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I. Dane identyfikacyjne 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 (Szpital lub 
USD) 

  

Krzysztof Fyderek, Dyrektor Szpitala od 6 listopada 2017 r.1 (Dyrektor). 

(akta kontroli str.3) 

 

Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci w Szpitalu jako wypełnienie praw 
pacjentów niesamodzielnych do zapewnienia dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 
 
Lata 2019-20202, z wykorzystaniem dowodów i danych dotyczących okresu wcześniejszego. 

  
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. 
 

 
 
Barbara Madejska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/8/2020 z 8 stycznia 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-2) 

  

                                                      
1 Powołany na stanowisko dyrektora USD na kadencję od 6 listopada 2017 r. do 5 listopada 2023 r. 
2 Do 30 marca 2020 r., tj. do dnia zakończenia kontroli. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

W okresie objętym kontrolą Szpital zapewniał możliwość całodobowego pobytu 
opiekunów pacjentów w oddziałach szpitalnych5. Do dyspozycji każdego opiekuna 
ustawiono, obok łóżka pacjenta, fotel z możliwością rozłożenia, przygotowano strefy 
wypoczynkowo-socjalne oraz zapewniano dostęp do pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, w tym natrysków, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą6. Szpital umożliwiał tym samym spełnianie praw pacjenta, zgodnie z art. 33 
i 34 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta7 do kontaktu z innymi 
osobami oraz dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.  

Wyniki badania kwestionariuszowego NIK8 oraz badania satysfakcji pacjentów9, 
a także brak skarg w zakresie objętym kontrolą wskazują, że w Szpitalu nie 
ograniczano praw pacjenta do kontaktu z innymi osobami oraz do dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej, a także obecności przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego, 
naruszania prawa pacjenta do tajemnicy informacji o stanie zdrowia, intymności 
i godności, czy naruszenia prywatności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
poprzez obecność innych osób. 

Szpital nie obciążał kosztami pobytu osób sprawujących całodobową opiekę 
pielęgnacyjną nad pacjentami, co dotyczyło zarówno okresu sprzed 3 lipca 2019 r., 
jak i po tym czasie.  

Szpital zapewniał od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wymaganą liczbę pielęgniarek, 
stosownie do załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego10. 
Wszystkie pielęgniarki posiadały odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymogami 
wymienionego wyżej rozporządzenia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 
lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych 
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami11. 

Stwierdzona nieprawidłowość w działalności Szpitala dotyczył umieszczania na 
opaskach pacjentów informacji umożliwiającej identyfikację pacjentów przez osoby 
nieuprawnione, wbrew wymogom art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej12. 

 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 
5 Dotyczy oddziałów, które w trakcie niniejszej kontroli zostały poddane oględzinom, tj. Oddziału Onkologii 

i Hematologii, Neurologii oraz Rehabilitacji. 
6 Dz. U. poz. 595; dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań co do pomieszczeń i urządzeń. 
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.; dalej: ustawa o prawach pacjenta. 
8 W trakcie kontroli otrzymano 18 kwestionariuszy od opiekunów pacjentów, w tym po 5 kwestionariuszy 

z Oddziału Onkologii i Hematologii: odcinki „Okrąglak”, CALD i TP1; 5 z Oddziału Neurologii oraz 3 z Oddziału 
Rehabilitacji.  

9 Szczegółową kontrolą objęto wyniki badania satysfakcji przeprowadzonego przez Szpital w IV kwartale 2019 r. 
w wymienionych wyżej Oddziałach. 

10 Dz. U z 2017 r. poz. 2295 ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w leczeniu 
szpitalnym. 

11 Dz.U. z 2011 r. Nr 151 poz. 896; dalej: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji pracowników. 
12 Dz. U. z 2020 r. poz. 295; dalej: ustawa o działalności leczniczej. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe13 kontrolowanej działalności 

Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci w Szpitalu jako 
wypełnienie praw pacjentów niesamodzielnych do zapewnienia 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej  

1. W Szpitalu obowiązywał Regulamin porządkowy14, w którym zawarto m.in. zasady 
pobytu, prawa i zakazy dla pacjentów i rodziców. I tak, ustalono w nim, że pacjent 
ma prawo do: 

 kontaktów z rodzicami/opiekunami, poprzez odwiedziny pacjenta, mogące 
odbywać się cały dzień, z wyjątkiem oddziałów intensywnej terapii15. Rodzic lub 
upoważniona przez niego osoba mogli również czuwać przy dziecku w godzinach 
nocnych, za zgodą kierownika/ordynatora oddziału lub pielęgniarki oddziałowej, 
wyłącznie na udostępnionych nieodpłatnie fotelach znajdujących się w oddziałach 
Szpitala (§ 3 pkt 3-4)16. Ustalono również, że przy łóżku dziecka mogła 
przebywać tylko jedna osoba, uczestnicząca w procesie pielęgnacji tylko swojego 
dziecka17 (§ 3 pkt 2), polegające na prostych czynnościach wskazanych 
i uzgodnionych z personelem medycznym (proste zabiegi pielęgnacyjne, 
karmienie § 3 pkt 8). Osoby odwiedzające zobowiązane były do korzystania 
z pomieszczeń i urządzeń sanitarnych wyznaczonych w tym celu do ich użytku 
(§ 3 pkt 21). 

Regulamin zawierał ograniczenia w korzystaniu z praw pacjenta w przypadku 
zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 
pacjentów, a w przypadku prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub 
korespondencyjnego z innymi osobami, także ze względu na możliwości 
organizacyjne Szpitala, tj. na podstawie art. 5 ustawy o prawach pacjenta. 
Wprowadzono także zakaz odwiedzin i pielęgnacji przez osoby chore, 
niezrównoważone psychicznie, nietrzeźwe oraz nieprzestrzegające zasad higieny 
(§ 3 pkt 6) ; 

 poszanowania jego intymności, godności w czasie udzielania świadczeń 
zdrowotnych (§ 4 pkt 2); 

  nienaruszania praw innych pacjentów do ich właściwego leczenia, spokoju 
i intymności (§ 3 pkt 9); 

 opieki pielęgnacyjnej (§ 4 pkt 7); 

 zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w czasie hospitalizacji, poprzez założenie 
dziecku przy przyjęciu opaski identyfikacyjnej (§2 pkt 3); 

 kontynuowania nauki szkolnej (§ 4 pkt 5), jeżeli tylko samopoczucie dziecka na to 
pozwalało; zajęcia prowadzone miały być zgodnie z programem i możliwościami 

                                                      
13 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
14 Wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Dyrektora USD Nr 12/2015 z dnia 26 marca 2015 r., zmieniony 

