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Terminy: 
Podawana liczba szpitali dotyczy podmiotów leczniczych prowadzących co najmniej jeden zakład leczniczy, w którym 

wykonywana jest działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne. W poprzednim stanie prawnym (określonym 

w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, ze zm./) liczba 

szpitali dotyczy zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń szpitalnych.  

Podawana liczba szpitali podległych samorządom województw – dotyczy ww. podmiotów leczniczych, dla których 

organem tworzącym są samorządy województw. 

Obowiązek przestrzegania wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1  

w zw. z art. 22 ust. 1-2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2018 r. poz. 2190, ze zm.).  

W poprzednim stanie prawnym nosiły one nazwę wymogów fachowych i sanitarnych.  

Jako „Sanepid” należy rozumieć organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Objaśnienia: 
Informacje dotyczące każdego z 16 województw na pierwszych dwóch planszach obrazują stan dostosowania do norm 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych ogółu szpitali (publicznych i prywatnych) i skutki niedostosowania. 

Kolejne dwie plansze obrazują stan dostosowania szpitali podległych poszczególnym samorządom województw - na tle 

ogółu szpitali w województwie lub szpitali innych samorządów województw. Ostatnia plansza obrazuje wsparcie 

samorządów województw w realizacji inwestycji udzielone podległym szpitalom. Wykazywane tam wsparcie w formie  

środków europejskich dotyczy środków przyznanych w ramach programów, w których samorządy województw pełnią 

rolę instytucji zarządzającej (tj. przyznały dofinansowanie). Wsparcie za pośrednictwem spółki określa wartość inwestycji 

zrealizowanych przez spółkę samorządową na rzecz szpitali podległych danemu samorządowi. 

Porównując między województwami dane o poziomie ryzyka wynikającego z niedostosowania szpitali należy brać pod 

uwagę, że zebrane przez Najwyższą Izbę Kontroli informacje wskazują na niejednolitość w określaniu poziomu tego 

ryzyka między poszczególnymi województwami. Regionalne rozbieżności w zwymiarowaniu zagrożenia występującego 

w szpitalach wynikają nie tylko z odmiennego stanu dostosowania szpitali do obowiązujących norm, lecz także z różnej 

metodologii wydawania ww. opinii i raportowania ich wyników. 

Terminy, objaśnienia i źródła 
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Źródła: 
Dane o dostosowaniu ogółu szpitali (publicznych i prywatnych) do norm ogólnoprzestrzennych, sanitarnych  

i instalacyjnych w poszczególnych województwach (oraz o ryzyku wynikającym z niedostosowania tych jednostek) 

przedstawiono w oparciu o dane przekazane przez 16 państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych  

(w zakresie: liczby szpitali niedostosowanych, wydanych opinii oraz określonego w nich ryzyka), z wykorzystaniem także 

danych zawartych w rejestrze podmiotów leczniczych (w zakresie liczby szpitali zarejestrowanych w poszczególnych 

województwach). 

Dane o dostosowaniu szpitali podległych samorządom poszczególnych województw do ww. norm (oraz ryzyku 

wynikającym z niedostosowania tych jednostek) uzyskano z 16 urzędów marszałkowskich. W przypadku województwa 

kujawsko-pomorskiego, dane w tym zakresie wynikają także z ustaleń kontroli Finansowania i realizacji „Programu 

inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w szpitalach wojewódzkich na lata 2009-2016” w województwie kujawsko-

pomorskim (P/17/064). 

Zdjęcie na okładce: Sala Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im.  J. Brudzińskiego  

w Bydgoszczy w toku wyposażania.  Źródło: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., autor: Radosław 

Buryta. 
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1.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

dolnośląskim na 31 sierpnia 2018 r.  

