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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 Łodzi 

skontrolowała Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, zwany dalej „Szpitalem” lub 

„WSP”, 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 27 września 2011 r. - NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor  niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Szpitala w zakresie objętym 

kontrolą. 

PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej oceny cząstkowe: 

1. Szpital udzielał, na podstawie umów zawartych z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia zwanym „Oddziałem” NFZ”, kompleksowych świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi i uzaleŜnieniami. 

Struktura Szpitala i zakres działania odpowiadały zapisom statutu WSP oraz Regulaminu 

Porządkowego.  

Liczba łóŜek rzeczywistych w poszczególnych oddziałach wynosiła w 2009 r. łącznie 417, 

w tym 20 łóŜek do wykonywania środków zabezpieczających. W 2010 r., w wyniku 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1701 ze zm. 
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utworzenia nowego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i MłodzieŜy, liczba łóŜek 

wzrosła do 439, w tym było 30 łóŜek do wykonywania środków zabezpieczających. 

Zatrudnienie personelu medycznego Szpitala zwiększyło się w z 241 osób w 2009 r. do 

248 osób w I półroczu 2011 r. i było zgodne z wykazanym w umowie zawartej na 2011 r. 

z Oddziałem NFZ.  

W strukturze zatrudnienia wzrosła liczba pielęgniarek o 1 osobę, psychologów o 3 osoby 

i terapeutów zajęciowych o 5 osób. 

Wszyscy pracownicy medyczni Szpitala posiadali udokumentowane przeszkolenie 

w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego, a zasady stosowania zostały 

uregulowane pisemną procedurą zatwierdzona przez dyrektora Szpitala. 

2. Analiza losowo wybranej dokumentacji medycznej wykazała, Ŝe w Szpitalu przestrzegano 

praw pacjenta określonych w art. 21-32 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego2 oraz 

§ 6 i 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. 

regulującego szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach 

przyjmowania i wypisywania ze szpitala psychiatrycznego3 

Dokumentacja medyczna była kompletna i zawierała wymagane przepisami elementy.  

Szpital rzetelnie prowadził dokumentację medyczną stosowania przymusu bezpośredniego 

w procesie leczniczym, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 23 sierpnia 1995. w sprawach stosowania przymusu 

bezpośredniego4 

Do sześciu oddziałów psychiatrycznych obserwacyjno-diagnostycznych i Oddziału 

Psychiatrycznego dla Dzieci i MłodzieŜy pacjenci byli przyjmowani na bieŜąco (bez 

oczekiwania w kolejce), natomiast na planowaną hospitalizacje w Zakładzie Opiekuńczo–

Leczniczym czas oczekiwania w 2009 r. wynosił 314 dni, a w I półroczu 2011r. – 368 dni. 

WydłuŜenie czasu oczekiwania spowodowane było wzrostem ilości skierowanych osób. 

Na przyjęcie do Oddziału Leczenia UzaleŜnień czas oczekiwania w 2009 r. wynosił 

18 dni, a w I półroczu 2011 r. 25 dni.  

Rejestry osób oczekujących na hospitacje w tych komórkach zawierały informacje 

określone w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych5 

W Szpitalu leczonych było 3 280 pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w 2009 r., 

a w 2010 r. 3226 pacjentów. 

                                                 
2 Dz.U. Nr 11, poz. 535 ze zm. 
3 Dz.U. Nr 150, poz. 736  
4 Dz.U. Nr 103, poz. 514 
5 Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. 



 
 

3 

Odnotowano 510 przypadków odmowy przyjęcia do Szpitala w 2009 r., 669 przypadków 

w 2010 r., i 261 w I półroczu 2011 r. Głównymi przyczynami odmów przyjęcia do 

Szpitala było m.in. to, Ŝe pacjent nie wymagał leczenia szpitalnego tylko konsultacji 

specjalistycznej, której udzielił mu lekarz dyŜurny; pacjent był pod wpływem alkoholu, a 

jego stan nie wymagał koniecznej hospitalizacji; pacjent nie wyraŜał zgody na leczenie, a 

nie wymagał leczenia w trybie nagłym. 

W latach 2009-2010 obłoŜenie jednego rzeczywistego łóŜka w Szpitalu wynosiło 

odpowiednio 102% i 99%, przy przeciętnym wykorzystaniu łóŜka w roku wynoszącym 

370,7 i 359,5 osobodni. 

W kontrolowanym okresie Szpital świadczył usługi zdrowotne ponad limit określony 

w umowach zawartych z Oddziałem NFZ. W 2009 r. wartość wykonanych świadczeń 

ponad limit wynosiła 2 934,7 tys. zł, tj. 14,5% kontraktu w kwocie 20.289,3 tys. zł 

i została sfinansowana przez Oddział NFZ w 2010 r. w wysokości 1 990,4 tys. zł (67,8%), 

na podstawie ugody zawartej w lipcu 2010 r. Wartość nadwykonanych świadczeń 

w 2010 r. wyniosła 195,6 tys. zł (0,8% kontraktu w kwocie 23 243,6 tys. zł), a w 

I półroczu 2011 r. 1 099,8 tys. zł (9,8% limitu w kwocie 11 169,2 tys. zł). Do czasu 

zakończenia kontroli nadwykonania te nie zostały zapłacone przez Oddział NFZ, pomimo 

podjętych przez Szpital starań w tym zakresie. 

