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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli,1 

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu skontrolowała 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu, zwany dalej „WSZN”, 

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 5 sierpnia  2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

WSZN w zakresie spraw objętych kontrolą.  

 

 

 

 

                                                 
1  Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich 

oceny cząstkowe: 

1. NajwyŜsza Izba Kontroli, uwzględniając kryteria legalności i rzetelności, 

pozytywnie ocenia organizację w WSZN opieki psychiatrycznej, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości.  

1.1. W kontrolowanym okresie WSZN udzielał świadczeń opieki psychiatrycznej w formie 

stacjonarnej i niestacjonarnej na podstawie umów zawartych z Opolskim Oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia2, zwanym „Oddziałem NFZ”. Struktura  

i zakres działania szpitala odpowiadały zapisom Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego, statutu WSZN oraz Regulaminu Porządkowego. 

Liczba łóŜek szpitalnych3 w poszczególnych oddziałach, łącznie 184, była zgodna z danymi 

ww. rejestru. 

Liczba zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek i terapeutów zajęciowych w badanym okresie 

uległa zwiększeniu, odpowiednio z 60 do 62 osób, z 149 do 150 osób i z 13 do 15 osób. 

Niezmienna pozostawała liczba psychologów (13 osób), instruktorów terapii uzaleŜnień 

(1 osoba) i sanitariuszy (8 osób). Personel medyczny WSZM uprawniony był do stosowania 

przymusu bezpośredniego, odbyte w tym zakresie szkolenia były udokumentowane, a zasady 

stosowania – uregulowane pisemną procedurą z dnia 1 kwietnia 2010 r. 

Faktyczny stan zatrudnienia lekarzy i innych pracowników WSZN nie w pełni odpowiadał 

danym umów zawartych przez WSZN z Oddziałem NFZ. PowyŜsze dotyczyło umowy nr 

08R/10065/04/PSY/09/2 oraz Aneksu nr 3 z dnia 13 kwietnia 2011 r. do umowy nr 

08R/10065/04/PSY/2011, w których wskazano po jednej osobie zwolnionej przed datą 

podpisania ww. umowy i aneksu. RozbieŜności w tym zakresie stwierdzono równieŜ  

w  Aneksie nr 5 z dnia 23 grudnia 2010 r. do umowy nr 08R/10065/04/PSY/2010, gdzie 

wskazano siedem osób zwolnionych przed datą podpisania aneksu. Ww. umowę i  aneksy 

w  imieniu WSZN podpisał Dyrektor WSZN. W ocenie NIK powyŜsze świadczy 

o nierzetelnym wypełnianiu obowiązku aktualizowania danych o potencjale wykonawczym 

WSZN realizującym świadczenia, wynikające z § 2 umów zawartych z  Oddziałem NFZ, oraz  

o nieskuteczności systemu kontroli wewnętrznej. 

                                                 
2 Umowy (z aneksami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzaleŜnień: 

nr 08R/10065/04/PSY/2009 z 31.12.2008 r., nr 08R/10065/04/PSY/09/1 z 30.03.2009 r., 08R/10065/04/ 
PSY/09/2 z 10.08.2009 r., nr 08R/10065/04/PSY/2010 z 27.01.2010 r., nr 08R/10065/04/PSY/2011 
z 5.01.2011 r. 

3 ŁóŜek rzeczywistych, tj. łóŜek znajdujących się na salach chorych z pełnym wyposaŜeniem (nie uwzględnia się 
miejsc w opiece domowej i w oddziałach dziennych). 