44 

74 

Szpitale w województwie 
dolnośląskim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie dolnośląskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

14. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. 
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1.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie dolnośląskim 

nie wystąpiły 
 o opinię; 9 

w toku 
uzyskiwania  

i inne; 6 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 49 

znaczne 
ryzyko; 10 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w niedostosowanych szpitalach  
w województwie dolnośląskim 

9 szpitali w województwie dolnośląskim  

do 31 sierpnia 2018 r. nie wystąpiło o opinię Sanepidu 

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  
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44,2 

62,7 

72,2 

0 20 40 60 80

Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

               Szpitale Samorządu
Województwa Dolnośląskiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

1.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Dolnośląskiego 
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1.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania  
szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Dolnośląskiego 

76,9 
23,1 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach  

podległych Samorządowi  

Województwa Dolnośląskiego(%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

Wszystkie szpitale podległe 
Samorządowi Województwa 
Dolnośląskiego, które do 31 grudnia 
2017 r. nie zrealizowały programów 
dostosowawczych,  wystąpiły  
o opinię o wpływie niespełnienia 
wymogów ogólnoprzestrzennych, 
sanitarnych i instalacyjnych na 
bezpieczeństwo pacjentów. 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
przyjmowana w regionie 
metodologia oceny jego poziomu.  20,3 

66,2 

13,5 
 
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

dolnośląskim (%) 
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1.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 

259,2 

108,4 

419,8 

768,9 

0 200 400 600 800 1000

Samorząd Województwa
                 Dolnośląskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Poziom wsparcia szpitali przez 
samorządy województw /mln zł/ 

111,6 

26,3 
31,7 

89,6 

Formy wsparcia inwestycji szpitali 
stosowane przez Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego /mln zł/ 

Dotacje

Dokapitalizowanie

Środki europejskie

Poręczenia
lub gwarancje

13 

12 

32,5 

90,5 

0 30 60 90 120

Samorząd Województwa
                 Dolnośląskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Wsparcie samorządów województw  
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 
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2.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

kujawsko-pomorskim na 31 sierpnia 2018 r. 

45 

26 

Szpitale w województwie 
kujawsko-pomorskim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie kujawsko-pomorskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

2. miejsce w kraju pod względem udziału 

jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. 
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2.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie kujawsko-pomorskim 

nie wystąpiły  
o opinię; 1 

w toku 
uzyskiwania  

i inne; 0 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 26 

znaczne 
ryzyko; 2 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w niedostosowanych szpitalach  

w województwie kujawsko-pomorskim 

1 szpital w województwie kujawsko-pomorskim  

do 31 sierpnia 2018 r. nie wystąpił o opinię Sanepidu  

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  
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44,2 

36,6 

57,1 

0 20 40 60 80

Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

Szpitale Samorządu Województwa
                 Kujawsko-Pomorskiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

2.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
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2.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania  
szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

25,0 

75,0 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach  

podległych Samorządowi  

Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego (%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

1 spośród 4 szpitali  podległych  
Samorządowi Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego, które do  
31 grudnia 2017 r. nie zrealizowały 
programów dostosowawczych,  
nie wystąpił do Sanepidu o opinię  
o wpływie niespełnienia wymogów 
ogólnoprzestrzennych, sanitarnych  
i instalacyjnych na bezpieczeństwo 
pacjentów. 
Był to Wojewódzki Szpital  
Zespolony im. L. Rydygiera  
w Toruniu. 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
przyjmowana w regionie 
metodologia oceny jego poziomu.  

3,4 

89,7 

6,9 
 
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

kujawsko-pomorskim (%) 
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2.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego w inwestycje w podległych szpitalach 

(lata 2010-2016) 

768,9 

108,4 

419,8 

768,9 

0 200 400 600 800 1000

Smorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Poziom wsparcia szpitali przez 
samorządy województw /mln zł/ 

26,9 

16,9 
725,1 

Formy wsparcia inwestycji szpitali stosowane przez 
Samorząd Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego /mln zł/ 

Dotacje

Środki europejskie

Poręczenia kredytów
spółki realizującej
inwestycje w szpitalach

90,5 

12 

32,5 

90,5 

0 30 60 90 120

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Wsparcie samorządów województw 
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 
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3.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

lubelskim na 31 sierpnia 2018 r.  

26 

46 

Szpitale w województwie 
lubelskim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie lubelskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

15. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. 
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3.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie lubelskim 

nie wystąpiły  
o opinię; 11 

w toku 
uzyskiwania 

 i inne; 1 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 32 

znaczne 
ryzyko; 2 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w niedostosowanych szpitalach  

w województwie lubelskim 

11 szpitali w województwie lubelskim 

do 31 sierpnia 2018 r. nie wystąpiło o opinię Sanepidu 

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  
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44,2 

63,9 

90 

0 20 40 60 80 100

Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

           Szpitale Samorządu
Województwa Lubelskiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

3.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Lubelskiego 
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3.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego 

100,0 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach  

podległych Samorządowi  

Województwa Lubelskiego (%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

Wszystkie szpitale podległe 
Samorządowi Województwa 
Lubelskiego, które do 31 grudnia 
2017 r. nie zrealizowały programów 
dostosowawczych, wystąpiły  
o opinię o wpływie niespełnienia 
wymogów ogólnoprzestrzennych, 
sanitarnych i instalacyjnych na 
bezpieczeństwo pacjentów. 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
przyjmowana w regionie 
metodologia oceny jego poziomu.  

