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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 kontrolę 

w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SP ZOZ (zwanym dalej 

„Szpital”), dotyczącą przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym w latach 2009-

2011 (I półrocze). Organem tworzącym i sprawującym nadzór nad Szpitalem jest Zarząd 

Województwa Mazowieckiego. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 28 

września 2011 r. przez Dyrektora Szpitala, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność 

Szpitala w zakresie objętym kontrolą. 

Uwagi NIK dotyczą natomiast stanu technicznego obiektów Szpitala. Kontrola wykazała, że wszystkie 

obiekty wymagają remontów. Potwierdziły to również ustalenia: 

- 5-letniego (maj 2007 r.) i rocznego (maj 2011 r.) przeglądu stanu technicznego budynków, 

wykonane w trybie art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2
, 

- kontroli doraźnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Inspektora Nadzoru 

Budowlanego i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie (czerwiec-lipiec 2011 r.).  

                                                           
1
 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., 

2
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Ustalenia NIK, przeglądów rocznych i Inspektora Nadzoru Budowlanego wykazały m.in., że 

wszystkie obiekty miały zagrzybione ściany, zniszczoną elewację, opaski, gzymsy i stolarkę okienną, 

1 pawilon chorych, magazyn leków i rzeczy chorych miały zniszczone dachy i kominy, 2 pawilony, 

garaże, magazyn leków, stolarnia i warsztat mechaniczny miały zniszczone obróbki blacharskie i 

rynny. Żaden z obiektów nie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  

Ustalenia NIK oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Komendy Powiatowej 

Straży Pożarnej wykazały, że pomieszczenia Szpitala, w tym w szczególności pomieszczenia dostępne 

dla chorych (pokoje łóżkowe, sale terapii, jadalnie i sanitariaty) również wymagają niezwłocznych 

remontów. Stwierdzono zacieki lub zagrzybienia w 35-ciu pokojach łóżkowych, w 9 z 20 pomieszczeń 

terapeutyczno-rehabilitacyjnych, w tym w 2 salach malowanych w 2010 r., w 14 z 18 toalet i w 13 z 

15 łazienek na oddziałach. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazał usunąć do 31 października 2011 r. 

nieprawidłowości w 4 pawilonach chorych, w tym m.in. zacieki, zagrzybienia i zalania ścian, 

zniszczone podłogi i zniszczoną stolarkę, a Komendant Powiatowy Straży Pożarnej zalecił m.in. 

zapewnić do 30 listopada 2011 r. trudnozapalność okładzin sufitu w sali oddziału dziennego, 

wydzielić drzwiami o wymaganej odporności ogniowej kotłownie w 3 budynkach oraz do 30 marca 

2012 r. zabezpieczyć urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu klatki schodowe w 3 pawilonach 

chorych, wyposażyć w oświetlenie awaryjne drogi ewakuacyjne w 4 pawilonach chorych, rozszerzyć 

wyjścia ewakuacyjne w 2 pawilonach chorych, zapewnić przepisową długość ewakuacji w 1 

pawilonie.  

Pomimo ww. ustaleń kontrole zewnętrzne dopuściły wszystkie pawilony z oddziałami chorych 

do użytkowania - zgodnie z przeznaczeniem i funkcją. 

W trakcie kontroli NIK - 29 sierpnia 2011 r. i 15 września 2011 r. - Dyrektor Szpitala wystąpił 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o przyznanie dotacji na realizację 

zaleceń wynikających z ww. kontroli doraźnych oraz przeglądów technicznych. Skarbnik 

Województwa 13 sierpnia 2011 r. poinformował, że wniosek nie będzie zrealizowany z powodu braku 

środków finansowych oraz że podjęte zostaną starania o umieszczenie w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2011-2033 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Mazowieckiego Szpitala 

Wojewódzkiego w Drewnicy”. 

Ustalono, że Dyrektor Szpitala w celu realizacji zaleceń przeglądów technicznych obiektów 

przeprowadzał doraźne remonty i naprawy (np. pawilon chorych Nr III). 

Kontrola wykazała również, że sale szpitalne nie spełniały wymogów określonych w rozporządzeniu 

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
3
 (dalej 

                                                           
3
 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.) – dalej rozporządzenie z dnia 10 listopada 2006 r. 
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rozporządzenie z dnia 2 lutego 2011 r.). W wyniku zagęszczenia sal utrudniony był dostęp do łóżek 

pacjentów z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych, a szerokość pokoi uniemożliwiała wyprowadzenie 

każdego łóżka, co było niezgodne z §§ 17 i 19 ww. rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r. 

Powierzchnia pokoi nie odpowiadała również normom określonym w rozporządzeniu z dnia 10 

listopada 2006 r., gdyż: 

- w 24 pokojach przeznaczonych dla więcej niż 5 pacjentów, powierzchnia 9 pokoi
4
 była mniejsza niż 

12,0 m
2
, powierzchnie pokoi 2-łóżkowych wynosiły od 7,7

 
do 13,8 m

2
, w pokojach z wieloma (3-

10) łóżkami na 1 łóżko przypadało od 2,75
 
do 5,03 m

2
, co było niezgodne z §§ 18 i 19 pkt 1 lit. a-c 

rozporządzenia. 

W opracowanym programie dostosowawczym Szpitala do wymogów określonych 

w przepisach
5
 obowiązujących w 2005 r. Dyrektor Szpitala ustalił zakres odstępstw i określił ich 

likwidację poprzez realizację zadania inwestycyjnego – budowę nowych pawilonów szpitalnych. 

Program dostosowawczy został pozytywnie zaopiniowany 19 grudnia 2005 r. przez Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. W rozporządzeniu z dnia 2 lutego 2011 r. 

określony został termin do 31 grudnia 2016 r. dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymogów 

określonych w ww. rozporządzeniu. 

Szpital dla wszystkich 18 obiektów prowadził książki obiektu budowlanego. Ustalenia kontroli wskazały 

jednak, że nie były one prowadzone rzetelnie. Nie zostały wpisane do nich protokoły z okresowych 

kontroli przewodów kominowych i gazowych z lat 2009-2011, co było niezgodne z § 5 pkt 4 i § 6 ust. 

1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego
6
, a w 16 książkach w rozdziale IV „Dane techniczne charakteryzujące obiekt” podano 

inną powierzchnię użytkową niż powierzchnia użytkowa wyliczona do celów księgowych Szpitala. 

Różnice te wahały od 10% do 27%. 

Zdaniem NIK obecny stan techniczny budynków i pomieszczeń Szpitala oraz niespełnienie zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Inspektora Nadzoru Budowlanego i Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów, a 

przebywanie w zagrzybionych salach zagraża ich zdrowiu. 

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o objęcie nadzorem 

działań mających na celu zapewnienie prawidłowego stanu technicznego obiektów Szpitala. 

 

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

się do Pana Marszałka o przedstawienie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

                                                           
4
 w pokojach tych było 2-4 łóżka rzeczywiste 

5
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotne (Dz. U. Nr 116, 

poz. 985) 
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pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o podjętych 

działaniach na rzecz 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 Warszawie 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. 

                                                                                                                                                                                      
6
 Dz. U. Nr 120, poz. 1134 


