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Wyk az stosowanych sk rótów i  pojęć

NFZ lub Fundusz Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Olsztynie

rozporządzenie  
Ministra Zdrowia  

z dnia 26 czerwca 2012 r. 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą1

Program dostosowania dokument, o którym stanowią postanowienia art. 207 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2, zawierający 
opis planowanych prac dostosowujących szpital do wymogów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r.

szpital  
lub świadczeniodawca

podmiot leczniczy funkcjonujący w formie szpitala posiadający 
zawartą z NFZ umowę dotyczącą leczenia szpitalnego

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3

ustawa o świadczeniach 
opieki zdrowotnej 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych4

wyrób medyczny zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych5 jest to narzędzie, przyrząd, urządzenie, 
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie 
lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez 
jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych 
lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, 
przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu m.in.: 
diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub 
łagodzenia przebiegu choroby, diagnozowania, monitorowania, 
leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, których 
zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie 
jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, 
immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może 
być wspomagane takimi środkami

przypisy do tabelki12345

1  Dz. U. z 2012 r., poz. 739.

2  Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.

3  Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

4  Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.

5  Dz. U. nr 107, poz. 679 ze zm. (zwanej dalej „ustawą o wyrobach medycznych”).
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Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I1
       Temat kontroli 

Warunki leczenia na oddziałach pediatrycznych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 

2011–2014.

       Cel kontroli

Celem kontroli było dokonanie oceny funkcjonowania opieki szpitalnej dla dzieci i młodzieży 

w oddziałach dziecięcych w zakresie zapewnienia dostępności do badań, warunków pobytu 

i leczenia.

Ocenie poddano w szczególności:

 − warunki realizowania świadczeń w oddziałach pediatrycznych,

 − skuteczność działań w celu zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych,

 − prawidłowość utrzymania urządzeń medycznych w sprawności technicznej oraz zapewnienie 

fachowej i ciągłej ich obsługi,

 − rzetelność sporządzania ofert w postępowaniach konkursowych NFZ oraz realizację umów 

w zakresie pediatrii.

       Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2014 r.

       Organizacja kontroli

Delegatura NIK w Olsztynie czynności kontrolne prowadziła od 4 lutego do 15 kwietnia 2014 r. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, zgodnie z kryteriami określonymi 

w art. 5 ust. 2, tj. legalności, gospodarności i rzetelności. 

W kontroli uczestniczyli również, na zlecenie NIK6: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Olsztynie oraz trzy Powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej w: Kętrzynie, Olecku 

i Piszu. Celem kontroli dokonanych przez te podmioty była ocena warunków sanitarno- 

-epidemiologicznych w oddziałach dziecięcych w jednostkach objętych kontrolą, a także spełnienia 

wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Ustalenia tych kontroli zostały wykorzystane 

w wystąpieniach pokontrolnych NIK oraz niniejszej Informacji.

W toku kontroli przeprowadzono również badanie ankietowe wśród rodziców lub opiekunów dzieci 

przebywających w oddziałach dziecięcych.

       Zakres podmiotowy kontroli

Badania kontrolne przeprowadzono w sześciu szpitalach powiatowych z terenu województwa 

warmińsko-mazurskiego, w których funkcjonowały oddziały dziecięce. Jednostki do kontroli 

wytypowano na podstawie przeprowadzonego rozeznania w zakresie występowania czasu 

oczekiwania na przyjęcie do oddziałów pediatrycznych oraz stanu wyposażenia oddziałów 

w aparaturę medyczną.

6 Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK.



6

Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I

W niniejszej Informacji uwzględniono także wyniki kontroli doraźnej R/13/008 „Warunki 

leczenia na Oddziale Pediatrii i Alergologii Szpitala Powiatowego w Biskupcu w latach 2011–2013”, 

przeprowadzonej w IV kwartale 2013 r. w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

       Uzasadnienie podjęcia kontroli

Kontrolę podjęto z  inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. Uzasadnieniem jej 

przeprowadzenia były m.in. wyniki pięciu kontroli NIK7. Ujawniły one przypadki wykonywania 

badań i zabiegów na urządzeniach medycznych, które nie posiadały przeglądów technicznych 

potwierdzających ich sprawność i bezpieczeństwo użytkowania, naruszenia przepisów w zakresie 

zamówień publicznych przy dokonywaniu zakupów, a także nierzetelnego prowadzenia list 

oczekujących na udzielenie świadczenia.

Przesłanką do podjęcia tej kontroli były również doniesienia medialne dotyczące niewłaściwych 

warunków panujących na  oddziałach pediatrycznych niektórych szpitali. Podnoszone 

nieprawidłowości dotyczyły m.in. niezapewnienia możliwości pobytu i noclegu rodziców lub 

opiekunów na terenie szpitala, znacznego zagęszczenia łóżek w salach chorych oraz niewłaściwego 

stanu sanitarnego pomieszczeń szpitalnych.

