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Wystąpienie pokontrolne 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła – na podstawie art. 2 

ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, 

poz. 1701 ze zm.) – kontrolę Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego 

w Krakowie (Szpitala) w zakresie przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie 

psychiatrycznym w latach 2009 – 2011 (I półrocze). 

Niniejsze wystąpienie Delegatura przesyła – stosownie do art. 60 ustawy o NIK – 

w związku z wynikami kontroli, przedstawionymi w protokole podpisanym przez Panią 

Dyrektor 11 października 2011 r. i omówionymi na naradzie pokontrolnej w dniu 

12 października 2011 r. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

przestrzeganie praw pacjenta w Szpitalu. Stwierdzone nieprawidłowości m.in. dotyczyły 

stosowania przymusu bezpośredniego oraz stanu technicznego niektórych budynków, gdzie 

udzielane są świadczenia medyczne. 
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PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące ustalenia i oceny szczegółowe: 

1. NIK negatywnie ocenia zgodność organizacji Szpitala z Rejestrem Wojewody oraz 

Statutem i  Regulaminem Porządkowym. W trakcie kontroli stwierdzono m.in. brak 

aktu wewnętrznego, który określa w sposób spójny aktualną strukturę organizacyjną. 

W obowiązujących dokumentach nie wskazano m.in. przynaleŜności komórek 

organizacyjnych Szpitala do poszczególnych ośrodków medycznych (w Statucie 

i Regulaminie Porządkowym np. nie wyodrębniono Ośrodka Obsługi Medycznej). 

Ponadto w Księdze Rejestrowej brak było aktualizacji danych dotyczących 

działających jednostek organizacyjnych lub ich likwidacji. Nieprawidłowości te 

stwierdziła równieŜ kontrola przeprowadzona przez organ załoŜycielski, tj. Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego w I kwartale 2011 r. W odpowiedzi na 

wystąpienie pokontrolne Urzędu Marszałkowskiego Szpital zobowiązał się do 

przygotowania do końca 2011 r. nowego kompletu dokumentów organizacyjnych 

i jest w trakcie ich przygotowywania. 

2. Szpital w badanym okresie zawarł z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ) sześć umów o udzielenie świadczeń 

zdrowotnych, w tym dwie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka 

psychiatryczna i leczenie uzaleŜnień, tj. z 11 marca 2008 r. (wraz z aneksami na lata 

2009 – 2010) oraz z 12 stycznia 2011 r.  

NIK nie wnosi uwag do ilości łóŜek rzeczywistych oraz stanu zatrudnienia personelu, 

w tym lekarzy psychiatrów w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym 

Zabezpieczeniu. Stwierdzony stan faktyczny był zgodny z wymogami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów 

psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania 

środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji 

psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854 ze 

zm.), a takŜe z ofertą Szpitala do zawartej umowy z MOW NFZ z 12 stycznia 2011 r. 

3. Szpital udzielał stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w 16 obiektach budowlanych, 

(z których 15 to obiekty wybudowane w okresie I wojny światowej, wpisane do 

rejestru zabytków). ZastrzeŜenia NIK budzi stan techniczny co najmniej sześciu 

obiektów, które wymagają remontu kapitalnego oraz obecnie nie spełniają wszystkich 

wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 

2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym 
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i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r., 

Nr 213, poz. 1568 ze zm.). Kolejne 6 obiektów wymagało remontu bieŜącego. NIK 

przyjmuje wyjaśnienia Z-cy Dyrektora Szpitala ds. Inwestycyjnych, Ŝe z powodu 

niewystarczających środków finansowych przekazywanych przez Urząd 

Marszałkowski prowadzono tylko remonty bieŜące i Szpital nie wykonywał 

wszystkich zaleceń po rocznych przeglądach technicznych, zaleceń zawartych 

w Programie Dostosowania Szpitala do wymagań określonych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. jak i zaleceń organów kontroli sanitarnej, 

poŜarowej i nadzoru budowlanego. NIK nie wnosi uwag do prowadzonych w Szpitalu 

ksiąŜek obiektów. KaŜdy z obiektów posiadał stosowny dokument oraz był 

poddawany rocznym przeglądom technicznym oraz pięcioletniemu przeglądowi 

technicznemu. NIK wskazuje jednak na uchybienia w sposobie dokumentowania, 

tj. brak adnotacji w protokołach z rocznych przeglądów o nie wykonaniu zaleceń. 

