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Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontro-
li 1 (dalej „ustawa o NIK”), NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła 
w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie  
(dalej „Szpital”) kontrolę przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym.  
Kontrolą objęto lata 2009-2011 (I półrocze).  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli pod-
pisanym w dniu 9 listopada 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 
ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze 

 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowo-

ści i uchybień, działalność Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta oraz realizację 
wniosków pokontrolnych NIK z dnia 4 października 2007 r.2  

1. W Szpitalu, w latach 2009-2011 (I półrocze), funkcjonowało 11 oddziałów psychia-
trycznych3, w tym jeden dzienny. Obowiązujący w tym okresie regulamin porządkowy Szpi-
tala spełniał wymagania art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej4, a faktyczna organizacja Szpitala odpowiadała Statutowi i danym rejestrowym.  
O wprowadzonych do Statutu - w latach 2009-2011 (I półrocze) - zmianach, Szpital bez-

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 października 2007 r. (P/07/165 LPO41015-3/2007) skierowane do Dyrektora 
Szpitala w związku z ustaleniami kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnie-
niem opieki stacjonarnej, w latach 2005-2007 (I półrocze), przeprowadzonej w Szpitalu przez NajwyŜszą Izbę 
Kontroli Delegatura w Poznaniu w okresie od 6 lipca 2007 r. do 24 sierpnia 2007 r.  
3 W okresie objętym kontrolą jeden oddział psychiatryczny (Willa im. Pinella) był nieczynny. 
4 Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm. (ustawa uchylona z dniem 1 lipca 2011 r.). 



 
 

2 

zwłocznie informował właściwy organ. Tym samym, za zrealizowane NIK uznaje wnioski o: 
„wyeliminowanie rozbieŜności pomiędzy treścią Statutu Szpitala a faktycznym stanem jego 

organizacji” oraz „podjęcie działań organizacyjnych, które zapobiegną nieterminowemu wy-
konywaniu obowiązków przez radcę prawnego Szpitala”, sformułowane w wystąpieniu po-
kontrolnym z dnia 4 października 2007 r.   

2. Stan zatrudnienia lekarzy na poszczególnych oddziałach psychiatrycznych Szpitala 
w dniu zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umów5 na udzielanie w latach 2009-
2012 świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleŜnień, 
odpowiadał ustalonym w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia6 wymogom 
oraz warunkom wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleŜ-
nień7.  

Faktyczne zatrudnienie pielęgniarek w izbie przyjęć oraz w sześciu oddziałach psy-
chiatrycznych8, było niŜsze od ustalonych w tym zakresie norm. Niedobór etatów pielęgniar-
skich w latach 2009-2011 (I półrocze) wynosił od 0,25 etatu w Willi I do 2,26 etatu w Willi 
IV. W ocenie NIK, podjęte w Szpitalu działania organizacyjne polegające na oddelegowywa-
niu pielęgniarek do pracy w oddziałach, w których występowały niedobory w zatrudnieniu,  
z oddziałów w których zatrudniona była wyŜsza od normatywnej liczba pielęgniarek (w wy-
miarze etatów), stwarzały moŜliwość zapewnienia właściwego poziomu udzielanych świad-
czeń. Za zrealizowany NIK uznaje teŜ wniosek o „podjęcie działań w zakresie uzupełnienia 

obsady średniego personelu medycznego”, sformułowany w wystąpieniu pokontrolnym  
z dnia 4 października 2007 r.   

3. W latach 2009-2010, Szpital świadczył psychiatryczne usługi medyczne (psychia-
tria i leczenie uzaleŜnień) ponad limit określony w umowach z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na kwotę, odpowiednio 213,5 tys. zł i 622,2 tys. zł. Narodowy Fundusz Zdrowia,  
w wyniku ugody, zapłacił Szpitalowi 76,3 tys. zł za wykonane w 2009 r. ponad limit świad-
czenia. Pod względem udziału w przychodach „bloku psychiatrycznego” niezapłacone świad-
czenia stanowiły w latach 2009-2010, odpowiednio 0,56% i 2,45% wartości kontraktu i były 
finansowane z wpływów pochodzących z działalności gospodarczej, operacyjnej i finansowej 
Szpitala.  