7  P/07/150 „Realizacja zamówień publicznych w latach 2005–2006”, P/08/099 „Wykorzystanie specjalistycznej aparatury 
medycznej w realizacji usług medycznych, qnansowanych ze środków publicznych w latach 2006–2008 (I półrocze)”, 
P/09/093 „Dostępność wybranych świadczeń opieki zdrowotnej”, P/12/123 „Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej 
współqnansowanej ze środków regionalnych programów operacyjnych” oraz R/13/008 „Warunki leczenia na Oddziale 
Pediatrii i Alergologii Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”.
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I2
 2.1   Ogólna ocena kontrolowanej działalności

Oddziały pediatryczne szpitali powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego 

zapewniły bieżące przyjmowanie pacjentów wymagających hospitalizacji. Występujące 

okresowo niewielkie kolejki miały charakter organizacyjny i nie powodowały istotnego 

ograniczenia dostępności do świadczeń medycznych. Stwierdzono kilka przypadków 

prowadzenia list oczekujących z naruszeniem zasady przejrzystości dostępu do świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

Negatywnie należy ocenić wykorzystywanie w procesie udzielania świadczeń sprzętu 

medycznego, który nie gwarantował zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom. Wystąpiły 

bowiem przypadki udzielania świadczeń z wykorzystaniem urządzeń, które nie posiadały 

wymaganych przez producentów przeglądów technicznych. 

W większości skontrolowanych szpitali stwierdzono nienależyte warunki sanitarno- 

-epidemiologiczne oraz brak wymaganego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Programy 

dostosowania szpitali do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 

2012 r. sporządzone zostały nierzetelnie, gdyż nie uwzględniały wielu wymaganych 

rozwiązań technicznych. 

Kontrolerzy NIK ujawnili też przypadki naruszenia postanowień umów zawartych z NFZ 

dotyczących udzielania świadczeń, poprzez niezapewnienie w oddziałach dziecięcych 

wymaganej kadry lekarskiej.

 2.2   Synteza wyników kontroli

Warunki udzielania świadczeń

I. W skontrolowanych jednostkach zapewniono bieżący dostęp pacjentów do planowego leczenia. 

Występujące kolejki oczekujących w czterech jednostkach nie powodowały istotnego ograniczenia 

w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczyły one głównie przeprowadzenia badań 

diagnostycznych, a konieczność oczekiwania wynikała z okresowego spiętrzenia potrzeb dostępu 

do sprzętu medycznego niezbędnego do wykonania tych świadczeń.

(szczegółowy opis w punkcie 3.2. na str. 21–22 Informacji)

II. Pomieszczenia i urządzenia sześciu z siedmiu skontrolowanych oddziałów pediatrycznych 

nie były dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., 

głównie z uwagi na brak wystarczających środków finansowych. Dotychczas tylko jeden szpital 

wykonał ten obowiązek, gdyż otrzymał wsparcie od organu założycielskiego na przeprowadzenie 

dostosowawczych prac remontowo-modernizacyjnych.

(szczegółowy opis w punkcie 3.1.1. na str. 12–15 Informacji)

III. W pięciu jednostkach nierzetelnie opracowano Programy dostosowania do wymogów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. W dokumentacji tej nie przewidziano 

bowiem części niezbędnych działań mających na celu dostosowanie pomieszczeń i urządzeń 

oddziałów pediatrycznych do wymogów tego rozporządzenia w zakresie m.in. utworzenia śluz 

umywalkowo-fartuchowych, wymaganego wyposażenia izolatek oraz zapewnienia możliwości 

obserwacji dzieci przez przeszklenia ścienne.

 (szczegółowy opis w punkcie 3.1.1. na str. 12–15 Informacji)
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IV. W sześciu szpitalach negatywnie oceniono stan sanitarno-epidemiologiczny, zarówno 

pomieszczeń oddziałów dziecięcych, jak również miejsc przygotowywania i wydawania posiłków. 

Wynikało to głównie z braku wymaganych środków czystości, niewłaściwym wyposażeniu 

pomieszczeń, a także nienależytym zabezpieczeniu leków przed nieuprawnionym dostępem do nich.

(szczegółowy opis w punkcie 3.1.2. na str. 15 Informacji)

V. W trzech szpitalach stwierdzone zostały nieprawidłowości związane z niezapewnieniem 

wymogów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego. W 2010 r. budynek Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Szczytnie uznany został przez Państwową Straż Pożarną za zagrażający życiu 

i zdrowiu ludzi. Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły m.in. braku wyposażenia klatek 

schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu, braku przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

oraz nieobjęcia całej powierzchni szpitala zasięgiem hydrantów wewnętrznych.

(szczegółowy opis w punkcie 3.1.3. na str. 16 Informacji)

VI. W dwóch szpitalach nie zapewniono zadowalających warunków do przebywania pacjentów, 

a w czterech nie utworzono świetlic dla dzieci w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych. Powodem 

tego były głównie trudne warunki lokalowe oraz brak środków finansowych na przeprowadzenie 

modernizacji obiektów szpitalnych. We wszystkich skontrolowanych szpitalach umożliwiono 

pacjentom oddziałów dziecięcych bezpłatny telefoniczny kontakt z rodzicami lub opiekunami. 

Ponadto w sześciu jednostkach, na siedem skontrolowanych, istniała możliwość nieodpłatnego 

korzystania z internetu.

W dwóch szpitalach nie zapewniono również zadowalających miejsc pobytu rodziców lub 

opiekunów w godzinach nocnych. Osobom tym umożliwiono nocleg na tzw. rozkładanych łóżkach 

wypoczynkowych, wspólnie z dzieckiem na jednym łóżku lub w sali zlokalizowanej poza oddziałem.