4. Uwagi NIK budzi długi okres oczekiwania na hospitalizację w pięciu oddziałach 

psychiatrycznych. Czas oczekiwania na przyjęcie wynosił od 6 dni do 465 dni (np. dla 

Oddziału Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w styczniu 2009 r.). NIK przyjmuje do 

wiadomości wyjaśnienie Pani Dyrektor o przyczynach powstania kolejek 

oczekujących, których powodem była m.in. konieczność długoterminowej terapii jak 

i niski stopień zakontraktowania świadczeń medycznych przez MOW NFZ 

(na 50 łóŜek) w stosunku do moŜliwości oferowanych przez Szpital (60 łóŜek) 

(na Oddziale Terapii UzaleŜnień od Alkoholu). NIK nie wnosi uwag do sposobu 

prowadzenia list oczekujących na przyjęcie do oddziałów . 

W latach 2009 – 2011 (I półrocze) Szpital świadczył psychiatryczne usługi zdrowotne 

ponad limit określony w umowach, za które MOW NFZ w 2009 r. nie zapłacił 

Szpitalowi kwoty 4 018 035,08 zł, w 2010 r. kwoty 90 768,02 zł, a do 30 czerwca 

2011 r. 272 188,14 zł. NIK nie wnosi uwag do postępowania Szpitala w sprawie 

uzyskania zapłaty za nadwykonania. Szpital w dniu 8 listopada 2010 r. wniósł do Sądu 

Okręgowego w Krakowie pozew o zapłatę 541 620 zł od MOW NFZ jako naleŜnego 

Szpitalowi wynagrodzenia z tytułu wykonania w 2009 r. umowy 

nr 061/100012/PSY/2008 – Opieka psychiatryczna i leczenie uzaleŜnień. Jako 

uzasadnienie ww. pozwu podano m.in., Ŝe Szpital w 2009 r. zrealizował na Oddziale 

Psychiatrii Sądowej ponad limit określony umownie świadczenia w wysokości 

541 467,00 zł, co odpowiadało zwiększeniu liczby łóŜek w Oddziale z 59 do 64. 

MOW NFZ odmówił zapłaty za świadczenia ponad te, które zakontraktował 
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w umowie. Szpital domaga się zapłaty za świadczenia faktycznie zrealizowane, 

dla pacjentów skierowanych do Szpitala na podstawie nakazów przyjęcia wydanych 

przez uprawnione do tego sądy i w ramach przewidzianego prawem limitu (65 łóŜek). 

Szpital dochodzi równieŜ kwoty 153,00 zł tytułem odsetek od ww. kwoty głównej. 

5. NIK nie wnosi uwag do przestrzegania przez Szpital ustawowo chronionych praw 

pacjenta, za wyjątkiem stosowania przymusu bezpośredniego. Kontrola wykazała, Ŝe 

pacjenci mieli dostęp do informacji, nie występowało zagęszczenie pokoi pacjentów, 

zapewniono im poszanowanie godności w trakcie udzielania świadczeń oraz dostęp do 

świadczeń medycznych innych niŜ psychiatryczne, warunków do rekreacji 

i spoŜywania posiłków. Poziom wyŜywienia oraz sposób postępowania z depozytami 

(w tym pienięŜnymi) równieŜ nie budził uwag NIK. 

6. W wyniku szczegółowej analizy wybranej losowo próby 24 przypadków wśród 

pacjentów przyjętych w trybie art. 23, 24, 28 i 29 uoozp1, nie stwierdzono naruszeń 

praw pacjenta przy przymusowym przyjmowaniu pacjentów do Szpitala. 