Zarządzeniem Nr 12/2020 z dnia 3 lutego 2020 r.   
15 W których odwiedziny mogą odbywać się pomiędzy godziną 13.00 a 15.00, a w innych godzinach wyłącznie za 

zgodą kierownika/ordynatora oddziału. 
16 Zapisy regulaminu porządkowego stanowiły, że zabrania się przyniżenia i korzystania z własnych leżaków, 

foteli, materaców, itp. (§ 3 pkt 33). 
17 Przy czym liczba ta mogła zostać zwiększona za zgodą ordynatora/kierownika oddziału. 
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dziecka18, a wyposażenie dziecka w przybory szkolne, zeszyty i podręczniki 
należało do obowiązków rodziców (§2 pkt 5); 

 zabawy, zgodnie z możliwościami dziecka wynikającymi z wieku, stopnia 
rozwoju, samopoczucia oraz stopnia zaawansowania choroby (§ 2 pkt 5)19. 
Zgodnie z regulaminem, zabawki przynoszone małym dzieciom powinny być 
bezpieczne i łatwo zmywalne. Starsze dzieci mogły mieć przy sobie swoje 
ulubione zabawki, maskotki, książeczki i podręczniki szkolne (§ 3 pkt 14). 
Ponadto Szpital wymagał, aby dzieci zaopatrzyć w przybory do kąpieli (mydło, 
ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień, młodsze dzieci dodatkowo: 
oliwka, patyczki do uszu, chusteczki do pielęgnacji), a także pantofle i klapki pod 
prysznic, bieliznę i ubrania do przebrania20.  Regulamin zabraniał przynoszenia 
na oddział, używania i pozostawiania przedmiotów niebezpiecznych (np. noże, 
nożyczki), przedmiotów elektrycznych (grzałki, żelazka, czajniki), kwiatów i innych 
roślin, zabawek posiadających szczególnie uciążliwe urządzenia dźwiękowe oraz 
zabawek mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dziecka, a także 
przywiązywania tych zabawek do łóżeczek (§ 3 pkt 32); 

 opieki duszpasterskiej (§ 4 pkt 10); 

 wglądu do własnej dokumentacji medycznej (§ 4 pkt 5). 

Odnośnie do możliwości korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń mogących powodować zakłócenia w funkcjonowaniu aparatury medycznej 
na oddziałach, w pracowniach i innych miejscach realizacji świadczeń zdrowotnych 
ustalono w regulaminie (§3 pkt 13), że jest to możliwe wyłączenie za zgodą 
ordynatora danego oddziału/lekarza dyżurnego bądź kierownika właściwej jednostki. 
W 2019 r. sieć WIFI była na etapie pilotażowym, co oznaczało ograniczony dostęp 
do jej zasobów, który był udostępniany na prośbę pacjenta. W 2020 r. wszystkim 
pacjentom Szpitala udostępniona została darmowa bezprzewodowa sieć WIFI_DLA 
PACJENTOW. Zasady korzystania z niej zostały ustalone w regulaminie, zgodnie 
z którym dostęp był możliwy po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez użytkownika 
przedmiotowego regulaminu, a następnie wprowadzeniu loginu i hasła. Zapisy 
przedmiotowego regulaminu stanowiły, że ze względów bezpieczeństwa i ochrony 
danych osobowych, sieć jest odseparowaną i niezależnie działającą siecią 
bezprzewodową, przez którą nie są przesyłane żadne dane związane z działalnością 
Szpitala. Regulamin zabraniał m.in. przesyłania i udostępniania treści mogących 
naruszać cudze dobra osobiste, a także treści niezgodnych z prawem lub będących 
przedmiotem ochrony własności intelektualnej nienależącej do użytkownika oraz 
korzystania z internetu w sposób uciążliwy dla innych pacjentów lub utrudniający 
realizację obowiązków służbowych personelowi medycznemu. 

Wszystkie informacje dotyczące praw pacjenta (regulamin organizacyjny oraz 
porządkowy Szpitala i Karta Praw Pacjenta), wprowadzonego monitoringu 
wizyjnego21 (w tym regulamin i klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 
danych osobowych) udostępnione były na: tablicach ogłoszeń Szpitala 
i  poszczególnych oddziałów szpitalnych w miejscach widocznych dla 

                                                      
18 Na terenie Szpitala działała szkoła. 
19 Dla młodszych pacjentów działało przedszkole. 
20 Wprowadzono ograniczenie, aby przynosić tylko tyle rzeczy, ile może zmieścić się w szafce znajdującej się 

przy łóżku. 
21 Monitoringiem wizyjnym, mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, objęte są 

budynki Szpitala oraz teren wokół niego, a wdrożony został tak, aby zachować równowagę pomiędzy prawem 
do poszanowania godności, intymności i prywatności osób przebywających na terenie szpitala, a prawnie 
uzasadnionym interesem podmiotu leczniczego (§ 1 pkt 3 regulaminu monitoringu wizyjnego). 
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odwiedzających, co umożliwiało zapoznanie się z nimi przez rodziców/opiekunów, 
a także na stronie internetowej Szpitala. 

Na stronie internetowej Szpitala znajdowała się również informacja 
o zorganizowanych bezpłatnych strefach dla rodziców i opiekunów22, w skład których 
wchodziły dwie strefy socjalno-wypoczynkowe z ośmioma miejscami do odpoczynku 
(z rozkładanymi sofami i fotelami), kuchnia, łazienka. Informowano również, 
że pomieszczenia są dostępne całą dobę jedynie dla osób sprawujących 
całodobową opiekę nad dzieckiem. Informowano również, że przy każdym łóżku 
pacjenta znajdują się fotele do odpoczynku do dyspozycji rodziców/opiekunów. 
Osoby odwiedzające miały również do dyspozycji pokoje socjalne, aptekę 
ogólnodostępną, automaty z napojami i słodyczami, toalety z prysznicami, kąciki do 
przewijania i karmienia23, punkty gastronomiczne oraz kąciki zabaw przy poradniach 
(§ 2 pkt 8). Szpital oferował możliwość zakupienia zestawów obiadowych.  

Na stronie internetowej zamieszczona była także informacja, iż na terenie Szpitala 
funkcjonuje pierwszy w Polsce Dom Ronalda McDonalda24, wybudowany 
i prowadzony przez Fundację Ronalda McDonalda, na rzecz której Senat 
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum25 ustanowił prawa nieodpłatnego 
użytkowania. 

Zgodnie z regulaminem, na całym terenie Szpitala (tj. wewnątrz i na zewnątrz) 
obowiązywał bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz 
spożywania alkoholu. 

 (akta kontroli str. 4-16; 18-28; 29-42; 43-56; 57-66; 189-191; 329-338; 339-342) 

2. Średnia liczba łóżek w 2019 r. wynosiła 461,3. Liczba łóżek na 31 grudnia 2019 r. 
wynosiła 46226. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w Szpitalu było 485 łóżek. 
Liczba łóżek została zmniejszona w styczniu 2019 r. w związku z wdrożeniem 
wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego. Z tego tytułu liczba łóżek w kontrolowanych oddziałach uległa 
zmniejszeniu, a mianowicie: w Oddziale Onkologii i Hematologii została zmniejszona 
o 6 (i wynosiła przez cały 2019 r. 50), w Oddziale Neurologii o 7 (i wynosiła przez 
cały 2019 r. 23), a w Oddziale Rehabilitacji o 6 (i wynosiła przez cały 2019 r. 20). 

