pozytywnie, pomimo nieprawidłowości, przestrzeganie praw pacjentów przy 

ich przyjmowaniu i wypisywaniu oraz w czasie pobytu w Szpitalu.  

                                                 
8 Dz. U. Nr 252, poz. 1697. 
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1. Analiza dokumentacji medycznej (zanonimizowanej), dotyczącej 24 pacjentów 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 psychicznego9, wykazała, Ŝe tryb postępowania 

przy przyjęciu był zgodny z wymogami, określonymi w art. 21-32 ww. ustawy oraz  

w § 6 i § 7 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 psychiatrycznego10. Przyjęcia pacjentów 

poprzedzano badaniem lekarskim, w którym stwierdzano wskazanie do hospitalizacji. 

O przyjęciu pacjenta bez jego zgody, w ustawowym terminie (72 godziny od daty 

przyjęcia) zawiadamiano właściwy sąd opiekuńczy, który po rozpatrzeniu sprawy 

potwierdzał zasadność pozostawienia pacjenta w Szpitalu.  

We wszystkich przypadkach przymusowego przyjęcia pacjentów i leczonych bez ich 

zgody, lekarz zapoznał ich z planowanym postępowaniem leczniczym, stosownie do 

wymogów art. 33 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 

W przypadku pacjentów przyjętych w trybie art. 24 ustawy ochronie zdrowia 

psychicznego przestrzegano 10-dniowego terminu zatrzymania, przy czym pięciu 

pacjentów po upływie tego terminu było poddanych procedurze stosowanej wobec osób 

przyjętych w trybie art. 23 ww. ustawy.  

Decyzje o wypisaniu pacjenta ze Szpitala (po ustaniu przyczyn przyjęcia bez zgody) 

były podejmowane przez kierownika medycznego danego oddziału, a Dyrektor Szpitala 

zawiadamiał niezwłocznie o tym fakcie właściwy sąd. W przypadku jednego pacjenta 

(przyjętego w trybie art. 29 wspomnianej ustawy) brak było potwierdzenia przekazania do 

sądu opiekuńczego informacji o wypisaniu, co było spowodowane niezachowaniem 

w dokumentacji, przez przeoczenie, kopii zawiadomienia.  

2. Szpital prowadził dokumentację stosowania przymusu bezpośredniego w procesie 

leczniczym. Analiza dokumentacji dotyczącej dziewięciu badanych przypadków 

wykazała, Ŝe stan fizyczny osoby unieruchomionej był kontrolowany przez pielęgniarkę 

dyŜurną w czasie określonym w § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu 

bezpośredniego11. Zastosowanie przymusu bezpośredniego (unieruchomienie) 

odnotowywano w dokumentacji medycznej, a o fakcie jego zastosowania powiadamiano 

Dyrektora Szpitala. W jednym przypadku nie odnotowano w raporcie pielęgniarskim 
                                                 
9 Dz. U. Nr 111, poz. 535, ze zm. 
10 Dz. U. Nr 150, poz. 736. 
11 Dz. U. Nr 103, poz. 514. 
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zastosowania przymusu bezpośredniego, co było niezgodne z § 15 ww. rozporządzenia. 

Jak wyjaśniła pielęgniarka mająca dyŜur w dniu zastosowania przymusu bezpośredniego, 

przyczyną braku wpisu było przeoczenie.   

Personel medyczny posiadał ukończone kursy z zakresu stosowania przymusu 

bezpośredniego. Ponadto, w badanym okresie w szkoleniach z zakresu stosowania 

przymusu, zorganizowanych przez Szpital, wzięło udział, odpowiednio: 72, 55 i 25 

pracowników, w tym: lekarze, pielęgniarki, pracownicy ochrony.  

3. Pacjentom zapewniono poszanowanie godności osobistej w trakcie udzielania świadczeń 

medycznych. Badanie pacjentów i rozmowy z nimi i ich rodzinami odbywały się 

w gabinetach lekarskich, a zabiegi wykonywano w gabinetach zabiegowych.  