(szczegółowy opis w punkcie 3.1.4. i 3.1.5. na str. 16–19 Informacji)

VII. W pięciu jednostkach podejmowano działania mające na celu realizację zapisów Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2007-2015. Dotyczyły one głównie podnoszenia standardów leczenia, 

poprzez m.in. uzyskanie lub planowanie uzyskania akredytacji8, wdrożenie programów poprawy 

jakości oraz prowadzenie badań ankietowych.

 (szczegółowy opis w punkcie 3.1.6. na str. 19–20 Informacji)

Listy oczekujących

I. W trzech szpitalach listy oczekujących prowadzone były nierzetelnie, a powodem tego była m.in. 

niewłaściwa interpretacja przepisów określających sposób ewidencjonowania pacjentów. Poprzez 

prowadzenie tych list niezgodnie z wymogami, naruszono zasadę przejrzystości i równego dostępu 

do świadczeń opieki zdrowotnej. 

(szczegółowy opis w punkcie 3.2. na str. 21–22 Informacji)

II. Ustalenia kontroli wykazały, że aż w sześciu jednostkach z opóźnieniem, sięgającym nawet 

dwóch miesięcy, przekazywano do NFZ dane o kolejce oczekujących. Powodowało to zakłócenia 

w aktualizacji przez NFZ danych zamieszczanych na stronie internetowej o liczbie oczekujących 

i czasie oczekiwania.

(szczegółowy opis w punkcie 3.2. na str. 21–22 Informacji)

8  O której stanowią postanowienia ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. nr 52, 
poz. 418 ze zm.).
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Wykorzystanie urządzeń medycznych

I. Istotne nieprawidłowości stwierdzono w zakresie wykorzystywania urządzeń medycznych 

do przeprowadzania badań i zabiegów w oddziałach dziecięcych. W trzech jednostkach negatywnie 

oceniono przypadki przeprowadzenia tych czynności z użyciem wyrobów medycznych, które nie 

zostały poddane wymaganym lub zalecanym przez producentów przeglądom technicznym. Nie 

gwarantowało to zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, a także personelowi medycznemu 

szpitala. Mogło również powodować niewłaściwe odczyty parametrów stanu zdrowia pacjentów.

(szczegółowy opis w punkcie 3.3. na str. 22–23 Informacji)

II. Szpitale zapewniały fachową i ciągłą obsługę urządzeń medycznych. Nie odnotowano 

przypadków niewykonania badań lub zabiegów z powodu braku przeszkolonego personelu 

medycznego. 

(szczegółowy opis w punkcie 3.3. na str. 22–23 Informacji)

Finansowanie świadczeń zdrowotnych

I. Dwa szpitale nie zapewniły niezbędnej kadry medycznej (lekarskiej) do realizacji umów z NFZ. 

Przyczyną takiej sytuacji były trudności z zatrudnieniem lekarzy posiadających specjalizację 

w dziedzinie pediatrii. Ponadto w dwóch skontrolowanych szpitalach wystąpiły przypadki zawarcia 

umów z NFZ przy obniżonej wartości świadczenia, z uwagi na brak możliwości zatrudnienia lekarzy 

posiadających specjalizację z pediatrii.

(szczegółowy opis w punkcie 3.4. na str. 23–25 Informacji)

II. Szpitale na ogół rzetelnie sporządzały oferty w postępowaniach konkursowych organizowanych 

przez NFZ, dotyczących udzielania świadczeń w zakresie pediatrii – hospitalizacji. Wykazywano 

w nich m.in. sprzęt i aparaturę medyczną faktycznie znajdującą się w oddziałach pediatrycznych, 

a  także personel medyczny, jakim dysponowały oddziały pediatryczne. Stwierdzone 

nieprawidłowości w czterech szpitalach dotyczyły podania w złożonych ofertach informacji 

o posiadaniu umów serwisowych dotyczących obsługi sprzętu i aparatury medycznej, podczas 

gdy faktycznie takie umowy nie były przez kontrolowane jednostki zawierane. W rezultacie 

przeprowadzane były badania na urządzeniach nieposiadających aktualnych przeglądów 

technicznych.

(szczegółowy opis w punkcie 3.4. na str. 23–25 Informacji)

III. W dwóch szpitalach wystąpiły także przypadki udzielania świadczeń przez personel 

medyczny, który nie był zgłoszony do NFZ, co stanowiło naruszenie postanowień zawartych umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto wystąpiły również przypadki zlecania np. badań 

diagnostycznych podmiotom zewnętrznym, które także nie były zgłoszone przez szpitale w ramach 

umów zawartych z NFZ.

(szczegółowy opis w punkcie 3.4. na str. 23–25 Informacji)

 2.3   Uwagi końcowe i wnioski

Stan dostosowania oddziałów dziecięcych do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

26 czerwca 2012 r. uzależniony jest od kondycji ekonomicznej szpitali. Z uwagi na koszty, niektóre 

jednostki nie podjęły jeszcze takich działań. Nie w pełni też, z tego samego powodu, realizowały 

zadania określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007–2015 (np. w zakresie podnoszenia 
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standardów leczenia) oraz zapisy Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu (dotyczące zapewnienia 

warunków pobytu rodziców z dziećmi). W związku z ustaleniami kontroli, NIK formułuje następujące 

wnioski:

I. Mając na względzie fakt, że większość szpitali, z powodu braku środków finansowych, 

nie podjęła jeszcze działań w celu dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów 

rozporządzenia (termin ostateczny: 31 grudnia 2016 r.), a także nie zapewniła zadowalających 

warunków pobytu dzieci i ich opiekunów, uzasadnione byłoby aby jednostki samorządu 

terytorialnego zwiększyły wsparcie finansowe szpitali. Pozwoliłoby to także na utrzymywanie 

w sprawności technicznej urządzeń medycznych wykorzystywanych do udzielania świadczeń 

zdrowotnych.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca bowiem uwagę, że dotychczas większość szpitali nie otrzymała 

wsparcia od organów założycielskich na przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych 

mających na celu dostosowanie oddziałów dziecięcych do wymogów ww. rozporządzenia. Należy 

również zaznaczyć, że wyznaczony termin dostosowania szpitali, tj. do końca 2016 r., był już 

kilkakrotnie zmieniany, co może mieć wpływ na podejmowanie działań przez organy założycielskie 

w zakresie wspierania finansowego szpitali w pracach modernizacyjnych. Uzyskiwane zaś środki 

z NFZ często nie pokrywały kosztów działalności oddziałów dziecięcych, czego skutkiem było 

ograniczanie wydatków bieżących, w tym także związanych z obowiązkiem przeprowadzania 

przeglądów okresowych sprzętu medycznego.

II. Ustalenia kontroli wskazują również, że niezbędne jest zwiększenie nadzoru NFZ nad 

realizacją przez szpitale obowiązków w zakresie:

 − udzielania świadczeń medycznych zgodnie z zapisami zawartych umów, szczególnie 

w zakresie zapewnienia kadry lekarzy,

 − terminowego przekazywania informacji o liczbie pacjentów oczekujących na przyjęcie 

oraz średnim czasie oczekiwania.

Zdaniem NIK, udzielanie świadczeń niezgodnie z postanowieniami zawartych umów dotyczących 

wymaganej liczby lekarzy specjalistów wynika m.in. z braku takich lekarzy na rynku pracy, jednak 

szpitale powinny na bieżąco informować Fundusz o niespełnianiu wymogów w tym zakresie. Z kolei 

zaś terminowe przekazywanie informacji o kolejce oczekujących konieczne jest w celu bieżącej 

aktualizacji danych gromadzonych i następnie upublicznianych przez NFZ.

III. Mając na uwadze trudności w zatrudnieniu lekarzy pediatrów w szpitalach, z powodu 

deficytu specjalistów w tej dziedzinie, wskazane jest podjęcie działań przez Wojewodę 

Warmińsko-Mazurskiego mających na  celu zwiększenie liczby miejsc kształcenia 

podyplomowego lekarzy w tej specjalności.

Zwiększenie liczby takich miejsc mogłoby w dłuższej perspektywie czasu rozwiązać problem braku 

lekarzy pediatrów w województwie warmińsko-mazurskim. Z ustaleń kontroli NIK wynika bowiem, 

że w związku z problemami związanymi z brakiem możliwości zatrudnienia specjalistów w tej 

dziedzinie, niektóre szpitale zobowiązane były do zawarcia umów z Funduszem na tzw. obniżonych 

warunkach, otrzymując niższą wartość punktu rozliczeniowego. 
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W latach 2011–2013 w oddziałach dziecięcych w jednostkach objętych kontrolą leczonych 

było łącznie 17,1 tys. pacjentów (co stanowiło 32,4% ogółu pacjentów oddziałów dziecięcych 

w województwie warmińsko-mazurskim), z tego połowę stanowiły dzieci do trzeciego roku życia. 

Najwięcej pacjentów przebywało w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Działdowie (3,1 tys.), zaś najmniej – w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy (1,7 tys.). 

Liczbę pacjentów w poszczególnych jednostkach objętych kontrolą w okresie 2011–2013 r., 

w podziale na ich wiek, przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1
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Źródło: Materiały kontrolne NIK (uwaga: liczba pacjentów leczonych w  Szpitalu Powiatowym w  Biskupcu obejmuje okres od  1  stycznia 2011  r. 
do 31 października 2013 r.).

Średni czas pobytu pacjentów w poszczególnych jednostkach objętych kontrolą nie przekraczał 

ośmiu dni, zaś obłożenie łóżek wynosiło średnio 52%. Największe średnie obłożenie wystąpiło 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Piszu (67%), zaś 

najmniejsze – w Zespołach Opieki Zdrowotnej w Nidzicy i Szczytnie (39%).

Średnie obłożenie łóżek w jednostkach objętych kontrolą (w %) przedstawia wykres nr 2.
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Z uwagi na sezonowość zachorowań w miesiącach wczesnowiosennych i jesienno-zimowych 

obłożenie łóżek w tych jednostkach wynosiło prawie 100% (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Działdowie – 96% i Olmedica Sp. z o.o. w Olecku – 92%). Z kolei zaś najniższe obłożenie 

odnotowano w miesiącach wakacyjnych np. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (17%).

 3.1  Warunki udzielania świadczeń

3.1.1. Większość (6 z  7) oddziałów pediatrycznych w  szpitalach objętych kontrolą nie 

była jeszcze w  pełni dostosowana do  wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 

26 czerwca 2012 r. Wprawdzie termin dostosowania upływa w 2016 r., to jednak większość 

jednostek niewłaściwie wywiązała się z  obowiązku sporządzenia tzw. Programów 

dostosowania. Dokumenty te  sporządzone zostały nierzetelnie, nie ujęto w  nich bowiem 

wielu niezbędnych działań mających na  celu dostosowanie pomieszczeń i  urządzeń 

do wymogów tego rozporządzenia.