Najwyższe obłożenie łóżek miało miejsce w marcu 2019 r. (82,81), a najniższe 
w sierpniu 2019 r. (65,54%), przy średnim obłożeniu w ciągu roku na poziomie 
74,26%.  

Największe obłożenie łóżek w wymienionych wyżej oddziałach wynosiło: 111,80% - 
Neurologia (luty); 104,52% - Onkologia i Hematologia (marzec) oraz 96,61% - 
Rehabilitacja, Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze (luty). 

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki nad Pacjentem wyjaśniła, 
że problem okresowego obłożenia łóżek przekraczającego 100% był rozwiązany 
poprzez dostawianie dodatkowego łóżka na sale chorych. Nie spowodowało to 
zagęszczenia sal, gdyż Oddziały, na których to się zdarza, przystosowane są do 

                                                      
22 M.in. pomieszczeniach wypoczynkowych, socjalnych, pokojach do przewijania i karmienia, gastronomii 
23 Znajdujące się na poziomie: -1 (CALD); 0 i 1, w budynku rehabilitacji oraz w poczekalni SOR. 
24 Dalej „Dom” lub „DRMcD”; Dom został oddany do użytku w październiku 2015 r.  
25 Uchwała nr 52/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie nieodpłatnie na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie na okres 
40 lat prawa użytkowania nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Jakubowskiego […] stanowiącej 
własność Uniwersytetu Jagiellońskiego –Collegium Medicum oraz wybudowanie i prowadzenie na niej „Domu 
Ronalda McDonalda”. 

26 Liczba łóżek została zmniejszona w miesiącach styczeń i luty o 27, a od marca do grudnia 2019 r. o 23 
w stosunku do 2018 r.  
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większej niż obecnie liczby łóżek. Najczęściej są to oddziały, na których liczba łóżek 
została pomniejszona w celu dostosowania do norm pielęgniarskich.  

Wyjaśniono również, że w takich przypadkach opiekunom były udostępniane fotele 
z możliwością rozłożenia. 

Średni czas pobytu pacjenta w Szpitalu w 2019 r. wynosił 3,6 dnia. Średni czas 
pobytu w Oddziale Onkologii i Hematologii wynosił 4,6 dnia; w Oddziale Neurologii 
6,4 dnia, a w Oddziale Rehabilitacji – 2,8 dnia. 

Na 15 zatrudnionych w lutym i marcu 2019 r. pielęgniarek i opiekunów 
medycznych27 w Oddziale Neurologii obecnych w pracy na zmianie dziennej było od 
2 do 6, a na zmianie nocnej obecne były dwie pielęgniarki28. W Oddziale Onkologii 
i Hematologii w marcu i maju 2019 r. liczba zatrudnionych pielęgniarek i opiekunów 
medycznych wynosiła 53, przy faktycznej pracy na dziennej zmianie od 8 do 17, a na 
zmianie nocnej obecnych było 8 pielęgniarek29. Liczba zatrudnionych w Oddziale 
Rehabilitacji pielęgniarek i opiekunów medycznych w styczniu i lutym 2019 r. 
wynosiła 13, przy czym na dziennej zmianie obecnych było od 2 do 5 pielęgniarek30. 

Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki 
nad Pacjentami, opiekunowie medyczni odciążali pielęgniarki w zakresie m.in. 
wykonywania podstawowych czynności higienicznych i pielęgnacyjnych przy 
pacjencie, pomocy pacjentom w czynnościach życia codziennego, stosowania 
profilaktyki i pielęgnacji przeciwodleżynowej, znoszenia receptariuszy do apteki 
szpitalnej, transportu dzieci do badań i konsultacji, transportu materiałów do badań 
laboratoryjnych. 

(akta kontroli str. 380-385; 394; 396-397; 411-412) 

W trakcie niniejszej kontroli przeprowadzono oględziny oddziałów: Onkologii 
i Hematologii, Neurologii oraz Rehabilitacji31. We wskazanych oddziałach 
przebywało wówczas odpowiednio: 21, 44 i 3 pacjentów.  

Oględziny oddziałów szpitalnych wykazały, że wraz z dziećmi przebywali 
opiekunowie. Opiekunowie mieli na rękach dzieci, byli przy łóżkach/łóżeczkach 
(Oddział Neurologii). W Szpitalu nie prowadzono rejestru opiekunów, natomiast 
z obowiązującego regulaminu wynika, że przy każdym dziecku może być jedna 
osoba odwiedzająca. Liczba opiekunów wykazana do Narodowego Funduszu 
Zdrowia za okres od lipca do grudnia 2019 r. wyniosła 8 182, a największą liczbę 
stwierdzono32 w sierpniu 2019 r. i wynosiła 1 71633. 

Przełożona Pielęgniarek wyjaśniła, że w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym 
rodzice/opiekunowie przebywają przy dziecku całodobowo, w związku z tym liczba 
opiekunów jest porównywalna do liczby hospitalizowanych każdego dnia pacjentów. 

                                                      
27 Szpital wyjaśnił, że nie jest możliwe podanie danych dotyczących „faktycznej średniej liczby opiekunów 

medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych w Szpitalu” w terminie kontroli, gdyż wymienione dane nie 
występują w formie elektronicznej, tylko papierowej w postaci harmonogramu pracy i konieczne byłoby ręczne 
przeliczanie danych z 23 oddziałów. 

28 W Oddziale Neurologii opiekunowie medyczni pracują w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku 
29 W Oddziale Onkologii i Hematologii opiekunowie medyczni pracuję w zależności od odcinka w systemie 

jednozmianowym od poniedziałku do piątku lub w systemie dwunastogodzinnym. 
30 W Oddziale Rehabilitacji, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego opiekunowie medyczni pracują w systemie 

jednozmianowym od poniedziałku do piątku. 
31 Będącego częścią Oddziału Rehabilitacji, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego. Oględziny były 

przeprowadzane w dniach: 22 i 29 stycznia 2020 r. oraz 7 i 11 lutego 2020 r. 
32 Na podstawie raportu z podsumowania wykonanych produktów kontraktowych od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. 
33 Szpital wyjaśnił, że w USD rodzice/opiekunowie przebywają przy dziecku całodobowo. W związku z tym liczba 

opiekunów jest porównywalna do liczby hospitalizowanych każdego dnia pacjentów w oddziałach szpitalnych. 
Wyjaśnił również, że jest w trakcie opracowywania przekazanych przez NIK tabeli, a dodatkowy nakład pracy 
do opracowania największej liczby pacjentów w poszczególnych dniach byłyby dużym utrudnieniem.  
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We wszystkich salach chorych przy ich łóżkach stał fotel z możliwością rozłożenia34. 
W czasie prowadzonych oględzin na fotelach nie stwierdzono pościeli.   

