
 

 
 

1 

 

 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Warszawie 

Warszawa, 27 lipca 2011 r. 

 

LWA – 4101 – 15 - 01/2011 

P/11/093 

 

Pani  

Dorota Gałczyńska-Zych 

Dyrektor 

Szpitala Bielańskiego  

im. ks. Jerzego Popiełuszki  

w Warszawie 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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

ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Szpitalu 

Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie (zwanym dalej Szpitalem) kontrolę w zakresie 

przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym w latach 2009 – 2011 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 12 lipca 2011 r., 

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze 

wystąpienie pokontrolne. 

NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, działalność Szpitala 

w zakresie objętym kontrolą. 

1. Szpital udzielał świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień na 

podstawie umów podpisanych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia (NFZ). Umowy były realizowane w Oddziale Psychiatrycznym, który dysponował w tym 

czasie 27 łóżkami rzeczywistymi
2
 w 8 salach chorych. Oddział dysponował dodatkowo 7 łóżkami tzw. 

„dostawkami”, które nie stanowiły stałego wyposażenia sal chorych. 

Liczba stałych łóżek szpitalnych była zgodna z danymi wykazanymi w rejestrze zakładów 

opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego.  

Stan zatrudnienia personelu medycznego w Oddziale Psychiatrycznym zwiększył się w 

badanym okresie o 2 osoby i o 3,45 etatu (według stanu na 31 grudnia 2009 r. zatrudnionych było 47 

osób na 28,8 etatu, a według stanu na 30 czerwca 2011 r. - 49 osób na 41,25 etatu). W strukturze 
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 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 

2
 Tj. łóżkami znajdującymi się w salach chorych (z pełnym wyposażeniem) zajętymi przez chorych lub 
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zatrudnienia nastąpił wzrost liczby lekarzy o 4 osoby (z 16 do 20), w tym o 2 lekarzy psychiatrów z II 

stopniem specjalizacji (z 8 do 10) oraz obsady pielęgniarskiej (z 16 do 17 osób zatrudnionych w 

wymiarze pełnego etatu).  

Wszyscy pracownicy Oddziału posiadali przeszkolenie z zakresu stosowania przymusu 

bezpośredniego. Szpital organizował również wewnętrzne szkolenia z tego zakresu. 

2. Analiza dokumentacji medycznej wykazała, że w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala 

przestrzegano praw pacjentów określonych w Rozdziale 3 Postępowanie lecznicze, ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
3
, zarówno przy ich przyjmowaniu, jak i 

wypisywaniu ze Szpitala. Przyjmowanie pacjenta poprzedzano badaniem lekarskim, w którym 

stwierdzano wskazania do hospitalizacji. Po przyjęciu pacjenta bez wymaganej zgody (art. 23 ww. 

ustawy) Szpital w ustawowym terminie zawiadamiał sąd, który po rozpoznaniu sprawy decydował o 

pozostawieniu pacjenta w placówce. Decyzja o wypisaniu pacjenta ze Szpitala (po ustaniu przyczyn 

przyjęcia bez wymaganej zgody), była podejmowana przez Ordynatora Oddziału, a Dyrektor Szpitala 

zawiadamiał niezwłocznie o tym fakcie sąd. Szpital rzetelnie prowadził dokumentację stosowania 

przymusu bezpośredniego w procesie leczniczym - zgodnie z wymogami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu 

stosowania przymusu bezpośredniego
4
. 

3. NIK pozytywnie ocenia dostępność do świadczeń w zakresie psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej oraz wykorzystanie bazy Szpitala. Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
5
 świadczenia 

opieki zdrowotnej udzielane były według kolejności zgłoszenia. Lista osób oczekujących zawierała 

niezbędne informacje określone w art. 20 ust. 2 ustawy.  

Do Oddziału Psychiatrycznego przyjętych zostało w 2009 r. 403 pacjentów z zaburzeniami 

psychicznymi, a w 2010 r. - 402.  