26,1 

69,6 
4,3 

 
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

lubelskim (%) 
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3.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Lubelskiego  

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 

247,6 

108,4 

419,8 

768,9 

0 200 400 600 800 1000

Samorząd Województwa
                     Lubelskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Poziom wsparcia szpitali przez 
samorządy województw /mln zł/ 

203,7 

43,9 

Formy wsparcia inwestycji szpitali 
stosowane przez Samorząd Województwa 

Lubelskiego /mln zł/ 

Dotacje

Środki europejskie

23,6 

12 

32,5 

90,5 
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Samorząd Województwa
                     Lubelskiego
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Średnio

Maksimum

Wsparcie samorządów województw  
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 

19/85 



4.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

lubuskim na 31 sierpnia 2018 r.  

13 

20 

Szpitale w województwie 
lubuskim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie lubuskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

13. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. 
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4.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie lubuskim 

nie wystąpiły  
o opinię; 2 

w toku 
uzyskiwania  

i inne; 0 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 7 

znaczne 
ryzyko; 12 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w niedostosowanych szpitalach  

w województwie lubuskim 

2 szpitale w województwie lubuskim 

do 31 sierpnia 2018 r. nie wystąpiło o opinię Sanepidu 

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  
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44,2 

60,6 

100 
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Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

        Szpitale Samorządu
Województwa Lubuskiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

4.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Lubuskiego 
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50,0 

50,0 

4.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach  

podległych Samorządowi  

Województwa Lubuskiego (%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

Wszystkie szpitale podległe 
Samorządowi Województwa 
Lubuskiego, które do 31 grudnia 
2017 r. nie zrealizowały programów 
dostosowawczych, wystąpiły  
o opinię o wpływie niespełnienia 
wymogów ogólnoprzestrzennych, 
sanitarnych i instalacyjnych na 
bezpieczeństwo pacjentów. 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
przyjmowana w regionie 
metodologia oceny jego poziomu.  

9,6 33,3 

57,1 

 
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

lubuskim (%) 

23/85 



4.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Lubuskiego 

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 

426,8 

108,4 

419,8 

768,9 
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                     Lubuskiego
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Średnio

Maksimum

Poziom wsparcia szpitali przez 
samorządy województw /mln zł/ 

65,7 

12 

32,5 

90,5 
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                     Lubuskiego
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Średnio

Maksimum

Wsparcie samorządów województw  
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 

24/85 

45,8 
170,9 

195,5 

14 

0,6 

Formy wsparcia inwestycji szpitali stosowane przez 
Samorząd Województwa Lubuskiego /mln zł/ 

Dotacje

Środki europejskie

Aporty

Poręczenia lub gwarancje

Dokapitalizowanie



5.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

łódzkim na 31 sierpnia 2018 r.  

54 

34 

Szpitale w województwie 
łódzkim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie łódzkim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

6. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. 

25/85 



5.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie łódzkim 

nie wystąpiły  
o opinię; 21 

w toku 
uzyskiwania 

 i inne; 1 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 12 

znaczne 
ryzyko; 1 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w niedostosowanych szpitalach  

w województwie łódzkim 

21 szpitali w województwie łódzkim 

do 31 sierpnia 2018 r. nie wystąpiło o opinię Sanepidu 

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

26/85 



44,2 

38,6 

100 

0 20 40 60 80 100

Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

        Szpitale Samorządu
Województwa Łódzkiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

5.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Łódzkiego 

27/85 



10,0 

90,0 

5.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach  

podległych Samorządowi  

Województwa Łódzkiego (%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

Wszystkie szpitale podległe 
Samorządowi Województwa 
Łódzkiego, które do 31 grudnia  
2017 r. nie zrealizowały programów 
dostosowawczych, wystąpiły  
o opinię o wpływie niespełnienia 
wymogów ogólnoprzestrzennych, 
sanitarnych i instalacyjnych na 
bezpieczeństwo pacjentów. 
Jeden szpital (na 31 sierpnia 2018 r.) 
był w toku uzyskiwania ww. opinii. 
 