Szpitale, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

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 zdrowotnej9, zobowiązane zostały do sporządzenia 

tzw. Programów dostosowania. Pomimo, że jednostki wywiązały się z tego obowiązku, a także 

przedstawiły sporządzone dokumenty do zaopiniowania Warmińsko-Mazurskiemu Państwowemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu10, to jednak kontrola NIK wykazała, że aż w pięciu 

jednostkach zostały one sporządzone nierzetelnie11, np.:
 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w Programie dostosowania nie zaplanowano żadnych działań 

mających na celu dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 r. Przeprowadzone oględziny wykazały natomiast, że w Oddziale tym brak było 
m.in. przeszkleń ściennych pomiędzy punktem pielęgniarskim i salą chorych dzieci młodszych (w celu 
zapewnienia ciągłej obserwacji dzieci), zabezpieczeń okiennych w tych salach, pomieszczenie higieniczno-
sanitarne dla rodziców zlokalizowano poza Oddziałem, a izolatka nie posiadała wymaganego wyposażenia. 
Dopiero w wyniku kontroli NIK zapewniono obserwację dzieci przez system kamer, a także zainstalowano 
zabezpieczenia okienne. Wprowadzono również zmiany do Programu dostosowania w zakresie niezbędnym 
do spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.

 W Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu ustalono, że w Programie dostosowania nie 
zaplanowano działań niezbędnych do zapewnienia możliwości obserwacji z punktu pielęgniarskiego przez 
przeszklenia ścienne pacjentów umieszczonych w dwóch salach chorych, utworzenia śluzy umywalkowo-
fartuchowej w odcinku dzieci młodszych oraz wymaganego wyposażenia izolatki m.in. w system wentylacji 
wymuszonej.

 W Programie dostosowania sporządzonym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Działdowie nie ujęto utworzenia śluzy umywalkowo-fartuchowej, zabezpieczenia okien, a także konieczności 
zamontowania przeszklonych drzwi. Na uwagę zasługuje fakt, że już w trakcie prowadzonych czynności 
kontrolnych dostosowano Oddział Dziecięcy do wymogów rozporządzenia w ww. zakresie.

9  Dz. U. nr 31, poz. 158 (uchylone 1 lipca 2012 r. i zastąpione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.).

10  Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), właściwy 
organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydaje decyzje administracyjne, w których opiniuje sporządzone przez szpitale 
programy dostosowania.

11  Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w: Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, Olmedica Sp. z o.o. w Olecku oraz Szpitalu 
Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu.
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Jako przyczynę nieujęcia w Programach dostosowania niektórych elementów wskazanych 

w rozporządzeniu podawano najczęściej warunki konstrukcyjne budynków uniemożliwiające 

dokonanie niezbędnych prac oraz błędną interpretację przepisów. Powodem zaś niedostosowania 

jeszcze niektórych oddziałów pediatrycznych do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 26 czerwca 2012 r. był głównie brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych 

na  dokonanie takich prac. Tylko jedna jednostka otrzymała środki f inansowe z  organu 

założycielskiego na przeprowadzenie modernizacji m.in. Oddziału Dziecięcego w celu spełnienia 

wymogów określonych w ww. rozporządzeniu.
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu w 2013 r. otrzymał dotację 

z organu założycielskiego (Powiat Piski) w wysokości 5.536,9 tys. zł, w wyniku czego zmodernizowano m.in. 
Oddział Dziecięcy. W związku z tymi działaniami, w listopadzie 2013 r. Warmińsko-Mazurski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję, w której stwierdził, że pomieszczenia i urządzenia 
Oddziału spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że we wszystkich szpitalach w salach chorych łóżka nie 

były ustawione w taki sposób, aby istniał do nich dostęp z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych, 

co było wymogiem określonym w § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 

Zdjęcie nr 1
Niewłaściwie ustawione łóżka w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Zdjęcie nr 2
Niewłaściwie ustawione łóżka w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Odnotowano przypadki niezapewnienia możliwości obserwacji dzieci przez istniejące 

przeszklenia ścienne. Nie został zatem spełniony wymóg określony w ust. 5 części V załącznika nr 1 

do ww. rozporządzenia. Poprzez ich zasłonięcie brak było bowiem możliwości ciągłej obserwacji 

dzieci w salach chorych.

Zdjęcie nr 3
Brak możliwości obserwacji dzieci w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Zdjęcie nr 4
Brak możliwości obserwacji dzieci w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

3.1.2. W  oddziałach dziecięcych w  sześciu jednostkach objętych kontrolą nie spełnione 

zostały wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Dotyczyły one np.  braku środków czystości, 

niewłaściwego wyposażenia izolatek oraz nieprawidłowego zabezpieczenia leków.

Przeprowadzone na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli przez Wojewódzką Stację Sanitarno-

-Epidemiologiczną w Olsztynie kontrole spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych 

wykazały nieprawidłowości aż w sześciu spośród siedmiu jednostek objętych kontrolą. Związane 

były one głównie z brakiem środków czystości w salach chorych, niewłaściwym wyposażeniem 

izolatek, występowaniem ubytków farb na ścianach, co uniemożliwiało ich dezynfekcję, a także 

niewłaściwym zabezpieczeniem leków przed dziećmi w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym.
 W Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu stwierdzono naruszenie postanowień art. 11 ust. 1 

i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi12. 
Nieprawidłowości dotyczyły głównie niezabezpieczenia przed dziećmi niektórych leków w gabinecie 
diagnostyczno-zabiegowym oraz w pokoju badań, występowania ubytków farby na ścianach w salach 
chorych (brak możliwości dezynfekcji), a także braku urządzeń i środków czystości, np. pojemnika z ręcznikami 
jednorazowego użytku, dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamianym bez kontaktu z dłonią, 
pojemnika na zużyte ręczniki.