 
 

3 

1.2. WSZN korzysta z trzech obiektów – budynku głównego, w którym udzielane są 

świadczenia medyczne, budynku administracyjno-hotelowego i agregatorowi. Wszystkie ww. 

obiekty poddawano 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. Dla ww. budynków prowadzono ksiąŜki obiektu budowlanego, 

jednak nie wszystkie wpisy w ksiąŜkach były kompletne (rzetelne), tym samym nie w pełni 

były spełnione wymogi § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego5. Stwierdzono bowiem, Ŝe we wpisach dotyczących 

okresowych kontroli stanu technicznego budynku głównego i budynku administracyjno-

hotelowego, odpowiednio w dwóch (17 %) i trzech (27 %) przypadkach, nie odnotowano 

numeru protokołu kontroli, a w dwóch (100 %) wpisach dotyczących odbioru robót 

remontowych budynku głównego nie podano numeru pozwolenia na budowę. Nadto, 

w  ksiąŜkach obiektu dotyczących hotelu i agregatorowi, nie wypełniono w całości rozdziału 

zawierającego dane identyfikacyjne obiektu, a takŜe rozdziału, który powinien zawierać spis 

dokumentacji dołączonej do ksiąŜki obiektu. Dyrektor WSZN jako przyczynę ww. 

nieprawidłowości wskazał fluktuację kadr, a brakujące wpisy zostały uzupełnione w trakcie 

kontroli NIK.  

1.3. Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz kontroli przeprowadzonych na zlecenie 

NIK przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w  Opolu stwierdzono, Ŝe stan techniczny obiektów oraz ich utrzymanie były 

prawidłowe. Stan sanitarny-higieniczny pomieszczeń nie budził zastrzeŜeń. Jednocześnie 

kontrole wykazały, Ŝe Instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego z  dnia 2 lutego 2011 r. dla 

obiektów szpitala nie zawierała wszystkich informacji wymaganych w § 6 ust.1 pkt 8 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w  sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów budowlanych i  terenów6, 

a w szczególności: oznakowania dróg ewakuacyjnych i lokalizacji gaśnic, hydrantów, 

przycisków ręcznego ostrzegania przeciwpoŜarowego oraz rozmieszczenia dwóch 

pomieszczeń w planach graficznych Instrukcji nie pokrywały się ze stanem rzeczywistym, 

drogi ewakuacyjne oznakowane były niewystarczająco. W pomieszczeniu hydroforni 

składowane były materiały palne (zostały usunięte w trakcie kontroli). Stwierdzono ponadto 

brak jednej gaśnicy, którą przewidywał plan ewakuacji oraz niepełne wykonanie zaleceń 

                                                 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
5 Dz. U. Nr 120.poz.1134 
6 Dz. U. nr 109, poz. 719 
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decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Opolu z 27 sierpnia 2010 r. 

w  zakresie zabezpieczenia właściwego poziomu odporności ogniowej przepustów 

instalacyjnych w stropach stanowiących wydzielenie piwnic. Dyrektor WSZN wyjaśnił, Ŝe 

Instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji poddawana jest aktualizacji co najmniej raz na dwa lata 

i  wszelkie zmiany wynikające z prac remontowych i  inwestycyjnych realizowanych 

w ostatnim czasie (budowa Izby Przyjęć, winda) zostaną wprowadzone, natomiast większość 

przepustów instalacyjnych – 53 - zabezpieczono, z wyjątkiem pięciu, które to przeoczenie 

zostanie naprawione w najkrótszym moŜliwym terminie. 

Sposób rozmieszczenia i liczba łóŜek dla pacjentów odpowiadają wymogom rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zoz7 oraz rozporządzenia je 

poprzedzającego.  

1.4. W celu zabezpieczenia świadczeń medycznych dla osób potrzebujących, WSZN w Opolu 

w latach objętych kontrolą świadczył psychiatryczne usługi zdrowotne ponad limity określone 

w umowach z Oddziałem NFZ. PowyŜsze skutkowało tzw. nadwykonaniami, których wartość 

wynosiła: 

a) w 2009 r. łącznie  1 040 212,14 zł, przy limicie środków 11 292 761.80 zł; 

b) w 2010 r. łącznie  605 253,30 zł, przy limicie środków 11 700 311,00 zł; 

c) do 31 maja 2011 r. łącznie  474 729,00 zł, przy limicie środków 11 506440,70 zł; 

NIK pozytywnie ocenia działania WSZN podjęte w celu wyegzekwowania zapłaty za 

nadwykonania z 2009 r. podlegające na wystąpieniu na drogę postępowania sądowego. 