Kołdry, koce, poduszki oraz pościel, będące własnością rodziców/opiekunów 
znajdowały się w szafach usytuowanych w strefach wypoczynkowych, 
zorganizowanych w dwóch miejscach na terenie Szpitala (na I i II piętrze), w których 
ustawione były fotele z możliwością rozłożenia oraz rozkładane sofy. Przy strefach 
wypoczynkowych znajdowały się również pomieszczenia socjalne, wyłącznie do 
dyspozycji opiekunów, wyposażone w aneksy kuchenne ze zlewozmywakami, 
wiszące i stojące szafki (z rzeczami stanowiącymi własność rodziców), stoły 
z krzesłami, lodówki, mikrofalówki, czajniki, talerzami, dozownikami na mydło, 
pojemnikami na ręczniki papierowe i kosze. Przy strefach były również łazienki 
z lustrami, toaletami, prysznicami, umywalkami, pojemnikami na papierowe ręczniki 
i mydło, a także kosze. Pomieszczenia były czyste i schludne, podłogi wyłożone były 
materiałem łatwo zmywalnymi i możliwymi do dezynfekcji (wykładzina PCV 
z atestami). W pomieszczeniach były duże okna z zamontowanymi roletami. 
Wszystkie pomieszczenia były klimatyzowane. 

 (akta kontroli str. 251-265; 345-348; 357-369; 398; 403-407) 

Odnośnie do nieudostępniania opiekunom, wraz z fotelem, kompletu pościeli, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań co do pomieszczeń i urządzeń, Dyrektor Szpitala złożył 
następujące wyjaśnienia: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oferuje 
rodzicom/opiekunom rozkładane fotele przy każdym łóżku chorego dziecka. 
Rodzice/opiekunowie nie zgłaszają chęci korzystania ze szpitalnej pościeli, 
wybierając wariant używania własnych np. koców czy poduszek. Deklarujemy, 
że w sytuacji większego zainteresowania używaniem pościeli szpitalnej będziemy ja 
zapewniać”. 

(akta kontroli str. 376-378) 

Oprócz stref wypoczynkowych, do dyspozycji opiekunów były przy każdym oddziale 
osobne pomieszczenia socjalne, wyposażone w aneks kuchenny ze 
zlewozmywakiem, szafki stojące na produkty/naczynia rodziców, lodówkę, 
mikrofalówkę, stół z krzesłami, czajnik, dozowniki na mydło i kosz. Ponadto dla 
opiekunów zostały przygotowane odrębne pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
wyposażone w toaletę, prysznic35, umywalkę, szczotką do toalety, pojemnikiem na 
mydło, papier toaletowy i jednorazowe ręczniki papierowe oraz kosz. Wejścia do 
tych pomieszczeń były zamykane od wewnątrz, co uniemożliwiało wtargnięcie przez 
osoby trzecie.  Urządzenia były czyste i sprawne.  

Oprócz wymienionych wyżej, dla potrzeb opiekunów hospitalizowanych dzieci36, 
Szpital współpracuje z Domem RMcD, na mocy zawartego porozumienia37, 
regulującego zasady współpracy dotyczące m.in. zasad przyjmowania 
pensjonariuszy, tj. członków rodzin ciężko chorych dzieci w wieku do 18 lat, 
przebywających na oddziałach Szpitala. Pobyt w nim jest całkowicie bezpłatny. 
Znajduje się w nim 20 pokoi38, w tym 2 apartamenty (pokoje dwu-, trzy- oraz 

                                                      
34 Fotele były sprawne, bowiem w obecności kontrolującej fotele rozkładano (jeśli na nich nie siedzieli w tym 

czasie opiekunowie). 
35 Prysznic dla opiekunów pacjentów z Oddziału Onkologii i Hematologii „Okrąglak” znajdował się 

w pomieszczeniu usytuowanym przy strefie wypoczynkowej znajdującej się w tym samym budynku, na 
wyższym piętrze.  

36 Zwłaszcza pacjentów oddziałów Kardiologii oraz Onkologii i Hematologii. 
37 Porozumienie z 20 maja 2014 r. zawarte pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym, a Fundacją 

Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie. 
38W Domu są miejsca dla 20 rodzin: pokój zajmuje rodzina, bez względu na liczebność rodziny (czy jest to jedna 

osoba, 2 czy 4). 
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czteroosobowe), z łazienkami, z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. 
Do dyspozycji mieszkańców znajdują ponadto: wspólny salon, czytelnia, świetlica do 
zabaw dziecięcych, ogólnodostępna kuchnia z lodówkami i szafami39, mikrofalówki, 
ekspresy do kawy, jadalnia, pralnia z suszarnią40, ogród oraz magazyn środków 
czystości. Dom organizuje wernisaże, benefisy, koncerty i inne wydarzenia, mające 
na celu niesienie wszelkiego rodzaju pomocy rodzinom zmagającym się 
z traumatyczną sytuacją chorób dzieci. 

Nie stwierdzono przypadków naruszania praw pacjentów do kontaktów z innymi 
osobami, całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, a także możliwości 
obecności przy udzielaniu takiej opieki oraz przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

 (akta kontroli str. 29-56; 251-265; 329-338; 345-348; 410-411) 

3. W wyniku oględzin wymienionych wyżej oddziałów m.in. stwierdzono, że: 

 nie było łóżek pacjentów ustawionych na korytarzach; 

 ściany sal chorych od strony korytarza były przeszklone szkłem atestowanym, 
co umożliwiało personelowi czuwanie nad małoletnimi pacjentami; 

 sale w których przebywały młodsze dzieci posiadały przeszkolone ściany 
pomiędzy punktem pielęgniarskim a salą;  

 liczba łóżek w oddziałach wynosiła: Onkologia i Hematologia: 5241; Neurologia: 
2342, Rehabilitacja 343; przy każdym łóżku stał fotel z możliwością rozłożenia44; 

 sale chorych były duże, przestronne, z szerokimi drzwiami, umożliwiającymi 
przejazd wózkiem inwalidzkim, albo wyjazd/wjazd łóżkiem w razie potrzeby, 
umożliwiające dostęp do łóżek pacjentów z trzech stron; nie było sal 
przechodnich; każda sali chorych posiadała telewizor45; obok każdego łóżka stała 
szafka na osobiste rzeczy pacjentów46; 

 w każdej sali znajdowała się m.in. umywalka z ciepłą i zimną wodą, lustro, 
dozowniki na mydło i płyn dezynfekcyjny do rąk, pojemnik na ręczniki papierowe 
oraz kosz, stolik z krzesłami;  

 w salach wieloosobowych zamontowane były parawany (Oddział Onkologii 
i Hematologii – odcinek CALD sale 6-osobowe); 

 w oddziałach znajdowały się stanowiska pielęgniarskie, z odrębnymi, 
zamykanymi pokojami lekowymi (wejście do nich możliwe było poprzez osobisty 
czytnik personelu medycznego); 

 izolatki47 składały się ze śluzy umywalko-fartuchowej, znajdujące się pomiędzy 
pomieszczeniem pobytu pacjentów, a korytarzem, składającej się z umywalki, 
dozownika na mydło w płynie oraz na środek do dezynfekcji rąk, pojemnika na 
ręczniki papierowe, kosza i zamykanych szafek na jałowe pakiety (fartuchy, 
maski, ochraniacze na obuwie), pomieszczeń pobytu pacjentów oraz 
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (wyposażonego w wannę48, prysznic49 