 Nieprawidłowości stanowiące naruszenie postanowień ww. ustawy ujawniono również w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Piszu. Stwierdzono tam głównie brak 
pojemników z ręcznikami jednorazowego użycia oraz występowanie ubytków farb na ścianach w salach 
chorych.

12  Dz. U. z 2013 r., poz. 947.
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3.1.3. W  trzech skontrolowanych szpitalach nie spełniono wymogów dotyczących 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Powodem tego był głównie brak 

wystarczających środków finansowych, zwłaszcza że  w  niektórych szpitalach wiązałoby się 

to z koniecznością przeprowadzania prac budowlano-remontowych.

Kontrole przeprowadzone przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotyczące 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych wykazały, że w szpitalach nie zostały w pełni spełnione 

wymogi określone m.in. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

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

i terenów13. Nieprawidłowości polegały głównie na braku: systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia 

dróg ewakuacyjnych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, przekroczeniu dopuszczalnych długości 

dojść ewakuacyjnych, przeglądów i konserwacji hydrantów zewnętrznych oraz wyposażenia klatek 

schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu dymu. 
 W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie stwierdzono brak systemu sygnalizacji 

pożarowej, dźwiękowego sygnału ostrzegawczego umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych 
i komunikatów oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu na klatkach 
schodowych. Ponadto, długość dojść ewakuacyjnych była większa o ponad 100% od długości określonej 
w przepisach techniczno-budowlanych. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie 
w decyzji wydanej w 2013 r. nakazał Szpitalowi usunięcie ww. uchybień do 30 września 2015 r. Z uwagi na brak 
środków finansowych nie podjęto jeszcze (do 25 lutego 2014 r.) działań w tym zakresie.

 Budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie uznany został przez Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczytnie za zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi. Decyzją z 2010 r. zobowiązano dyrekcję 
Szpitala m.in. do wyposażenia szpitala w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zainstalowania wewnętrznych 
hydrantów w miejscach gwarantujących objęcie ich zasięgiem całej powierzchni Szpitala, podziału budynku 
na strefy przeciwpożarowe nie większe niż 3,5 tys. m2, wyposażenia klatek schodowych w urządzenia 
zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu dymu. Ustalono, że tylko niektóre z zaleceń zostały wykonane. 
Wprowadzono wprawdzie zmiany do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zlecono przegląd gaśnic 
i hydrantów wewnętrznych oraz badanie instalacji odgromowej, jednak z uwagi na brak środków finansowych 
nie zrealizowano pozostałych zaleceń (do 21 marca 2014 r.). 

3.1.4. W  dwóch szpitalach nie zapewniono zadowalających warunków przebywania 

pacjentów, a  w czterech nie utworzono świetlic dla dzieci w  celu prowadzenia zajęć 

edukacyjnych. Powodem tego były głównie trudne warunki lokalowe oraz brak środków 

finansowych na przeprowadzenie modernizacji obiektów szpitalnych.

W szpitalach objętych kontrolą w salach chorych umieszczonych było od dwóch aż do ośmiu 

łóżek chorych. Tylko w trzech szpitalach umożliwiono dzieciom korzystanie ze świetlicy lub 

bawialni. Za przykład dobrej praktyki należy uznać wyposażenie tych pomieszczeń w zabawki 

i gry odpowiednie dla dzieci w różnym wieku, nieodpłatną telewizję z dostępem do programów 

dziecięcych oraz bezpłatny dostęp do internetu stacjonarnego. Ponadto wszystkie szpitale 

umożliwiły hospitalizowanym dzieciom dostęp do tzw. telefonu do mamy. Każdy z kontrolowanych 

szpitali posiadał karty telefoniczne, które udostępniane były dzieciom na żądanie.
 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie w dwóch salach chorych o powierzchni nieprzekraczającej 7 m2 

umieszczono aż po dwa łóżka. W Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie, sala chorych w odcinku dzieci młodszych 
posiadająca powierzchnię blisko 50 m2 wyposażona była zaś w osiem łóżek dla pacjentów.

 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy nie zorganizowano świetlicy dla dzieci, a jedynie tzw. kącik zabaw, 
wyposażony w stolik i krzesełka. W salach chorych znajdowały się natomiast zabawki i gry planszowe, system 
płatnej telewizji i dostęp do bezprzewodowego internetu.

13  Dz. U. nr 109, poz. 719.
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Wszystkie szpitale, niezależnie od sposobu organizacji żywienia pacjentów (własna kuchnia 

lub umowa z firmą cateringową) zapewniały hospitalizowanym dzieciom posiłki przygotowywane 

zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa żywności, z uwzględnieniem wymagań określonych 

w zaleceniach Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Należy podkreślić, że w przypadku 

zlecenia usługi żywienia pacjentów, szpitale w sposób prawidłowy zabezpieczyły w zawartych 

umowach możliwość sprawowania nadzoru i kontroli jakości świadczonych usług, np. w zakresie 

przygotowywania posiłków według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. 