 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
przyjmowana w regionie 
metodologia oceny jego poziomu.  

62,9 

34,2 

2,9 

 
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

łódzkim (%) 

28/85 



5.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Łódzkiego 

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 

400,5 

108,4 

419,8 

768,9 

0 200 400 600 800 1000

Samorząd Województwa
                       Łódzkiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Poziom wsparcia szpitali przez 
samorządy województw /mln zł/ 

154,2 

126,7 

69,8 

42,2 
7,6 

Formy wsparcia inwestycji szpitali stosowane przez 
Samorząd Województwa Łódzkiego /mln zł/ 

Dotacje

Środki europejskie

Poręczenia lub gwarancje

Zabezpieczenie kredytu
szpitali
Za pośrednictwem spółki

32 

12 

32,5 

90,5 
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Samorząd Województwa
                       Łódzkiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Wsparcie samorządów województw 
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 

29/85 



6.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

małopolskim na 31 sierpnia 2018 r.  

65 

42 

Szpitale w województwie 
małopolskim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie małopolskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

7. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. 

30/85 



6.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie małopolskim 

nie wystąpiły  
o opinię; 3 

w toku 
uzyskiwania  

i inne; 0 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 40 

znaczne 
ryzyko; 0 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w szpitalach niedostosowanych 
w województwie małopolskim 

3 szpitale w województwie małopolskim 

do 31 sierpnia 2018 r. nie wystąpiły o opinię Sanepidu 

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

31/85 



44,2 

39,3 

69,2 

0 20 40 60 80 100

Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

             Szpitale Samorządu
Województwa Małopolskiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

6.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Małopolskiego 

32/85 



100,0 

6.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali podległych Samorządowi Województwa Małopolskiego 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach  

podległych Samorządowi  

Województwa Małopolskiego (%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

Wszystkie szpitale podległe 
Samorządowi Województwa 
Małopolskiego, które do 31 grudnia 
2017 r. nie zrealizowały programów 
dostosowawczych, wystąpiły  
o opinię o wpływie niespełnienia 
wymogów ogólnoprzestrzennych, 
sanitarnych i instalacyjnych na 
bezpieczeństwo pacjentów. 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
przyjmowana w regionie 
metodologia oceny jego poziomu.  7 

93 

 
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

małopolskim (%) 

33/85 



6.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Małopolskiego  

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 

713,6 

108,4 

419,8 

768,9 

0 200 400 600 800 1000

Samorząd Województwa
              Małopolskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Poziom wsparcia szpitali przez 
samorządy województw /mln zł/ 

566,3 

134,6 

7,7 
5 

Formy wsparcia inwestycji szpitali stosowane przez 
Samorząd Województwa Małopolskiego /mln zł/ 

Środki europejskie

Dotacje

Poręczenia lub gwarancje

Dokapitalizowanie i aporty

51 

12 

32,5 

90,5 
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Minimum

Średnio

Maksimum

Wsparcie samorządów województw  
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 

34/85 



7.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

mazowieckim na 31 sierpnia 2018 r.  

119 

69 

Szpitale w województwie 
mazowieckim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie mazowieckim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

3. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. 

35/85 



7.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie mazowieckim 

nie wystąpiły  
o opinię; 3 

w toku 
uzyskiwania  

i inne; 1 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 25 

znaczne 
ryzyko; 41 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w szpitalach niedostosowanych  
w województwie mazowieckim 

3 szpitale w województwie mazowieckim 

do 31 sierpnia 2018 r. nie wystąpiły o opinię Sanepidu 

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

36/85 



44,2 

36,7 

90,5 
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Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

              Szpitale Samorządu
Województwa Mazowieckiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

7.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Mazowieckiego 

37/85 



5,3 

84,2 

10,5 

7.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach 

podległych Samorządowi  

Województwa Mazowieckiego (%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
przyjmowana w regionie 
metodologia oceny jego poziomu.  

