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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie przeprowadziła w Samodzielnym Publicznym 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, zwanym dalej: „Szpitalem” lub „SP 

WSS”, kontrolę w zakresie przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym w 

latach 2009 – 2011 (I półrocze). 

Wyniki tej kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez 

Dyrektora Szpitala w dniu 5 września 2011 r. W związku z tym, że Województwo Lubelskie 

jest organem założycielskim SP WSS, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Najwyższa Izba Kontroli informuje, że odstępstwa od wymagań przepisów 

budowlanych i przeciwpożarowych stwierdzone w Szpitalu zagrażają bezpieczeństwu 

pacjentów i personelu. NIK zwraca uwagę, że nie w pełni zostały zrealizowane przez Szpital 

wnioski pokontrolne NIK sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym z 8 czerwca 2009 r. 

(znak: LLU-41013-01/09). 

 

W wyniku kontroli stwierdzono, że w niektórych budynkach szpitalnych 

(w pawilonach B, C oraz budynku administracyjnym w części hotelowej) nie wydzielono 
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klatek schodowych oraz nie wyposażono ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub 

służące do usuwania dymu. Kontrola wykazała, że w związku z niewykonaniem obowiązku 

dotyczącego wydzielenia klatek schodowych oraz wyposażenia ich w urządzenia 

zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, wymienionego w decyzji nr MZ-

5580M-45/1-1/09 z dnia 11 maja 2009 r., Komendant Miejski PSP w Chełmie upomnieniem 

nr MZ-5580/30-1/11 z dnia 24.06.2011 r. wezwał Szpital do jego wykonania. 

W toku kontroli Szpitala ustalono, że przyczyną nieusunięcia nieprawidłowości był 

brak środków finansowych, o przyznanie których Szpital występował do Samorządu 

Województwa Lubelskiego w latach 2010-2011. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie 

działań w celu zapewnienia wykonania wydzielenia klatek schodowych i instalacji 

oddymiania w SP WSS.  

  

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Marszałka w terminie 30 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku 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 Panu Marszałkowi prawo zgłoszenia 

na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 Ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 

 