4. Na podstawie kontroli dokumentacji medycznej 269 pacjentów stwierdzono, Ŝe per-
sonel Szpitala przestrzegał praw pacjenta przy przyjmowaniu do szpitala osób chorych psy-
chicznie. Pacjentom wyjaśniono przyczyny przyjęcia do szpitala bez zgody i informowano  
o przysługujących im prawach. Lekarze pełniący dyŜury w izbie przyjęć, w siedmiu przypad-

                                                 
5 Umowy: nr 150002029/04/1/0029/0/09/11 z dnia 31 grudnia 2008 r. i nr 150002029/04/1/006/0/10/12 z dnia 29 
lipca 2010 r. 
6 Warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem z Narodowym Funduszem Zdrowia 
umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzaleŜnień, na lata 2009-2011, określały zarządzenia Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia: nr 83/2008/DSOZ z dnia 14 października 2008 r. i nr 60/2009/DSOZ z dnia  
2 listopada 2009 r. 
7 Dz. U. Nr 140, poz. 1146 ze zm. 
8 Oddziały: Willa I, Willa II, Willa IV, Willa VII, Willa im. Mazurkiewicza i Willa im. Conolly. 
9 W tym 11 pacjentów przyjętych do szpitala bez ich zgody, w trybie art. 23, art. 24 i art. 29 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego oraz 6 pacjentów zatrzymanych w szpitalu w trybie art. 28 tej ustawy. 
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kach10 (na 13 objętych sprawdzeniem) skorzystali z moŜliwości zasięgnięcia opinii drugiego 
lekarza w sprawie przyjęcia do szpitala osoby chorej psychicznie bez jej zgody.  

Ordynatorzy oddziałów psychiatrycznych zatwierdzili przyjęcie do szpitala bez zgody 
wszystkich pacjentów, których dokumentację objęto sprawdzeniem (13), a Dyrektor Szpitala 
o 12 takich przyjęciach, w ustawowym terminie i we właściwej formie11 zawiadomił sąd.  
O przyjęciu do szpitala bez zgody jednego pacjenta12, zawiadomienia sądu we właściwej for-
mie dokonano z nieznacznym opóźnieniem. Z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 
23 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego13, sąd poinfor-
mowano jedynie telefonicznie, co w ocenie NIK  było działaniem nierzetelnym. 

Do dokumentacji medycznej pacjentów, wobec których zastosowano środki przymusu 
bezpośredniego14 (sprawdzeniem objęto dziewięć przypadków unieruchomienia), załączono 
kartę zastosowania unieruchomienia lub izolacji. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego 
wobec jednego pacjenta15 zadecydował pielęgniarz, bez zawiadomienia o tym lekarza, co było 
niezgodne z dyspozycją § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu stosowania przymusu 

bezpośredniego16. W przypadku jednego pacjenta17, w karcie zastosowania unieruchomienia 
lekarz zlecił unieruchomienie na osiem godzin, co było niezgodne z dyspozycją § 9 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego. Taki zapis usprawiedliwio-
no błędnym wpisem w karcie. W ocenie NIK, świadczy to o nierzetelnym dokumentowaniu 
przebiegu stosowania środka przymusu bezpośredniego i niewystarczającym systemie nadzo-
ru. Względami medycznymi uzasadniono natomiast niezastosowanie się do dyspozycji za-
pewnienia krótkotrwałego uwolnienia od unieruchomienia ośmiu pacjentów18 (§ 14 ust. 1 
rozporządzenia). W przypadku jednego pacjenta19, niezgodność stosowania chwilowego 
zwolnienia pacjenta z obowiązującym w tym zakresie przepisem, ordynator oddziału uspra-
wiedliwił pomyłką, niedopatrzeniem lub wykonywaniem innych obowiązków. 

O wypisaniu ze szpitala pacjenta przebywającego w nim bez zgody lub pozostawieniu  
w szpitalu osoby przebywającej bez zgody (w przypadku gdy dalszy pobyt w szpitalu był 
celowy, a osoba ta wyraziła na to zgodę), Dyrektor Szpitala zawiadomił właściwy sąd.  

6. Część pomieszczeń oddziałów psychiatrycznych nie spełniała wymogów określo-
nych przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

                                                 
10 Pacjenci według pozycji w księdze głównej przyjęć i wypisów: 2729/09, 4764/09, 2357/10, 431/11, 4647/09, 
3873/10, 1184/11. 
11 Wzór zawiadomienia przez kierownika szpitala psychiatrycznego sądu opiekuńczego o przyjęciu do szpitala 
osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi bez jej zgody określa załącznik nr 3 do rozporządze-
nia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. regulującego szczegółowy sposób działania 
szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. Nr 
150, poz. 736). 
12 Pacjent 4100/09 (według księgi głównej przyjęć i wypisów). 
13 Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm. 
14 Środki przymusu bezpośredniego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514). 
15 Pacjent 1999/11 (według pozycji w księdze głównej przyjęć i wypisów).  
16 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej przywołane w przypis nr 14. 
17 Pacjent 1999/11 (według księgi głównej przyjęć i wypisów).  
18 Pacjenci: 1847/09, 2729/09, 3873/10 (dwukrotnie), 819/11, 1999/11 (trzykrotnie) – według pozycji w księdze 
głównej przyjęć i wypisów. 
19 Pacjent 2502/10 (według pozycji w księdze głównej przyjęć i wypisów) 
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zakładu opieki zdrowotnej20 - pomieszczeń sanitarno-higienicznych w oddziale Willa im. Ma-
zurkiewicza nie wyposaŜono w dozownik z mydłem i pojemnik z ręcznikami jednorazowego 
uŜycia (§ 12 ust. 1 pkt 7), do 121 łóŜek lub tapczanów w oddziałach psychiatrycznych (53% 
objętych sprawdzeniem, w 52 spośród 57 objętych oględzinami salach chorych), nie było do-
stępu z trzech stron w tym dwóch dłuŜszych (§ 17). Pomieszczenia sanitarno-higieniczne  
w oddziale Willa I były wspólne dla kobiet i męŜczyzn, stwierdzono teŜ przypadki umiesz-
czania pacjentów na łóŜkach polowych na korytarzach. Na dostosowanie pomieszczeń i urzą-
dzeń do wymogów ww. rozporządzenia, Szpital ma czas do 31 grudnia 2016 r.21   