1 spośród 19 szpitali  podległych 
Samorządowi Województwa 
Mazowieckiego, które do 31 grudnia 
2017 r. nie zrealizowały programów 
dostosowawczych, nie wystąpił do 
Sanepidu o opinię o wpływie 
niespełnienia wymogów 
ogólnoprzestrzennych, sanitarnych  
i instalacyjnych na bezpieczeństwo 
pacjentów. 
Był to Mazowiecki Szpital 
Specjalistyczny im. dr. J. Psarskiego 
w Ostrołęce.  

5,7 35,7 

58,6 

 
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

mazowieckim (%) 

38/85 



7.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego 

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 

684,8 

108,4 

419,8 

768,9 
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Maksimum

Poziom wsparcia szpitali przez 
samorządy województw /mln zł/ 

377,8 
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74,1 
25,3 10 

Formy wsparcia inwestycji szpitali stosowane przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego /mln zł/ 

Dotacje

Środki europejskie

Wartość inwestycji
Województwa dla szpitali
Za pośrednictwem spółki

Poręczenia lub gwarancje

31,1 

12 

32,5 

90,5 
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Wsparcie samorządów województw 
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 

39/85 



8.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

opolskim na 31 sierpnia 2018 r.  

9 

24 

Szpitale w województwie 
opolskim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie opolskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

16. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. 

40/85 



8.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie opolskim 

nie wystąpiły  
o opinię; 0 

w toku 
uzyskiwania  

i inne; 1 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 23 

znaczne 
ryzyko; 0 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w szpitalach niedostosowanych  

w województwie opolskim 

Wszystkie szpitale w województwie opolskim 

do 31 sierpnia 2018 r. wystąpiły o opinię Sanepidu  

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

41/85 



44,2 

72,7 

88,9 
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Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

         Szpitale Samorządu
Województwa Opolskiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

8.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Opolskiego 

42/85 



100 

8.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali podległych Samorządowi Województwa Opolskiego 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach  

podległych Samorządowi  

Województwa Opolskiego (%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
przyjmowana w regionie 
metodologia oceny jego poziomu.  

Wszystkie szpitale podległe 
Samorządowi Województwa 
Opolskiego, które do 31 grudnia 
2017 r. nie zrealizowały programów 
dostosowawczych, wystąpiły  
o opinię o wpływie niespełnienia 
wymogów ogólnoprzestrzennych, 
sanitarnych i instalacyjnych na 
bezpieczeństwo pacjentów. 

4,2 

95,8 

 
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

opolskim (%) 

43/85 



8.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Opolskiego 

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 

108,4 

108,4 

419,8 

768,9 
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Formy wsparcia inwestycji szpitali stosowane przez 
Samorząd Województwa Opolskiego /mln zł/ 

Środki europejskie

Dotacje

Dokapitalizowanie

12 

12 

32,5 

90,5 
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Wsparcie samorządów województw 
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 

44/85 



9.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

podkarpackim na 31 sierpnia 2018 r.  

33 

25 

Szpitale w województwie 
podkarpackim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie podkarpackim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

10. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. 

45/85 



9.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie podkarpackim 

nie wystąpiły  
o opinię; 0 

w toku 
uzyskiwania  

i inne; 0 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 6 

znaczne 
ryzyko; 20 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w szpitalach niedostosowanych  
w województwie podkarpackim 

Wszystkie szpitale w województwie podkarpackim 

do 31 sierpnia 2018 r. wystąpiły o opinię Sanepidu  

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

46/85 



44,2 

43,1 

100 
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Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

                Szpitale Samorządu
Województwa Podkarpackiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

9.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

47/85 



42,9 

57,1 

9.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach  

podległych Samorządowi  

Województwa Podkarpackiego (%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
przyjmowana w regionie 
metodologia oceny jego poziomu.  

Wszystkie szpitale podległe 
Samorządowi Województwa 
Podkarpackiego, które do 31 
grudnia 2017 r. nie zrealizowały 
programów dostosowawczych, 
wystąpiły o opinię o wpływie 
niespełnienia wymogów 
ogólnoprzestrzennych, sanitarnych  
i instalacyjnych na bezpieczeństwo 
pacjentów. 

23,1 

76,9 

 
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

podkarpackim (%) 

48/85 



9.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Podkarpackiego 

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 

292,8 

108,4 

419,8 

768,9 

0 200 400 600 800 1000

Samorząd Województwa
              Podkarpackiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Poziom wsparcia szpitali przez 
samorządy województw /mln zł/ 

221,3 

70,4 
1 

Formy wsparcia inwestycji szpitali stosowane przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego /mln zł/ 

Dotacje

Środki europejskie

Poręczenia lub gwarancje

39 

12 

32,5 

90,5 

0 30 60 90 120

Samorząd Województwa
              Podkarpackiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Wsparcie samorządów województw 
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 

49/85 



10.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

podlaskim na 31 sierpnia 2018 r.  