W 2009 r. przyjęcia pacjentów odbywały się na bieżąco, a w 2010 r. czas oczekiwania na 

udzielenie świadczenia zdrowotnego wynosił 8 dni. W okresie kontrolowanym przez NIK 

odnotowano 37 przypadków odmowy przyjęcia do Oddziału, z tego m.in. w 23 przypadkach był to 

brak wskazań do hospitalizacji całodobowej, a w 10 przypadkach brak wolnych miejsc. 

Oddział wykazał za lata 2009-2010 wysokie obłożenie jednego nominalnego łóżka wynoszące 

odpowiednio: 118,7% i 120,5%, przy przeciętnym wykorzystaniu łóżka wynoszącym: 434,4 i 441,1 

osobodni. Przeciętny pobyt chorego wynosił w tym czasie ponad 29 dni. 

W badanym okresie Szpital udzielał świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej ponad limit 

określony w umowach z NFZ. W 2009 r. nadwykonania wyniosły 120,1 tys. zł i zostały sfinansowane 

                                                           
3
 Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm. 

4
 Dz. U. Nr 103, poz. 514 
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przez Fundusz na podstawie aneksu zwiększającego wartość umowy, a w 2010 r. wyniosły 102,2 tys. 

zł i zostały sfinansowane na podstawie ugody z Funduszem. 

Pacjenci Oddziału Psychiatrycznego mieli zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych w 

zakresie innych specjalności w ramach konsultacji lekarzy zatrudnionych w innych Oddziałach 

Szpitala. 

4. Szpital dysponował dokumentacją określającą stan techniczny użytkowanych budynków i 

budowli. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
6
, została założona i 

była prowadzona na bieżąco książka obiektu budowlanego pawilonu „C”, w którym mieści się od 1 

stycznia 2002 r. Oddział Psychiatryczny. Obiekt ten poddawany był kontrolom, o których mowa w art. 

62 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.  

Ustalono, że w 2010 r. nie został przeprowadzony przegląd urządzeń przeciwpożarowych 

Szpitala, co było niezgodne z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

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

budowlanych i terenów
7
.  

Oddział zapewniał dostęp do urządzeń sanitarnych oraz warunki do rekreacji i spożywania posiłków. 

Kontrola wykazała jednak, że w wyniku zagęszczenia sal szpitalnych dodatkowymi łóżkami, 

utrudniony był dostęp do łóżek pacjentów z trzech stron, co było niezgodne z § 17 rozporządzenia 

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

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
8
. Szpital 

ustalił zakres odstępstw od wymogów rozporządzenia i przygotował koncepcje rozwiązania problemu 

odstępstw. W ww. rozporządzeniu określony został termin do 31 grudnia 2016 r. dostosowania 

zakładu opieki zdrowotnej do wymogów określonych w rozporządzeniu.  

5. W Oddziale był zapewniony w sposób prawidłowy dostęp do informacji niezbędnych dla 

pacjentów i ich rodzin (opiekunów), szczególnie w zakresie praw pacjenta, w tym możliwości 

składania skarg i wniosków w Szpitalu i do Rzecznika Praw Pacjenta, a także o organizacji pracy 

Szpitala i Oddziału, w tym terminach odwiedzin. Oddział był wyposażony w ogólnodostępny aparat 

telefoniczny co umożliwiało kontakt pacjentów z ich rodzinami. 

NIK nie zgłasza uwag do stosowanych w Oddziale Psychiatrycznym zasad zabezpieczenia i 

udostępniania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zdeponowanych przez pacjentów. 

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

                                                                                                                                                                                     
5
 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. 

6
 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm. 

7
 Dz. U Nr 109, poz. 719 

8
 Dz. U. Nr 31, poz. 158 – do 26 lutego 2011 r. obowiązywało rozporządzenie z dnia 10 listopada 2006 r. o 

takim samym tytule (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zm.) 
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1. Przestrzeganie terminowego przeprowadzania przeglądów kontrolnych sprawności urządzeń 

przeciwpożarowych stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 7 czerwca 2010 r.  

2. Kontynuowanie działań w celu dostosowania Oddziału Psychiatrycznego Szpitala do wymagań 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.   

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, 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 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 Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym 

wystąpieniu. 

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

której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 