4. Pacjentom zapewniono równieŜ dostęp do informacji o prawach i obowiązkach oraz 

moŜliwości kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 

(zwanego dalej „Rzecznikiem Praw Pacjenta”). Informacje w tym zakresie (organizacja 

pracy Szpitala, opis trybu składania skarg i wniosków, zasady i termin odwiedzin, 

moŜliwość korzystania z opieki duszpasterskiej) były umieszczone na tablicach  

ogłoszeń poszczególnych oddziałów Szpitala. Ponadto, pacjenci mogli korzystać 

z ogólnodostępnych aparatów telefonicznych, umoŜliwiających kontakt z rodzinami. 

Zapewniono takŜe właściwe warunki do rekreacji i spoŜywania posiłków. 

Negatywnie naleŜy natomiast ocenić niezapewnienie pacjentom odpowiedniej diety 

Ŝywieniowej. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez PPIS, na zlecenie NIK, 

w zakresie oceny teoretycznej ilościowej oraz jakościowej jadłospisów oraz bloku 

Ŝywienia stwierdzono m.in. zwiększoną podaŜ kaloryczną w posiłkach, przekroczenie 

norm zawartości sodu, niedobór witaminy C, zaniŜoną wartość wapnia oraz Ŝelaza. 

W  związku z powyŜszym, PPIS zalecił ograniczenie w diecie potraw 

wysokokalorycznych o duŜej objętości oraz zwiększenie racji pokarmowych z grupy 

warzyw i owoców. BieŜąca czystość skontrolowanych pomieszczeń, sprzętów oraz 

higiena personelu były prawidłowe.  

NIK nie wnosi zastrzeŜeń do stosowanych w Szpitalu zasad zabezpieczania 

i udostępniania środków pienięŜnych i przedmiotów wartościowych zdeponowanych 

przez pacjentów.  

IV.  NIK nie wnosi równieŜ uwag do zakresu współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, 

sądami oraz organem załoŜycielskim. W kontrolowanym okresie do Szpitala wpłynęło  

19 skarg, z czego 12 dotyczyło zastosowanego sposobu leczenia. W wyniku 
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przeprowadzonych postępowań wyjaśniających, odrzucono 18 skarg (w tym wszystkie 

dotyczące sposobu leczenia), a w jednym przypadku przeproszono pisemnie osobę 

skarŜącą się na tryb przyjęcia na badania USG. W jednym przypadku pisemnej 

odpowiedzi skarŜącemu udzielono po upływie 106 dni (sprawę odpowiedzi wniósł do 

Dyrektora Szpitala Rzecznik Praw Pacjenta), przy czym wyjaśniono powody zaistniałej 

zwłoki. Zarówno Dyrektor Szpitala, jak i Rzecznik ocenili współpracę w latach  

2009-2011 (I półrocze) jako dobrą i słuŜącą dobru pacjentów. Ponadto, Rzecznik Praw 

Pacjenta uznał warunki zapewnione przez Szpital za spełniające wymogi art. 10b ust. 5 

pkt 1 oraz pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 

Pozytywną ocenę pracy Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjentów oraz 

sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego wydali takŜe kontrolujący 

Szpital (dwukrotnie w kaŜdym roku kontrolowanego okresu) sędziowie Sądu 

Okręgowego w Gliwicach. Poza Sądem Okręgowym w Gliwicach Szpital kontrolowało  

w latach 2009-2011 (I półrocze) 9 róŜnych podmiotów, w tym corocznie Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w zakresie wydatków Szpitala. 

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

1. Podjęcie działań organizacyjnych w celu wyeliminowania braków w dokumentacji 

medycznej. 

2. Doprowadzenie do zgodności zapisów Statutu Szpitala z Rejestrem Zakładów Opieki 

Zdrowotnej, prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego, w zakresie funkcjonujących 

jednostek organizacyjnych. 

3. Uwzględnienie uwag Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie 

Ŝywienia pacjentów. 

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 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 Pani prawo zgłoszenia na piśmie do 
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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. 

 