24 

19 

Szpitale w województwie 
podlaskim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie podlaskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

11. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. 

50/85 



10.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie podlaskim 

nie wystąpiły  
o opinię; 0 

w toku 
uzyskiwania  

i inne; 0 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 19 

znaczne 
ryzyko; 0 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w niedostosowanych szpitalach  

w województwie podlaskim 

Wszystkie szpitale w województwie podlaskim 

do 31 sierpnia 2018 r. wystąpiły o opinię Sanepidu  

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

51/85 



44,2 

44,2 

50 

0 20 40 60 80 100

Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

            Szpitale Samorządu
Województwa Podlaskiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

10.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Podlaskiego 

52/85 



100 

10.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali podległych Samorządowi Województwa Podlaskiego 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach  

podległych Samorządowi  

Województwa Podlaskiego (%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
przyjmowana w regionie 
metodologia oceny jego poziomu.  

Wszystkie szpitale podległe 
Samorządowi Województwa 
Podlaskiego, które do 31 grudnia 
2017 r. nie zrealizowały programów 
dostosowawczych, wystąpiły  
o opinię o wpływie niespełnienia 
wymogów ogólnoprzestrzennych, 
sanitarnych i instalacyjnych na 
bezpieczeństwo pacjentów. 

100 

 
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

podlaskim (%) 

53/84 



10.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Podlaskiego 

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 

363,1 

108,4 

419,8 

768,9 

0 200 400 600 800 1000

Samorząd Województwa
                  Podlaskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Poziom wsparcia szpitali przez 
samorządy województw /mln zł/ 

231,7 

125,4 

6 

Formy wsparcia inwestycji szpitali stosowane przez 
Samorząd Województwa Podlaskiego /mln zł/ 

Dotacje

Środki europejskie

Poręczenia lub gwarancje

40,3 

12 

32,5 

90,5 

0 30 60 90 120

Samorząd Województwa
                  Podlaskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Wsparcie samorządów województw 
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 

54/84 



11.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

pomorskim na 31 sierpnia 2018 r.  

44 

25 

Szpitale w województwie 
pomorskim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie pomorskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

1. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych,  

sanitarnych i instalacyjnych. 

55/84 



11.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie pomorskim 

nie wystąpiły  
o opinię; 2 

w toku 
uzyskiwania  

i inne; 1 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 22 

znaczne 
ryzyko; 0 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w niedostosowanych szpitalach  

w województwie pomorskim 

2 szpitale w województwie pomorskim 

do 31 sierpnia 2018 r. nie wystąpiły o opinię Sanepidu  

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

56/84 



44,2 

36,2 

80 

0 20 40 60 80 100

Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

            Szpitale Samorządu
Województwa Pomorskiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

11.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Pomorskiego 

57/84 



12,5 

87,5 

11.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach  

podległych Samorządowi  

Województwa Pomorskiego (%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

7 z 8 szpitali podległych 
Samorządowi Województwa 
Pomorskiego, które do 31 grudnia 
2017 r. nie zrealizowały programów 
dostosowawczych, wystąpiły  
o opinię o wpływie niespełnienia 
wymogów ogólnoprzestrzennych, 
sanitarnych i instalacyjnych na 
bezpieczeństwo pacjentów. 
Samorząd Województwa nie podał 
NIK informacji (na 31 sierpnia    
2018 r.) co do etapu pozyskiwania 
opinii przez 2 z 4 zakładów 
leczniczych (byłych szpitali) 
włączonych w jednostkę Szpitale 
Pomorskie Sp. z o.o. 

12 

88 

 
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

pomorskim (%) 

58/84 

Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
przyjmowana w regionie 
metodologia oceny jego poziomu.  