7. W ocenie NIK, Szpital zapewnił odpowiednie warunki do przechowywania i zabez-
pieczenia środków pienięŜnych i przedmiotów wartościowych naleŜących do pacjentów. Zre-
alizowany został równieŜ wniosek NIK z dnia 4 października 2007 r. o „załoŜenie ksiąg depo-
zytowych dla wszystkich oddziałów Szpitala”.  

Stwierdzono jednak, Ŝe księgi depozytowe prowadzone w latach 2009-2011 (I półro-
cze) w oddziale Willa IV nie składały się z kart depozytowych, które powinny stanowić po-
twierdzenie przyjęcia rzeczy wartościowych od pacjenta (odpowiednio § 2 i § 2 ust. 1 rozpo-
rządzeń Ministra Zdrowia22). Wprowadzony do stosowania zarządzeniem Dyrektora Szpitala 
druk „spis przedmiotów wartościowych” nie zawierał kolejnego numeru karty, odpowiadają-
cego numerowi kolejnego zapisu w księdze depozytowej (odpowiednio § 3 ust. 3 pkt 1 i § 3 
ust. 2 pkt 1 rozporządzeń). Ponadto karta depozytowa z kolejnym numerem (w oddziałach: 
Willa VII, Willa im. Mazurkiewicza, Willa im. Conolly) wypełniana była jedynie przy pierw-
szym złoŜeniu przez pacjenta rzeczy wartościowych do depozytu, natomiast przy kolejnym 
deponowaniu gotówki wypełniany był tylko druk „spis przedmiotów wartościowych”, który 
nie zawierał kolejnego numeru. Stwierdzono równieŜ, Ŝe księga depozytowa oddziału Willa 
VI prowadzona była nierzetelnie, gdyŜ składała się jedynie z jednej karty depozytowej, pod-
czas gdy gotówkę przyjęto od dwóch pacjentów.   

8. W izbie przyjęć oraz w pomieszczeniach siedmiu oddziałów psychiatrycznych nie 
umieszczono informacji o trybie składania skarg i wniosków (§ 11 ust. 4 pkt 4 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej23),  w Ŝadnym z oddziałów nie umieszczono infor-
macji o moŜliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących (§ 11 ust. 4 pkt 9),  w pięciu 
oddziałach oraz w izbie przyjęć nie umieszczono informacji o adresie właściwego miejscowo 
Rzecznika Praw Pacjenta (§ 11 ust. 4 pkt 8) działającego w strukturze OW NFZ24, a w jed-
nym oddziale i  w izbie przyjęć brakowało równieŜ informacji o jego numerze telefonu.  

                                                 
20 Dz. U. Nr 31, poz. 158. 
21 § 40 rozporządzenia przywołanego w przypisie nr 21.  
22 rozporządzenia Ministra Zdrowia: z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta 
w zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 145, poz. 1220) oraz z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia 
depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 129, poz. 1068). 
23 Dz. U. Nr 81, poz. 484. 
24 W związku z koniecznością dostosowania zadań NFZ do zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta, od 2 lipca 2010 r. zadania Biur rzeczników praw pacjenta w oddziałach wojewódzkich Funduszu 
przejęły komórki do spraw skarg i wniosków. 
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W pomieszczeniach izby przyjęć nie umieszczono ponadto informacji o bezpłatnej infolinii 
do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.25 

9. Budynki, w których świadczono usługi zdrowotne z zakresu psychiatrii były w do-
brym stanie technicznym26. W budynkach tych terminowo przeprowadzono coroczne i wyko-
nywane co pięć lat kontrole stanu technicznego.  

W ocenie NIK, w części objętych kontrolą oddziałów27, Szpital nie zapewnił pacjen-
tom odpowiednich warunków bytowych. Sale chorych oraz pomieszczenia sanitarno-
higieniczne oddziałów Willa I i Willa im. Mazurkiewicza znajdowały się w stanie wskazują-
cym na konieczność ich wyremontowania – ściany pomieszczeń w tych oddziałach były bar-
dzo brudne, z łuszczącą się farbą i zniszczoną stolarką okienną, z uszkodzonymi urządzenia-
mi sanitarno-higienicznymi.  