Prowadzone przez szpitale kontrole w tym zakresie dotyczyły m.in. oceny wartości odżywczej 

posiłków, temperatury ich podawania, a także zapewnienia właściwych warunków sanitarno- 

-epidemiologicznych.

Kontrola NIK wykazała jednak, że  w  jednym ze szpitali, który we własnym zakresie 

przygotowywał posiłki dla pacjentów, niewłaściwe były warunki sanitarno-epidemiologiczne 

w miejscu przygotowywania i wydawania posiłków.
 W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie ujawniono m.in., że w kuchni brak 

było skutecznej wentylacji, a sufit i ściany nad stanowiskiem obróbki termicznej oraz stół produkcyjny były 
zniszczone. 

O nieprawidłowościach w zakresie żywienia informowali rodzice w złożonych ankietach14. 

Zdaniem ankietowanych wystąpiły przypadki podawania posiłków w zbyt małych porcjach, 

nieodpowiedniej ich temperatury, a także niedostosowania do wieku dziecka oraz rodzaju 

schorzenia. 

3.1.5. Proces dostosowywania szpitali do  przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z  dnia 26  czerwca 2012  r. zakończyć się jednak ma do  31  grudnia 2016  r. (art.  207 ust.  1 

ustawy z  dnia 15  kwietnia 2011  r. o  działalności leczniczej15). Nie w  pełni spełnione były 

w  niektórych jednostkach wymogi dotyczące zapewnienia w  oddziałach dziecięcych 

dodatkowych łóżek przeznaczonych dla rodziców lub opiekunów dziecka.

We wszystkich jednostkach objętych kontrolą uregulowano zasady przebywania w oddziałach 

rodziców lub opiekunów dzieci. Określono w nich m.in. godziny odwiedzin, ewentualną wysokość 

odpłatności za świadczenie związane z noclegiem na oddziale rodziców lub opiekunów, możliwość 

skorzystania z wyżywienia, czy też zasady przebywania w oddziałach matek karmiących piersią.

W niektórych jednak przypadkach rodzice pacjentów otrzymywali sprzeczne informacje dotyczące 

godzin oraz możliwości pobytu z dziećmi.
 Na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz w Oddziale 

Dziecięcym tej jednostki podano, że odwiedziny w Oddziale możliwe są codziennie w godz. 12:00–19:00. Przed 
wejściem do Oddziału zamieszczono zaś informację, że odwiedziny odbywają się jedynie w godz. 14:00–19:00.

 Na stronie internetowej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu zamieszczono informację, 
że odwiedziny odbywają się między godziną 7:00 i 22:00. Na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu 
do Oddziału Pediatrii i Alergologii zapisano zaś, że odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach 10:00–20:00.

We wszystkich szpitalach uregulowano zasady przebywania w oddziałach rodziców lub 

opiekunów dzieci w godzinach nocnych. W czterech jednostkach rodzice lub opiekunowie dzieci 

zobowiązani byli do ponoszenia opłat związanych z noclegiem wynoszących od 5 do 15 zł. Dotyczyły 

one zwrotu ponoszonych przez szpitale kosztów dotyczących np. utrzymania czystości, zużycia 

14  Szczegółowe wyniki ankiet zamieszczono w punkcie 3.1.7. na stronie 20 niniejszej Informacji.

15  Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.



 

18

W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

energii elektrycznej oraz prania pościeli. Z uwagi na zapisy określone w punkcie 3 Europejskiej Karty 

Praw Dziecka w Szpitalu16, według których pobyt rodziców w szpitalu nie powinien ich narażać 

na dodatkowe koszty, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli za dobrą praktykę należy uznać możliwość 

nieodpłatnego zapewnienia noclegu w oddziałach rodziców lub opiekunów dzieci w godzinach 

nocnych.
 W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Piszu w Informacji dla 

rodziców, opiekunów i osób odwiedzających pacjentów oddziału zapisano m.in., że rodzice lub opiekunowie 
mogą wspomóc Oddział darowizną za pobyt z dziećmi w godzinach nocnych.

 W Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie nie były pobierane opłaty za pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi, gdyż 
– zdaniem Dyrektora Szpitala – nie można przymuszać rodziców do wnoszenia opłat, a ewentualne opłaty 
mogą mieć charakter wyłącznie dobrowolny. 

Nie zawsze warunki pobytu rodziców lub opiekunów dzieci w oddziałach były zadowalające. 

Rodzicom zapewniano wprawdzie możliwość pobytu w godzinach nocnych, lecz mogli oni nocować 

na łóżkach wypoczynkowych lub w tzw. sali hotelowej zlokalizowanej poza oddziałem. 
 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy nie zorganizowano w Oddziale Dziecięcym odrębnego pomieszczenia 

dla rodziców lub opiekunów, stworzono tylko możliwość przebywania tych osób z dziećmi w godzinach 
nocnych, poprzez udostępnienie im łóżek wypoczynkowych, bądź też przenocowanie w tzw. sali hotelowej, 
która znajdowała się poza Oddziałem, na innej kondygnacji budynku. 