Pacjenci mieli zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie innych 

specjalności. Szpital zatrudnił na umowy cywilno-prawne pięciu lekarzy (neurologa, 

chirurga, chorób wewnętrznych, anestezjologa i internistę) oraz na umowy o pracę trzech 

lekarzy o specjalności: choroby wewnętrzne, rehabilitacja medyczna i otolaryngologia.  

1. Szpital udziela świadczenia zdrowotne w trzech wolnostojących budynkach (pawilonach). 

Obiekty te były poddawane wymaganym przeglądom okresowym o których mowa w 

art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane6. 

Dla obiektów tych prowadzono ksiąŜki obiektu budowlanego. Państwowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego w Sieradzu przeprowadził w czerwcu 2011 r. kontrolę obiektów 

budowlanych, oceniając iŜ są one w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Uwagi 

kontroli dotyczyły uzupełnienia brakujących danych i skorygowania niewłaściwych 

zapisów w ksiąŜkach tych obiektów, co zostało wykonane przez Szpital w lipcu 2011 r. 

RównieŜ w czerwcu 2011 r. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej 

w Sieradzu przeprowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Szpitala, 

stwierdzając nieprawidłowości i uchybienia naruszające przepisy przeciwpoŜarowe, 

                                                 
6 Dz.U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1623 ze zm. 
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określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpoŜarowej7 oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów8. 

Cztery zalecenia pokontrolne, z pięciu przedstawionych, zostały wykonane 

w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 31 sierpnia 2011 r. Termin wykonania piątego 

zalecenia (zamontowanie brakującej instalacji wodociągowej przeciwpoŜarowej 

hydrantów wewnętrznych w budynku pawilonu nr 3) został wyznaczony do końca 2011 r. 

2. W oddziałach psychiatrycznych był zapewniony dostęp do informacji niezbędnych dla 

pacjentów i ich rodzin (opiekunów), szczególnie w zakresie praw pacjenta, o trybie 

składania skarg i wniosków w Szpitalu i do Rzecznika Praw Pacjenta w Oddziale NFZ, 

o zasadach i terminach odwiedzin chorych oraz nazwiskach kierujących pracą oddziału. 

Oddziały były wyposaŜone w ogólnodostępne aparaty telefoniczne umoŜliwiające kontakt 

pacjentów z ich rodzinami. 

Pacjentom zapewniono poszanowanie godności w trakcie udzielania świadczeń 

medycznych. Badania odbywają się w wydzielonych gabinetach lekarskich, a zabiegi 

wykonywane są w gabinetach zabiegowych. 

Posiłki dla pacjentów, zgodnie z wynikami kontroli przeprowadzanych 2 razy do roku 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu, odpowiadały 

zalecanym normom Ŝywieniowych w zakresie doboru potraw i ich poszczególnych 

składników, róŜnorodności produktów i sposobu ich podawania, a takŜe zgodności 

z jadłospisem. 

NIK nie wnosi uwag do stosowanych w Szpitalu zasad zabezpieczania, przechowywania 

i udostępniania środków pienięŜnych i przedmiotów wartościowych zdeponowanych 

przez pacjentów.  

Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorowa przechowywana była w Izbie Przyjęć 

i w poszczególnych oddziałach szpitalnych, w sposób zabezpieczający przed dostępem 

osób nieuprawnionych. 

3. Szpital nie zawarł z Oddziałem NFZ, umów na 2011 r. na świadczenie usług zdrowotnych 

w Poradni Terapii UzaleŜnień od Alkoholu dla Dzieci i MłodzieŜy, w Poradni Zdrowia 

Psychicznego dla Dzieci, MłodzieŜy i ich Rodzin oraz w Poradni Seksuologicznej 

i Patologii WspółŜycia. Pani Dyrektor wyjaśniła, Ŝe Szpital kilkukrotnie aplikował do 

ŁOW NFZ o rozpisanie procedury konkursowej na ww. świadczenia, ale nieskutecznie. 

                                                 
7 Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380. 
8 Dz.U. Nr 109, poz.719 
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Fundusz odpowiadał, iŜ nie posiada wolnych środków. Szpital poinformował równieŜ 

Ministra Zdrowia o fakcie nieposiadania kontraktu na poradnie utworzone za środki 

z dotacji Ministerstwa Zdrowi NIK taki konkurs nie został ogłoszony. 

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi 

o kontynuowanie działań w celu wyegzekwowania naleŜnych Szpitalowi kwot za wykonane 

psychiatryczne usługi zdrowotne ponad limit określony w zawartych umowach na 2010 r. i na 

I półrocze2011 r. 

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

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji 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 

Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

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

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

właściwej komisji NIK.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