W  2010 r. natomiast WSZN podpisał z Oddziałem NFZ ugodę o zapłatę wszystkich 

świadczeń, jednakŜe do rozliczenia zastosowane zostały niŜsze ceny i uzyskano kwotę 

162 909,53 zł. 

2. NajwyŜsza Izba Kontroli, uwzględniając kryteria legalności i rzetelności, pozytywnie 

ocenia działania WSZN w zakresie zabezpieczenia praw pacjenta, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

2.1. W WSZN prawidłowo zabezpieczona była dostępność świadczeń dla pacjentów, którzy 

do oddziałów psychiatrycznych stacjonarnych przyjmowani byli na bieŜąco (bez kolejki), 

natomiast średni czas oczekiwania na przyjęcie na oddział dzienny do grupy rehabilitacji 

psychiatrycznej i grupy nerwic wynosił od 32 do 99 dni. Średnie wykorzystanie łóŜek na oddziałach 

                                                 
7 Dz. U. Nr 31, poz. 158 
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szpitalnych wynosiło od 93 % do 95 % przy łącznej liczbie osób leczonych 2 488 w 2009 r. i 2 551 

w 2010 r. (w tym w oddziale dziennym odpowiednio 195 osób i 165 osób). Pacjentom 

zapewniono dostęp do konsultacji lekarzy innych specjalności medycznych, którzy byli 

zatrudnieni w szpitalu na podstawie umów cywilno-prawnych oraz umów zawartych przez 

WSZN z innymi placówkami szpitalnymi w Opolu, a takŜe dostęp do udziału w zajęciach 

rehabilitacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

z  dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach 

psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych zajęć 8.  

2.2. Badanie dokumentacji medycznej dotyczącej przyjmowania do szpitala wykazało, Ŝe 

w  WSZN, w odniesieniu do osób dysponujących pełnią praw publicznych, przestrzegano 

praw pacjenta określonych w art. 21-32 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego9 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 oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego10.  

Badanie dokumentacji medycznej 15 pacjentów niezdolnych do wyraŜenia zgody na 

hospitalizację z przyczyn prawnych lub faktycznych ujawniło natomiast n/w braki: 

− w dwóch przypadkach brak było orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu pacjenta 

i  o ustanowieniu przedstawiciela ustawowego,  

− w jednym przypadku brak było opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa lub 

informacji o przyczynach braku takiej opinii, pomimo wymogu § 4 ust. 3 ww. 

rozporządzenia, 

− w jednym przypadku brak było skierowania na oddział, 

− w treści dwóch skierowań wystawionych przez lekarza psychiatrę WSZN nie odnotowano 

informacji o  ubezwłasnowolnieniu częściowym osoby kierowanej i nie wskazano osoby 

sprawującej opiekę. 

W pozostałym zakresie badana dokumentacja medyczna była kompletna. Dyrektor WSZN 

jako przyczynę ww. braków wskazał w wyjaśnieniach przeoczenie. W ocenie NIK 

stwierdzone nieprawidłowości stanowią o słabości systemu kontroli wewnętrznej 

w odniesieniu do kompletności dokumentacji medycznej. 

                                                 
8 Dz. U. Nr 127, poz. 614 
9 Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm. 
10 Dz. U. Nr 150, poz. 736 
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2.3. Udzielenie świadczeń o podwyŜszonym ryzyku poprzedzone było uzyskaniem 

stosownych zgód, a dokumentacja w tym zakresie była kompletna w stosunku do wymogów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie 

wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego 

przedstawiciela ustawowego11.  