W części obiektów Szpitala występowały odstępstwa od wymogów określonych  
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów28 
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie29. Odstępstwa te doty-
czyły, m. in., braku systemu słuŜącego do oddymiania klatki schodowej30, braku wydzielenia 
poŜarowo całej klatki schodowej31. W wymaganym terminie nie przeprowadzono praktyczne-
go sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi z obiektu32. W porównaniu do lat 
2005-2007 (I półrocze), stan zabezpieczenia przeciwpoŜarowego obiektów, w których udzie-
lane były świadczenia zdrowotne z zakresu psychiatrii uległ poprawie, co świadczy o wdro-
Ŝeniu do realizacji wniosku pokontrolnego NIK w zakresie „(…) zapewnienia właściwego 

zabezpieczenia przeciwpoŜarowego obiektów Szpitala”, sformułowanego w wystąpieniu po-
kontrolnym z dnia 4 października 2007 r. 

10. NIK, w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 października 2007 r., wniosła równieŜ 
o „niezwłoczne uzupełnienie ksiąŜek obiektu budowlanego budynków Szpitala o wymagane 

informacje i zapisy oraz załoŜenie takich ksiąŜek dla budynków, dla których dotychczas ich 
nie załoŜono”. Dla wszystkich obiektów budowlanych Szpitala załoŜono ksiązki obiektu bu-
dowlanego. śadnej z tych ksiąŜek nie prowadzono jednak na bieŜąco (§ 6 ust. 1 rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego33),  
a część z wpisów była niekompletna.  

                                                 
25 Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 
r. Nr 52, poz. 417 ze zm.). 
26 Oceny stanu technicznego budynków, na zlecenie NIK, dokonał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlane-
go w Kościanie. 
27 Oględziny przeprowadzono na oddziałach psychiatrycznych: Willa I, Willa II, Willa IV, Willa im. Mazurkie-
wicza i Willa im Conolly. 
28 Dz. U. Nr 109, poz. 719 
29 Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm. 
30 Oddziały: Willa: I, Willa im. Mazurkiewicza, Willa IV (w Willi IV system był montowany w trakcie kontroli 
NIK). 
31 Oddziały: Willa: IV, Willa im. Mazurkiewicza, Willa im. Conolly. 
32 Oceny zabezpieczenia przeciwpoŜarowego budynków, na zlecenie NIK, dokonała Komenda Powiatowa Pań-
stwowej StraŜy PoŜarnej w Kościanie.  
33 Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 
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11. W ocenie NIK, Dyrektor Szpitala nie wywiązał się naleŜycie z wynikającego z art. 
39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych34, obowiązku pro-
wadzenia ewidencji osób upowaŜnionych do przetwarzania danych osobowych. PrzedłoŜona 
do kontroli ewidencja (stan na 9 sierpnia 2011 r.) była niekompletna, poniewaŜ nie zawierała 
daty nadania i ewentualnego ustania upowaŜnienia (art. 39 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Z kolei 
ewidencja przedłoŜona do kontroli w dniu 17 sierpnia 2011 r. obejmowała osoby, które –  
w ocenie NIK – w ewidencji nie powinny być ujęte (np. portier, robotnik gospodarczy, pa-
lacz, ślusarz, elektryk). 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 
1) spowodowanie rzetelnego dokumentowania przebiegu stosowanego środka  

przymusu bezpośredniego oraz zapewnienie krótkotrwałego uwolnienia pacjenta od unieru-
chomienia, w okresach wskazanych w przepisach prawa,     

2) zapewnienie umieszczania w Szpitalu informacji o: trybie składania skarg i wnio-
sków, adresie oraz numerze telefonu właściwej miejscowo komórki do spraw skarg i wnio-
sków OW NFZ oraz numerze bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta, moŜliwości 
i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie, 

3) spowodowanie rzetelnego prowadzenia ksiąg i kart depozytowych środków pie-
nięŜnych i przedmiotów wartościowych osób hospitalizowanych,  

4) bieŜące prowadzenie ksiąŜek obiektu budowlanego oraz ich uzupełnienie o wyma-
gane informacje i zapisy, 

5) doprowadzenie ewidencji osób upowaŜnionych do przetwarzania danych osobo-
wych do zgodności z potrzebami i faktycznie nadanymi upowaŜnieniami. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, 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 lub o działaniach podjętych w celu ich realizacji albo o przyczynach 
niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ni-
niejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na 
piśmie do dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Poznaniu umotywowanych za-
strzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.  

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesła-
nia informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały wła-
ściwej komisji NIK. 
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