                                                      
39 Oddzielnymi dla każdej rodziny. 
40 Z czterema pralkami i trzema suszarkami. 
41 7 sal 3-łóżkowych; 13 sal 1-łóżkowych; 9 sal 2-łóżkowych. 
42 1 sala 4-łóżkowa; 3 sale 3-łóżkowe; 3 sale 2-łóżkowe; 4 sale 1-łóżkowe. 
43 Jedna sala 3-łóżkowa. 
44 Łącznie 78 foteli. 
45 Sprzęt był sprawny, gdyż w czasie oględzin w wielu salach dzieci oglądały różne programy. 
46 W oddziale Rehabilitacji pod przeszkloną ścianą ustawione były dodatkowe szafki dla pacjentów. 
47 W Oddziale Onkologii i Hematologii Odcinek TP oraz „Okrąglak” oraz w Oddziale Neurologii. 
48 W Oddziale Onkologii i Hematologii Odcinek TP. Prysznic znajdował się na terenie tego Oddziału. 
49 W Oddziale Neurologii, Oddziale Onkologii i Hematologii „Okrąglak” oraz Rehabilitacji.  
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i umywalkę z ciepłą i zimną wodą, toaletę, dozowniki na mydło i płyn 
dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki papierowe oraz kosz, a także w myjkę 
dezynfektor50); izolatki wyposażone były w wentylację wymuszaną na zasadzie 
podciśnienia; 

 w oddziałach były pomieszczenia porządkowe: na czystą i brudną bieliznę, 
brudownik; 

 nie stwierdzono przypadków umieszczania przy chorych informacji o ich stanie 
zdrowia, dostępnych dla innych pacjentów lub opiekunów; 

 pomieszczenia oddziałów (w tym korytarze) były czyste, schludne; meble, podłogi 
i ich połączenia ze ścianami umożliwiały ich dezynfekcję; 

 w oddziałach znajdowały się pokoje i kąciki zabaw, stołówki, pomieszczenia 
lekcyjne; 

 do dyspozycji pacjentów Oddziału Rehabilitacji było odrębne pomieszczenie do 
rehabilitacji leczniczej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym 
na wózkach inwalidzkich, wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny; 

 nie stwierdzono przypadków niewłaściwego postępowania personelu wobec 
opiekunów lub pacjentów, w tym nieodpowiedniego zwracania się do nich, braku 
empatii, obciążania opiekunów czynnościami pielęgnacyjnymi, które powinny być 
wykonywane przez personel; 

 dla dzieci zorganizowano również plac zabaw znajdujący się na zewnątrz 
Szpitala, na który wychodziło się z Oddziału Onkologiczno-Hematologicznego, na 
którym znajdowały się ławki ogrodowe, karuzela, koniki na sprężynach; 

 w Oddziale Onkologiczno-Hematologicznym utworzono dodatkowy pokój rozmów 
z rodzicami z psychologiem, księdzem, personelem medycznym, zapewniający 
opiekunom intymność; 

 przy każdej sali chorych znajdowały się pomieszczenia sanitarno-higieniczne51 
dla pacjentów, wyposażone w WC, prysznic52, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, 
pojemniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, kosz; drzwi do pomieszczeń 
były zamykane od wewnątrz w Oddziale Rehabilitacji, natomiast w Oddziałach 
Onkologii i Hematologii (na wszystkich odcinkach) oraz Neurologii drzwi nie były 
zamykane od wewnątrz, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, samodzielnie 
korzystających z pomieszczenia. Na klamkach wisiały oznakowania informujące 
„zajęte”/”wolne”, których dziecko mogło użyć; w pomieszczeniach zamykanych od 
wewnątrz znajdowały się sygnalizatory do wzywania personelu;  

 wszystkie sale chorych pacjentów Oddziałów, w których przeprowadzono 
oględziny, posiadały dostęp do oświetlenia naturalnego; duże okna 
zabezpieczone były przed otwarciem (niższe kwatery okienne nie posiadały 
klamek, wyższe kwatery, albo nie posiadały w ogóle klamek, albo posiadały 
klamki, jednakże okna były zamknięte na kluczyk, który był w posiadaniu 
pielęgniarek oddziałowych). W każdym oknie zainstalowane były rolety; 

 obraz z monitoringu wizyjnego nie był dostępny dla osób nieuprawnionych. 
(akta kontroli str. 57- 66; 251-265; 345-348) 

                                                      
50W Oddziale Neurologii. W Oddziale Rehabilitacji była dodatkowo zainstalowana myjka-dezynfektor, 

z przeznaczeniem tylko dla izolatki. 
51Z wejściem z sali chorych; pomieszczenia były przestronne, z możliwością do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 
52 Pryszniców w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych nie było w Oddziale Onkologii i Hematologii Odcinek 

CALD. 
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4. Modernizacja Szpitala została rozpoczęta na podstawie wieloletniego programu 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego na lata 
2011-2016”. Na jego podstawie został opracowany w 2012 r. Program dostosowania 
do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą53, który 
został przedłożony w Małopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Sanitarnym. Program 
został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Państwowego Inspektora 
Sanitarnego, decyzją z dnia 27 sierpnia 2012 r. Wśród oddziałów niespełniających 
wymagań były oddziały, w których w trakcie kontroli NIK zostały przeprowadzone 
oględziny. Na wniosek Szpitala z dnia 27 grudnia 2017 r. o wydanie opinii o braku 
wpływu niespełniania wymagań, termin realizacji Programu został przedłużony do 31 
grudnia 2019 r.54 oraz do 31 grudnia 2021 r.55 

W okresie objętym kontrolą służby sanitarne56 przeprowadzały kontrole w zakresie 
m.in. spełniania warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń i urządzeń. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń57.  