11.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Pomorskiego 

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 

761,1 

108,4 

419,8 

768,9 

0 200 400 600 800 1000

Samorząd Województwa
                   Pomorskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Poziom wsparcia szpitali przez 
samorządy województw /mln zł/ 

381,2 

129,3 

124,6 

119,7 
6,3 

Formy wsparcia inwestycji szpitali stosowane przez Samorząd   
Województwa Pomorskiego /mln zł/ 

Wartość inwestycji Województwa
wniesionych do szpitali (spółek)

Dotacje

Środki europejskie

Mienie Województwa użytkowane przez
szpitale

Dokapitalizowanie

56,4 

12 

32,5 

90,5 

0 30 60 90 120

Samorząd Województwa
                   Pomorskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Wsparcie samorządów województw 
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 

59/84 



12.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

śląskim na 31 sierpnia 2018 r.  

147 

87 

Szpitale w województwie 
śląskim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie śląskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

4. miejsce w kraju pod  

względem udziału jednostek 

dostosowanych do norm 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych  

i instalacyjnych. 

60/84 



12.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie śląskim 

nie wystąpiły  
o opinię; 11 

w toku 
uzyskiwania  

i inne; 7 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 47 

znaczne 
ryzyko; 26 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w niedostosowanych szpitalach  

w województwie śląskim 

11 szpitali w województwie śląskim 

do 31 sierpnia 2018 r. nie wystąpiło o opinię Sanepidu  

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

61/84 



44,2 

37,2 

88,6 

0 20 40 60 80 100

Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

      Szpitale Samorządu
Województwa Śląskiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

12.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Śląskiego 

62/84 



2 szpitale spośród 31 podległych 
Samorządowi Województwa Śląskiego, 
które do 31 grudnia 2017 r. nie 
zrealizowały programów 
dostosowawczych, nie wystąpiły  
o opinię o wpływie niespełnienia 
wymogów ogólnoprzestrzennych, 
sanitarnych i instalacyjnych na 
bezpieczeństwo pacjentów. 
Były to:  
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Najświętszej Marii Panny  
w Częstochowie; 
2. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. 
Sakiela w Siemianowicach Śląskich. 
Ponadto na 31 sierpnia 2018 r.   
3 szpitale znajdowały się w toku 
uzyskiwania opinii, a w odniesieniu do 
2 jednostek samorząd nie podał NIK 
jednoznacznych informacji. 

22,6 

77,4 

12.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali podległych Samorządowi Województwa Śląskiego 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach  

podległych Samorządowi  

Województwa Śląskiego (%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach 
Sanepidu, oprócz stanu obiektów, może mieć 
także przyjmowana w regionie metodologia 
oceny jego poziomu.  

19,8 

51,6 

28,6  
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

śląskim (%) 

63/84 



12.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Śląskiego 

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 

455,7 

108,4 

419,8 

768,9 

0 200 400 600 800 1000

Samorząd Województwa
                       Śląskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Poziom wsparcia szpitali przez 
samorządy województw /mln zł/ 

314,8 

111,6 

15,6 

7,7 
6 

Formy wsparcia inwestycji szpitali stosowane przez  
Samorząd Województwa Śląskiego /mln zł/ 

Dotacje

Środki europejskie

Dokapitalizowanie

Aport

Poręczenia lub gwarancje

12,3 

12 

32,5 

90,5 

0 30 60 90 120

Samorząd Województwa
                       Śląskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Wsparcie samorządów województw 
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 

64/84 



13.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

świętokrzyskim na 31 sierpnia 2018 r.  

24 

17 

Szpitale w województwie 
świętokrzyskim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie świętokrzyskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

8. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. 

65/84 



13.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie świętokrzyskim 

1 szpital w województwie świętokrzyskim 

do 31 sierpnia 2018 r. nie wystąpił o opinię Sanepidu  

o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

nie wystąpiły  
o opinię; 1 

w toku 
uzyskiwania  

i inne; 0 

ryzyko 
nieznaczne 

lub brak 
ryzyka; 4 

znaczne 
ryzyko; 12 

Opinie Sanepidu o ryzyku  
w niedostosowanych szpitalach  
w województwie świętokrzyskim 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

66/84 



44,2 

41,5 

60 

0 20 40 60 80 100

Średnia dla szpitali w kraju

Średnia dla wszystkich
szpitali w województwie

                   Szpitale Samorządu
Województwa Świętokrzyskiego

% szpitali niedostosowanych  
na 31 sierpnia 2018 r. 