O zastosowaniu przymusu, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 

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

bezpośredniego12, zawiadamiano Dyrektora WSZN, a stan fizyczny osoby unieruchomionej 

był kontrolowany przez pielęgniarkę dyŜurną w czasie określonym w §13 ww. 

rozporządzenia i odnotowywany w karcie zastosowania unieruchomienia. Informacje  

o zastosowaniu przymusu bezpośredniego była zamieszczane w  raporcie pielęgniarskim. 

Badanie siedmiu historii chorób pacjentów i dziewięciu kart stosowania unieruchomienia 

wykazało, Ŝe nie spełniono jednak wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniu 

w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego. I tak: 

− w jednym przypadku w karcie zastosowania unieruchomienia nie wskazano rodzaju 

zastosowanego przymusu, 

− w dwóch przypadkach przymus bezpośredni był przedłuŜany kilkakrotnie, lecz lekarz 

w karcie zastosowania unieruchomienia zatwierdził tylko jedno przedłuŜenie 

unieruchomienia, 

− w dwóch przypadkach dokumentacja medyczna dotycząca przebiegu choroby pacjenta 

w nie zawierała odnotowania zlecenia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego oraz 

nie zawierała informacji na temat przedłuŜenia przymusu bezpośredniego. 

Dyrektor WSZN jako przyczynę ww. braków wskazał w wyjaśnieniach przeoczenie i znaczne 

obciąŜenie obowiązkami personelu medycznego. Zdaniem NIK, ww. argumenty nie mogą 

stanowić usprawiedliwienia na odstępstwa od przyjętych zasad w postępowaniu 

z  dokumentami dotyczącymi przymusu bezpośredniego. 

2.4. Pacjentom WSZN zapewniono poszanowanie godności w trakcie udzielania świadczeń 

medycznych. Badanie pacjentów i rozmowa z nimi, rodziną pacjenta lub opiekunami odbywa 

się w wydzielonych gabinetach lekarskich, zabiegi natomiast wykonuje się w gabinetach 

zabiegowych.  

2.5. Posiłki dla pacjentów WSZN, zgodnie z wynikami kontroli dekadowych jadłospisów 

przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu,  

                                                 
11 Dz. U. Nr 100, poz. 503 
12 Dz. U. Nr 150, poz. 736 
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odpowiadały zalecanym normom Ŝywieniowym w zakresie doboru potraw i ich 

poszczególnych składników, róŜnorodności produktów i sposobu ich podania jak równieŜ 

uwzględnieniu w jadłospisie świeŜych owoców i warzyw. Jako uwagę w informacji z ww. 

kontroli wskazano konieczność doprecyzowania w jadłospisach danych o rodzaju pieczywa 

podawanego pacjentom oraz urozmaicenie składników śniadań (unikanie podawania przez 

trzy dni w tygodniu kiełbas, wprowadzając inne wędliny czy sery). 

2.6. Pacjentom zapewniono dostęp do niezbędnych informacji, m.in. regulaminu 

porządkowego, informacji o osobach kierujących pracą komórki organizacyjnej, karty praw 

pacjenta, o trybie składania skarg i wniosków, numerze bezpłatnej infolinii Biura Praw 

Pacjenta, informacji o zasadach i terminach odwiedzin oraz moŜliwości korzystania  

z opieki duszpasterskiej i ogólnodostępnego  telefonu.  

 

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

 
1. Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających bieŜące aktualizowanie 

danych o potencjale wykonawczym WSZN realizującym świadczenia oraz weryfikowanie 

poprawności danych umów zawieranych z  Oddziałem NFZ przed ich podpisaniem. 

2. Uzupełnienie i dostosowanie Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego do wymogów 

zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów 

budowlanych i terenów i wykonanie brakujących przepustów instalacyjnych 

o  podwyŜszonej odporności ogniowej. 

3. Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających kompletność dokumentacji 

pacjentów oraz sprawny nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji 

medycznej.  

4. Uwzględnienie uwag Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w zakresie  posiłków 

dla pacjentów.  

 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK 

oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora 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 przyczyn 

niepodjęcia takich działań. 
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 Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie 

do Dyrektora Delegatury NIK w Opolu 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. 

 