 (akta kontroli str. 81-104; 109-175; 192-209; 210-250; 352-356; 399-402) 

5. Od 1 stycznia 2019 r Szpital zapewniał w oddziałach Onkologii i Hematologii, 
Neurologii oraz Rehabilitacji średnią liczbę pielęgniarek, wymaganą 
rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym. 
W 2019 r. równoważnik zatrudnienia58 wynosił 0,6 (oddziały niezabiegowe) i 0,7 
etatu na łóżko (oddziały zabiegowe). Przy 52 łóżkach w Oddziale Onkologii 
i Hematologii59 wymagane było zabezpieczenie 31,2 etatów pielęgniarskich, a przy 
23 łóżkach w Oddziale Neurologii wymagane było zapewnienie 13,8 etatów 
pielęgniarskich60. W wymienionych oddziałach zapewniono w 2019 r. (średnio) 
odpowiednio: 45,87 i  14,35 etatów pielęgniarek. Średnia liczba etatów pielęgniarek 
w 2019 r. wynosiła 660,2161. 

Wszystkie zatrudnione pielęgniarki posiadały odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 
z wymogami ww. rozporządzenia oraz rozporządzenia w sprawie kwalifikacji 
pracowników. 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. Szpital zatrudniał 30 opiekunów medycznych, 
do obowiązków których należało m.in. wykonywanie podstawowych czynności 
higienicznych i pielęgnacyjnych przy pacjencie, pomaganie pacjentom 
w czynnościach życia codziennego, pomaganie pacjentom w przyjmowaniu leków, 
stosowanie profilaktyki i pielęgnacji przeciwodleżynowej, transport dzieci do badań 
i konsultacji. 

                                                      
53 Dz. U. z 2012 r. poz. 739. 
54 Prace w budynku m.in. N (Oddział Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii; Nefrologii i Nadciśnienia 

Tętniczego, Rehabilitacji) oraz w budynku – O (Oddział Rehabilitacji) w zakresie zapewnienia m.in. agregatu 
prądotwórczego, zespołów wyposażonych w śluzy umywalkowo-fartuchowe, dostosowania izolatek, pokoi 
przygotowawczych. 

55 Wniosek Szpitala z dnia 27 grudnia 2017 r. Przedłużenie dotyczyło m.in. części Oddziału Onkologii 
i Hematologii odcinek CALD – w zakresie m.in. zapewnienia agregatu prądotwórczego, pokoi 
przygotowawczych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażonych w natrysk przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych, płuczko-dezynfekatorów, urządzeń do dekontaminacji i utylizacji wkładów jednorazowych 
w brudownikach. W czasie oględzin Oddziału Onkologii i Hematologii stwierdzono, że ogólnodostępne 
pomieszczenie sanitarno-higieniczne znajdowało się przy wejściu na Oddział. 

56 Zarówno WMIS, jak i MPIS. 
57 Szczegółowemu badaniu zostały poddane protokoły kontroli w oddziałach poddanych oględzinom. 
58 Komunikaty Dyrektora Szpitala z 25 stycznia 2019 r.; 5 lutego 2019 r.; 30 grudnia 2019 r. 
59 W tym dwa łóżka Oddziału Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych. 
60 Liczba pielęgniarek w Oddziale Neurologii została osiągnięta w marcu 2019 r., co było spowodowane 

procesem rekrutacji i zatrudnienia nowych pracowników. W styczniu i lutym liczba pielęgniarek wynosiła 12. 
61 W grudniu 2018 r. pielęgniarki zatrudnione były na 656,90 etatach. 
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Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki nad Pacjentem 
wyjaśniła, że pielęgniarki wykonywały wyłącznie czynności zgodnie z zakresami 
swoim uprawnień. 

(akta kontroli str. 343-344; 349; 370-375; 380-385; 394; 395; 396-397) 

Zadania utrzymania porządku i czystości w Szpitalu wykonywała firma zewnętrzna, 
wybrana w trybie zamówienia publicznego na usługi sprzątania wnętrz budynków 
oraz terenów zewnętrznych62, natomiast sprzątanie sal chorych i innych 
wyznaczonych pomieszczeń, utrzymanie w czystości sprzętu używanego 
w oddziałach należało do salowych. 

(akta kontroli str. 386-393) 
Odnośnie do wpływu norm zatrudnienia pielęgniarek na jakość opieki pielęgnacyjnej, 
Zastępca Dyrektora Szpitala wyjaśniła, że „Wprowadzenie nowych norm 
zatrudnienia pielęgniarek […] powiązanych wyłącznie z liczbą łóżek w oddziale 
spowodowało paradoksalnie efekt w postaci obniżenia jakości opieki pielęgniarskiej 
w niektórych oddziałach. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską dotychczas było 
analizowane na bieżąco w zależności od stanu pacjentów i obłożenia łóżek, co 
powodowało wyższe niż wymagały normy zabezpieczenie obsad w oddziałach dla 
pacjentów w stanie ciężkim. Obecnie, aby utrzymać funkcjonowanie wszystkich 
oddziałów, koniecznym było zmniejszenie zespołów pielęgniarskich w oddziałach 
tzw. „trudnych” np. kardiologicznym aby zapewnić realizację norm w oddziałach 
o mniejszej intensywności zaangażowania personelu pielęgniarskiego w opiekę nad 
pacjentem. W efekcie, w oddziałach, w których zespół pielęgniarski został 
zwiększony trudno dostrzec wzrost jakości opieki, gdyż dotychczas liczebność 
zespołu zabezpieczała wszystkie potrzeby pacjentów w tym zakresie. Poprzednie 
rozporządzenie MZ pozwalało dostosować poziom zatrudnienia pielęgniarek do 
kategorii pacjenta, obłożenia łóżek, a tym samym gwarantowało opiekę adekwatną 
do stanu i potrzeb zdrowotnych pacjenta. Obecne normy nie dają takich możliwości 
gdyż odnoszą się wyłącznie do liczby łóżek w oddziale. W naszej ocenie poprzednie 
normy dawały większe możliwości uwzględnienia faktycznych potrzeb pacjenta, 
a tym samym zapewnienia właściwej jakość opieki pielęgniarskiej w zależności od 
poszczególnych specjalności medycznych np. oddział kardiologiczny (pacjenci 
z ciężkimi wadami serca, najczęściej noworodki, często z niewydolnością krążenia, 
przed lub po zabiegach kardiochirurgicznych) i oddział pediatryczny (pacjenci 
w różnym wieku, często dzieci starsze, wydolne oddechowo i krążeniowo z np. 
infekcją jelitowo- żołądkową lub górnych dróg oddechowych). Pomimo spełnienia 
norm niektóre oddziały w szpitalu wymagają większego nadzoru i zaangażowania 
zespołu pielęgniarskiego. W związku z tym zwiększenie obsady pielęgniarskiej 
w tych oddziałach ponad minimalne normy mogłoby wpłynąć na poprawę jakości 
opieki pielęgniarskiej i stworzyć lepsze warunki pracy personelu, jednakże 
utrzymywanie nadmiernej obsady w stosunku do stanu hospitalizowanych pacjentów 
w innych oddziałach, w celu realizacji wymogów w/w rozporządzenia uniemożliwia 
alokowanie personelu w miejsca gdzie byłoby to najbardziej uzasadnione powodując 
swego rodzaju „marnotrawstwo” wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej. 