13.3 Dostosowanie szpitali podległych  

Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego 

67/84 



33,3 

66,7 

13.4 Ryzyko wynikające z niedostosowania szpitali  

podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego 

10,4 

77,9 

11,7 

Średnio szpitale wszystkich 
samorządów województw (%) 

Opinia o znacznym  

        poziomie ryzyka 

Szpitale, które nie wystąpiły 

o opinię (lub sprawa w toku) 

Opinia o nieznacznym ryzyku (lub jego braku) 

Poziom ryzyka zdrowotnego  

ponoszonego przez pacjentów  

w niedostosowanych szpitalach  

podległych Samorządowi  

Województwa Świętokrzyskiego (%) 

/wg opinii Sanepidu/ 

Dane porównawcze: 

Stan na 31 sierpnia 2018 r.  

Wszystkie szpitale podległe 
Samorządowi Województwa 
Świętokrzyskiego, które do 31 
grudnia 2017 r. nie zrealizowały 
programów dostosowawczych, 
wystąpiły o opinię o wpływie 
niespełnienia wymogów 
ogólnoprzestrzennych, sanitarnych  
i instalacyjnych na bezpieczeństwo 
pacjentów. 
Jednej ze szpitali wystąpił o opinię, 
jednak do 31 sierpnia 2018 r. jej nie 
uzyskał. Późniejsza opinia Sanepidu 
określiła, że w tym szpitalu poziom 
ryzyka zdrowotnego był znaczny. 

5,9 

23,5 

70,6 

 
 

Ogół niedostosowanych  

szpitali w województwie  

świętokrzyskim (%) 

68/84 

Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
przyjmowana w regionie 
metodologia oceny jego poziomu.  



13.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego  

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 

346,5 

108,4 

419,8 

768,9 
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Samorząd Województwa
           Świętokrzyskiego

Minimum

Średnio
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Poziom wsparcia szpitali przez 
samorządy województw /mln zł/ 

57,7 

12 

32,5 

90,5 

0 30 60 90 120

Samorząd Województwa
           Świętokrzyskiego

Minimum

Średnio

Maksimum

Wsparcie samorządów województw 
w przeliczeniu na szpital /mln zł/ 

181,2 
163,9 

1,4 

Formy wsparcia inwestycji szpitali stosowane przez 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego /mln zł/ 

Dotacje

Środki europejskie

Poręczenia lub gwarancje

69/84 



14.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

warmińsko-mazurskim na 31 sierpnia 2018 r.  

22 

32 

Szpitale w województwie 
warmińsko-mazurskim 

dostosowane niedostosowane

Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie warmińsko-mazurskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

12. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych  

do norm ogólnoprzestrzennych, 

sanitarnych i instalacyjnych. 

70/84 



14.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie warmińsko-mazurskim 

Wszystkie szpitale w województwie warmińsko-

mazurskim do 31 sierpnia 2018 r. wystąpiły o opinię 

Sanepidu o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  

nie wystąpiły  
o opinię; 0 

w toku 
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Dane porównawcze: 
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w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
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14.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 
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Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie wielkopolskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

9. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych do 

norm ogólnoprzestrzennych, sanitarnych  

i instalacyjnych. 

15.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

wielkopolskim na 31 sierpnia 2018 r.  
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Szpitale w województwie 
wielkopolskim 

dostosowane niedostosowane
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15.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie wielkopolskim 
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o opinię Sanepidu o wpływie niespełnienia wymagań 

ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na 

bezpieczeństwo pacjentów.  
 

Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  
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Wpływ na poziom ryzyka określany 
w opiniach Sanepidu, oprócz stanu 
obiektów, może mieć także 
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metodologia oceny jego poziomu.  
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15.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 
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Szpitale (publiczne i prywatne)  

w województwie zachodniopomorskim 

31 sierpnia 2018 r. zajmowały  

5. miejsce w kraju pod względem 

udziału jednostek dostosowanych do 

norm ogólnoprzestrzennych, sanitarnych  

i instalacyjnych. 

16.1 Stan dostosowania ogółu szpitali w województwie 

zachodniopomorskim na 31 sierpnia 2018 r.  
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16.2 Ryzyko wynikające z niedostosowania  

szpitali w województwie zachodniopomorskim 
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Wpływ na poziom ryzyka określany w opiniach Sanepidu, 

oprócz stanu obiektów, może mieć także przyjmowana  

w regionie metodologia oceny jego poziomu.  
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16.5 Zaangażowanie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 

w inwestycje w podległych szpitalach (lata 2010-2016) 
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