We wszystkich przypadkach, za wyjątkiem przyjęć w trybie art. 29 (tzw. tryb 

wnioskowy), lekarz odnotowywał fakt wyjaśnienia choremu psychicznie przyczyny 

przyjęcia do szpitala bez zgody i poinformowania go o jego prawach poprzez 

zakreślenie odpowiednich kwadratów w formularzu pn. „Załącznik do historii 

choroby”. Uwagi NIK budzi natomiast przyjęta praktyka potwierdzania 

poinformowania pacjenta o jego prawach i przyczynach przyjęcia do szpitala bez jego 

zgody wyłącznie poprzez zakreślenie właściwego kwadratu w „Załączniku do historii 

choroby”, a przy przyjęciach w trybie art. 29 (na wniosek sądu) pomijanie tego kroku 

i poprzestawanie na domniemaniu poinformowania pacjenta o jego prawach w trakcie 

postępowania sądowego. Ograniczenie się do takich zapisów, zdaniem NIK, nie 

stanowiło wystarczającego udokumentowania faktu rzetelnego poinformowania 

pacjenta o jego prawach, powodach przyjęcia do szpitala oraz planie leczenia. 

7. NIK nie wnosi uwag do informowania sądu o przyjęciu pacjenta do oddziału bez jego 

zgody. Nie stwierdzono przypadku niezaakceptowania przez sąd decyzji lekarza 

o przyjęciu pacjenta do szpitala bez jego zgody. RównieŜ przyjęte procedury 

informowania dyrektora Szpitala i zatwierdzania przez ordynatora decyzji lekarza 

o przymusowym przyjęciu do szpitala oraz współpraca Szpitala z rodzinami pacjentów, 
                                                 

1 ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, uoozp – ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) 
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z sądem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem praw osób chorych psychicznie, 

z prokuratorem i organami administracji publicznej (m.in. z ośrodkami pomocy 

społecznej) nie budzą uwag NIK. 

8. NIK negatywnie ocenia nieprzestrzeganie przez Szpital przepisów rozporządzenia 

w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego2. Z dokumentacji 

medycznej, w tym z tzw. kart stosowania przymusu bezpośredniego wynika, Ŝe we 

wszystkich 9 zbadanych przypadkach zastosowania unieruchomienia, w dokumentacji 

medycznej ograniczono się do odnotowania w karcie zastosowania przymusu 

bezpośredniego wpisów określających datę, godzinę oraz podpis i imienną pieczątkę 

lekarza zlecającego przedłuŜenie, natomiast w ww. karcie, dekursusach lub raportach 

lekarskich nie odnotowano powodu przedłuŜenia zastosowania przymusu 

bezpośredniego na kolejne 6 godzin, (w 2009 r., przed aktualizacją formularza 

poprzestawano na postawieniu imiennej pieczątki i parafki lekarza w poprzek – 

na zapisach o stanie fizjologicznym pacjenta odnotowywanym co piętnaście minut 

przez pielęgniarkę). Decyzje o przedłuŜeniu stosowania przymusu bezpośredniego 

były podejmowane bez podania i odnotowania w dokumentacji medycznej pacjenta 

informacji o kaŜdorazowych powodach przedłuŜenia i adnotacji o poprzedzeniu tego 

przedłuŜenia osobistym badaniem pacjenta przez lekarza. Ponadto w trakcie kontroli 

stwierdzono, Ŝe w 3 z przeanalizowanych 9 przypadków przekroczono czas 4 godzin 

wymaganych do chwilowego uwolnienia (kod 11 w Karcie przymusu 

bezpośredniego), a czas ciągłego unieruchomienia wynosił nawet do 92 godzin, 

co potwierdzały zapisy stanu fizycznego pacjenta dokonywane w karcie stosowania 

przymusu bezpośredniego co 15 minut. Stwierdzone nieprawidłowości wskazywały na 

naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 

sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego2. NaleŜy 

zauwaŜyć, ze stan pacjenta, podawanie posiłków, wykonywanie zabiegów, toaleta 

odnotowywane były w raportach pielęgniarskich. 