(akta kontroli str. 396-397) 

6. Liczba łóżek dla pacjentów w salach ponad 3-łóżkowych wynosiła 223 (od 
stycznia do kwietnia 2019) oraz 219 (od maja do grudnia 2019 r.).  

W Oddziale Neurologicznym63 w ciągu całego 2019 r. była jedna sala cztero-
łóżkowa, w Oddziale Onkologii i Hematologii64 dwie sale sześcio-łóżkowe, 

                                                      
62 Umowa została zawarta na okres od 1 września 2018 r. do 1 września 2020 r. 
63 W ciągu całego roku 2019. 
64 Odcinek CALD – w ciągu całego roku 2019. 
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a w Oddziale Rehabilitacji jedna sala czterołóżkowa funkcjonowała w okresie od 
stycznia do kwietnia 4, po czym – od maja do grudnia była tylko sala 3-łóżkowa.   

Oględziny wykazały, że parawany oddzielające poszczególne łóżka zamontowane 
zostały w Oddziale Onkologii i Hematologii – CALD (sale 6-osobowe), a w Oddziale 
Neurologii, zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
i Organizacji Opieki nad Pacjentami, parawany ustawiane były w razie potrzeby 
w celu zapewnienia intymności hospitalizowanym pacjentom. Jak wyjaśniła, 
parawany nie stały na stałe w sali chorych ze względu na bezpieczeństwo pacjentów 
i możliwości lepszej obserwacji przez przeszklenie z korytarza. 

Podczas oględzin nie stwierdzono przypadków naruszenia bezpieczeństwa pobytu 
pacjentów lub opiekunów. 

Z badania kwestionariuszowego przeprowadzonego w trakcie kontroli NIK wynikało, 
że w żadnym z oddziałów, w których przeprowadzono oględziny nie było sytuacji, 
aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych były obecne inne osoby, niż te, które 
świadczeń udzielały. Żadna osoba nie napisała również, aby zdarzyło się naruszenie 
prawa do tajemnicy informacji o stanie zdrowia, intymności i godności. 

 (akta kontroli str. 251-261; 273-327; 345-348; 380-385; 396-397;403-407) 

7. W okresie objętym kontrolą Szpital był kontrolowany przez służby sanitarne 
(wojewódzkie i powiatowe, łącznie 38 kontroli), Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (CM UJ – dwa razy), Ministerstwo Zdrowia (MZ – trzy razy), 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ – jeden 
raz), Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny (WIF – jeden raz) oraz Krajowe 
Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (dwa razy). 

Zakres kontroli służb sanitarnych (38 kontroli) obejmował m.in. wykonanie decyzji, 
sprawdzenie stanu sanitarno-higienicznego, postępowanie z odpadami medycznymi, 
ogniska epidemiczne. Kontrole CM UJ obejmowały swoim zakresem m.in. ocenę 
średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego, skuteczność 
procedur postępowania przy realizacji zakupów poniżej 30 000 euro i prawidłowość 
ewidencjonowania tychże zakupów, weryfikację realizacji planu rzeczowo-
finansowego, prawidłowość ewidencji kosztów usług sprzątania oraz rozliczania 
umów obowiązujących w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 81-104; 109-175) 

W okresie objętym kontrolą wpłynęło 12 skarg oraz jeden wniosek. Skargi dotyczyły 
jakości udzielanych świadczeń, dostępności do świadczeń medycznych 
postępowania z dokumentacją medyczną pacjenta, organizacji pracy w jednostkach 
Szpitala, zachowania personelu.  Żadna ze skarg nie dotyczyła spraw zbieżnych 
z kontrolą NIK. 

(akta kontroli str. 105-108) 
Analiza wyników badania satysfakcji przeprowadzonego w IV kwartale 2019 r. 
w oddziałach objętych oględzinami wykazała, że „praca pielęgniarek 
w oddziale/poradni” oceniana była „bardzo dobrze i dobrze” przez 94,87% pytanych, 
a „praca lekarzy” przez 99,99% osób. Na pytanie o „warunki socjalno-bytowe 
w oddziale/poradni: „bardzo dobrze i dobrze” odpowiedziało 79,48% ankietowanych, 
natomiast na pytanie „czy w trakcie pobytu zapoznano Państwa z regulaminem 
porządkowym oraz zasadami obowiązującymi w Szpitalu odpowiedzi „tak” udzieliło 
89,74% pytanych”. Na pytanie „jak oceniają Państwo ogólny poziom opieki 
i świadczeń medycznych” odpowiedzi „bardzo dobrze i dobrze” udzieliło 94,87% 
pytanych. Na pytanie „czy polecilibyście Państwo nasz szpital znajomym, rodzinie” 
odpowiedzi „tak” udzieliło 84,62% pytanych. 

(akta kontroli str. 67-72; 328) 
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8. Z przeprowadzonego wśród opiekunów dzieci badania kwestionariuszowego65 
wynikało, że nigdy nie ograniczano im prawa do kontaktu z dzieckiem, dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej lub obecności przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego. 
Żaden z rodziców nie podał również, aby zostały naruszone jego prawa do tajemnicy 
informacji o stanie zdrowia dziecka, intymności i godności, a także aby przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych były inne osoby niż ich udzielające. 
Odnośnie do wykonywania dodatkowych czynności przy dzieciach, spośród 
10 ankietowanych w Oddziale Onkologiczno-Hematologicznym, dwie odpowiedziały, 
że nigdy nic nie robiły przy swoich dzieciach, natomiast pozostali wykazali, 
że wykonywali takie czynności, jak: karmienie, pojenie, codzienna toaleta, zmiana 
piżamy czy pampersa, asystowanie przy udzielaniu świadczeń (zabiegów 
pielęgnacyjnych), korzystnie z WC, łazienki. W trzech przypadkach wskazano, 
że podawano leki przepisane przez lekarza, w pięciu pilnowano dobowej zbiórki 
moczu, a w jednym mierzono temperaturę. 

(akta kontroli str. 273-327) 

P.O. Przełożona Pielęgniarek Oddziałów Pediatrycznych wyjaśniła, że wśród 
czynności, które mogli wykonywać rodzice/opiekunowie przy chorych było 
podawanie w obecności pielęgniarki przygotowanych przez nią leków doustnych, 
uczestniczenie podczas dobowej zbiórki moczu (podanie kaczki, basenu, zaniesienie 
kolejnych próbek moczu do pokoju diagnostyczno-zabiegowego), a także przy 
udzielaniu świadczeń typu pobieranie krwi, zakładanie wejścia obwodowego, 
wymiana opatrunku, a także na życzenie rodzica uczestniczenie po odrębnym 
instruktażu w drobnych zabiegach jak np. podtrzymanie nebulizatora z lekiem, 
pielęgnacja jamy ustnej preparatem podanym przez pielęgniarkę. 

(akta kontroli str. 349) 

Spośród 18 osób, które złożyły kwestionariusz na potrzeby kontroli NIK, 
15 wystawiło ocenę 5 (maksymalną), trzy ocenę 4, a jedna ocenę 3. Z badania 
wynikało, że nigdy nie ograniczano opiekunom prawa do kontaktu z dzieckiem, 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej lub obecności przy udzielaniu świadczenia 
zdrowotnego. Żaden z rodziców/opiekunów nie podał, aby zostały naruszone jego 
prawa do tajemnicy informacji o stanie zdrowia dziecka, intymności i godności, 
a także aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych były inne osoby niż ich 
udzielające. Żadna osoba nie wskazała, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
obecne były inne osoby niż te, które ich udzielały. 

Opiekunowie napisali, że wśród czynności które wykonywali przy swoim dziecku 
były: zmiana pościeli, karmienie, higiena intymna, przewijanie, toaleta jamy ustnej, 
opróżnianie kaczki/basenu, pilnowanie dobowej zbiorki moczu, asystowanie przy 
udzielaniu świadczeń np. zabiegów pielęgniarskich, podawanie leku przepisanego 
przez lekarza. 

Podane uwagi dotyczące warunków pobytu opiekuna i pacjenta dotyczyły braku 
prysznica dla rodziców w Oddziale Onkologii i Hematologii66 (cztery osoby), braku 
zaplecza kuchennego67 (jedna osoba), braku organizacji spędzania czasu rodziców 
z dzieckiem (jedna osoba), konieczności bycia na czczo przez dziecko 
w oczekiwaniu na badanie do godzin popołudniowych (jedna osoba). Pozostałe 
osoby nie miały żadnych uwag. 

Wśród propozycji dotyczących poprawy opieki nad pacjentem i przestrzegania jego 
praw jedna osoba napisała: „większa liczba personelu, bardziej asertywne podejście 

                                                      
65 W Oddziale Onkologiczno-Hematologicznym 10 ankiet, w Oddziale Neurologii 5, w Oddziale Rehabilitacji 3. 
66 Oględziny wykazały, że prysznic znajdował się w tym samym budynku, ale piętro wyżej. 
67 Oględziny nie potwierdziły powyższego zarzutu. 
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do pacjentów i opiekunów”. Pozostali rodzice/opiekunowie nie wnosili żadnych 
propozycji, przy czym jedna osoba napisała, że „opieka i higiena są na bardzo 
dobrym poziomie”. 

(akta kontroli str. 273-327) 

9. Zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu Prawami pacjenta, pacjent miał prawo do 
dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polegała na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, natomiast regulamin porządkowy stanowił, że w trakcie odwiedzin, 
osoby odwiedzające pacjenta mogli wykonywać wobec pacjenta proste czynności 
(proste zabiegi pielęgnacyjne, karmienie) wyłącznie wskazane i uzgodnione 
z lekarzem lub pielęgniarką (§ 3 pkt 8). 

W regulaminie obowiązującym od 2015 r. do 2 lutego 2020 r.68 zapisano, 
że przebywanie w Szpitalu rodziców lub upoważnionej przez nich osoby 
z pacjentami może być odpłatne, a zasady takiego pobytu, kwestie rozliczania oraz 
odpłatności za pobyt będą uregulowane odpowiednimi zarządzeniami 
i komunikatami. 

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki nad Pacjentem, 
wyjaśniła, że w okresie kontrolowanym nie była i nie jest pobierana od 
rodziców/opiekunów opłata za ich pobyt przy hospitalizowanym dziecku. 

Informacja o nieponoszeniu kosztów pobytu osób prawujących dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną nad pacjentami małoletnimi była udostępniona na stronie internetowej 
Szpitala. 

(akta kontroli str. 4-16; 18-28; 379; 408-409) 

W okresie od 3 lipca do 31 grudnia 2019 r. wysokość przedstawionych przez Szpital 
do NFZ wartości świadczeń związanych z opieką nad pacjentem wyniosła 
400 110 zł69, przy czym liczba opiekunów wyniosła 8 182. 

Do dnia 24 lutego 2020 r. Szpital otrzymał z NFZ tytułem wyżej wymienionych 
kosztów 39 200 zł. 

(akta kontroli str. 357-369) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na zamieszczaniu na opasce 
identyfikacyjnej znajdującej się na ręce pacjentów imienia i nazwiska, oprócz kodu 
kreskowego, co było niezgodne z art. 35 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. 

(akta kontroli str. 251-265; 345-348; 407) 

Dyrektor Szpitala złożył następujące wyjaśnienia powyższej nieprawidłowości: Istotą 
wszystkich działań Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie jest ochrona 
życia i zdrowia pacjentów. Dla pełni bezpieczeństwa pacjentów nieodzowna jest 
właściwa i szybka identyfikacja. W Szpitalu podjęto decyzję o drukowaniu imienia 
i nazwiska na opasce identyfikacyjnej pacjenta na polecenie lekarza medycyny […] 
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa z dnia 15 lutego 2013 r. Uwarunkowane jest to 
koniecznością jednoznacznej identyfikacji pacjenta przez personel Szpitala w celu 
ochrony żywotnych interesów pacjenta, tj. ochrony życia i zdrowia. Zastąpienie 
identyfikacji pacjenta wyłącznie kodem kreskowym, bez alternatywnego sposobu 
identyfikacji, może prowadzić do zmniejszenia jego bezpieczeństwa, zwiększenia 
ryzyka pomyłki lub błędu medycznego i spowodować uszczerbek na zdrowiu 
szczególnej grupy niesamodzielnych pacjentów (dzieci). W sytuacji, gdy zawiedzie 

                                                      
68Regulamin porządkowy przyjęty zarządzeniem Dyrektora Szpitala n 12/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. 

nie zawierał zapisów dotyczących odpłatności opiekunów za pobyt na oddziale.  
69 W przypadku rehabilitacji stacjonarnej świadczenie możliwe do rozliczenia od października 2019 r. 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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czytnik, bez którego nie da się odczytać kodu kreskowego (na przykład wyczerpie 
się bateria lub ktoś z personelu zapomni zabrać czytnik), musi być zapewniony 
alternatywny sposób identyfikowania pacjenta w każdej chwili […]. 

 (akta kontroli str. 376-378) 

III. Wnioski i uwagi 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o wypracowanie rozwiązań w celu 
zaopatrzenia pacjentów Szpitala w znaki identyfikacyjne, zgodnie z wymogami art. 
36 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Kraków,       marca 2020 r. 
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