                                                 

2 rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania 
przymusu bezpośredniego (Dz.U. Nr 103, poz. 514) a w szczególności: § 9 ust. 2, który stanowi, Ŝe lekarz zaleca 
zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuŜszy niŜ 
4 godziny. W razie potrzeby lekarz, po osobistym badaniu pacjenta moŜe przedłuŜyć unieruchomienie na 
następne okresy 6-godzinne , § 12, który stanowi, Ŝe zlecenie zastosowania lub przedłuŜenia przymusu 
bezpośredniego lekarz odnotowuje takŜe w dokumentacji medycznej osoby, opisując przyczyny i okoliczności 
zastosowania przymusu, jego rodzaj i czas trwania, § 14 ust. 1 pkt. 2, który stanowi, Ŝe pielęgniarka dyŜurna 
zapewnia krótkotrwałe uwolnienie pacjenta od unieruchomienia w celu zmiany jego pozycji bądź zaspokojenia 
potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej niŜ co 4 godziny. 
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9. Zdaniem NIK, procedury kontroli wewnętrznej okazały się niewystarczające, gdyŜ 

Ŝadna z kontroli dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej nie wykazała 

nieprawidłowości, o których mowa powyŜej. Szpital był równieŜ kontrolowany przez 

organ załoŜycielski oraz przez Sąd opiekuńczy i w obu przypadkach nie wniesiono 

uwag do prowadzenia dokumentacji medycznej. 

10. NIK nie wnosi uwag do sposobu postępowania w sprawie skarg i wniosków 

składanych przez pacjentów. W Szpitalu skargi pacjentów rozpatrywane były przez 

dwie wewnętrzne komisje, tj. Komisje ds. Analizy Skarg i wniosków oraz Komisje 

ds. Zdarzeń NiepoŜądanych. Wszystkie 12 skarg, które wpłynęły od pacjentów do 

Dyrektora Szpitala zostały ocenione jako bezzasadne. Trudne przypadki z udziałem 

pacjentów były ponadto omawiane na naradach personelu na oddziałach i z udziałem 

dyrekcji Szpitala.  

11. Współpraca Szpitala z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego nie 

budzi uwag NIK. W badanym okresie Rzecznik zgłosił 41 skarg do Dyrektora 

Szpitala. Wszystkie skargi zostały przeanalizowane przez Komisję ds. Analizy Skarg 

i Wniosków i uznane jako bezzasadne. Skargi te były równieŜ przedmiotem posiedzeń 

Rady Społecznej Szpitala.  

Zarówno Dyrektor Szpitala, ordynatorzy oddziałów psychiatrycznych jak i Rzecznik 

uznali współpracę jako zadawalającą, mimo zgłoszonych uwag (ordynatorzy trzech 

oddziałów) co do sposobu załatwiania skarg pacjentów przez Rzecznika.  

NIK zwraca uwagę, Ŝe mino podjętych przez Szpital działań zmierzających do 

realizacji zaleceń pokontrolnych (wnioski m.in. organu załoŜycielskiego, tj. Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz NIK) zalecenia te są nadal 

w trakcie realizacji z powodu niewystarczających środków finansowych, 

w szczególności dotyczy to zaleceń związanych z dostosowaniem Szpitala do 

wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz uaktualnienia 

dokumentów organizacyjnych. Zrealizowano zalecenia NIK dotyczące współpracy 

z Rzecznikiem, natomiast działania podejmowane przez Szpital nie przyniosły istotnej 

poprawy sytuacji finansowej Szpitala. 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 

w Krakowie wnosi o: 

1. Uporządkowanie stanu organizacji Szpitala, a w szczególności uaktualnienie zapisów 

w Statucie, Regulaminie Porządkowym oraz Księdze Rejestrowej, 

2. Kontynuowanie działań zmierzających do pozyskania wystarczającej kwoty środków 

na przeprowadzenie koniecznych robót remontowo-modernizacyjnych w celu 

dostosowania pomieszczeń oddziałów psychiatrycznych do wymogów określonych 

przez Ministra Zdrowia i organy nadzoru budowlanego, sanitarnego i straŜy poŜarnej, 

3. Kontynuowanie działań zmierzających do zmniejszenia kolejki oczekujących na 

świadczenia psychiatryczne oraz w celu wyegzekwowania niezapłaconych przez NFZ 

świadczeń,  

4. Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania naruszania praw pacjentów, 

w przypadku konieczności zastosowania wobec nich przymusu bezpośredniego, przez 

prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów w sposób rzetelnie 

odzwierciedlający zrealizowane procedury. 

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

o NIK, prosi o przedstawienie przez Panią Dyrektor 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 

o 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 

dyrektora Delegatury NIK w Krakowie 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 której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK w sprawie rozpatrzenia zastrzeŜeń. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat, 

2. Departament Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia, 

3. Akta kontroli. 