Zdjęcie nr 5
Łóżko dla rodziców wykorzystywane w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

16  Np. http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m4&ms=1&ml=pl&mi=5&mx=0&mt=&my=5&ma=01435
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Zdjęcie nr 6
Łóżko dla rodziców wykorzystywane w SPZOZ Szpitalu Powiatowym w Piszu

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

W przypadku natomiast znacznego obłożenia łóżek w oddziałach dziecięcych, nie było 

możliwości przebywania rodziców lub opiekunów z dziećmi w godzinach nocnych w salach chorych 

w niektórych jednostkach.
 W sytuacji pełnego obłożenia łóżek w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie dla rodziców lub opiekunów 

udostępniano materace z pościelą, z reguły zaś osoby te spały z dziećmi lub obok w dużych łóżkach. 
W Regulaminie Oddziału Dziecięcego tego Szpitala zapisano także, że „w naszym oddziale pacjentem jest 
dziecko, nie jego rodzice (opiekunowie) i w związku z tym zapewniamy łóżko dziecku, a nie matce czy ojcu”.

3.1.6. W  pięciu jednostkach podejmowano działania mające na  celu realizację zapisów 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, związane z podnoszeniem standardów 

leczenia, poprzez m.in. uzyskanie lub planowanie uzyskania akredytacji, wdrożenie 

programów poprawy jakości oraz prowadzenie badań ankietowych wśród pacjentów.

W celu operacyjnym nr 13 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015 zapisano, że do 

końca 2015 r. 85% szpitali obecnie nieposiadających akredytacji przystąpi do ubiegania się o nią, 

a w konsekwencji do końca 2015 r. 65% szpitali w Polsce będzie posiadało certyfikat akredytacyjny. 

Spośród siedmiu jednostek objętych kontrolą, dwa już posiadały taki certyfikat, zaś dwa inne 

złożyły wnioski w tym zakresie i oczekiwały na przeprowadzenie audytu akredytacyjnego. Jednostki 

prowadziły także badania ankietowe pacjentów, a wnioski wynikające z tych badań wykorzystywano 

w procesie poprawy jakości udzielanych świadczeń.
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 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w wyniku badań ankietowych zwiększono nadzór nad częstotliwością 
wymiany pościeli, podjęto działania mające na celu skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie, zwiększono 
nadzór nad jakością posiłków, a także dostosowano godziny odwiedzin do potrzeb rodziców lub opiekunów 
dzieci.

 W Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie podjęto zaś działania w celu skrócenia czasu oczekiwania na przyjęcie 
oraz poprawy jakości udzielania przez personel medyczny informacji dotyczących skutków ubocznych leków. 

3.1.7. Rodzice lub opiekunowie dzieci leczonych w  oddziałach pediatrycznych zgłaszali 

zastrzeżenia do  warunków sanitarnych, przygotowywanych posiłków oraz kontaktów 

z personelem lekarskim i pielęgniarskim.

W toku wszystkich przeprowadzonych kontroli skierowano łącznie 350 ankiet do rodziców 

lub opiekunów dzieci, które były leczone w oddziałach dziecięcych. Doboru osób ankietowanych 

dokonano w sposób losowy spośród wszystkich pacjentów, którzy byli leczeni w ostatnich 

trzech miesiącach poprzedzających rozpoczęcie kontroli. Za pośrednictwem poczty otrzymano 

95 wypełnionych ankiet (27,1% wysłanych). Według przesłanych ankiet, zdaniem rodziców lub 

opiekunów dzieci:

 W 32,5% jako nieodpowiednie oceniono warunki sanitarne w oddziałach dziecięcych.
 w trzech szpitalach (Szpital Powiatowy w Kętrzynie oraz Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 

w Działdowie i Piszu) respondenci zwracali uwagę głównie na zbyt wysoką temperaturę w salach chorych oraz 
brak zmiany pościeli,

 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie – na zbyt małe sale, jedynie jedną toaletę w bardzo złym stanie 
technicznym, zagrzybioną łazienkę oraz niewłaściwy sposób sprzątania Oddziału Dziecięcego,

 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy – na zbyt niską temperaturę w salach chorych oraz brak łóżek dla 
rodziców.

 Posiłki przygotowane dla pacjentów były w 82% w odpowiedniej wielkości, w 12,5% w porcjach 

zbyt małych, a w 5,5% – zbyt dużych.

 W 80,0% temperatura posiłków była odpowiednia, zaś w 20,0% posiłki były zimne.
 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie 21% respondentów odpowiedziało, że posiłki były zimne, w Olmedica 

Sp. z o.o. w Olecku – 18,2%, a w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym 
w Piszu – 45%.

 W 80,5% posiłki były niedostosowane do stanu zdrowia dziecka.
 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie 47% ankietowanych podało, że m.in. dziecku z podejrzeniem alergii 

na produkty mleczne podawano zupy mleczne, jogurty i masło, natomiast dzieci z problemami żołądkowymi, 
odwodnione, z wymiotami i biegunką otrzymywały posiłki takie same, jak inne dzieci.

 Skład posiłków wg 28% ogółu otrzymanych ankiet był ubogi w składniki odżywcze. 
 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie wg 40% ankietowanych skład posiłków był zbyt ubogi.

 Jedynie 46,4% respondentów oceniło posiłki jako smaczne.
 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie aż 93%, a w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Piszu – 63% ankietowanych oceniło posiłki jako niesmaczne.

 W 39,3% ankiet kontakt personelu medycznego z rodzicami lub opiekunami oceniono jako bardzo 

dobry, w 53,6% jako dobry, zaś w 7,1% jako niewłaściwy.
 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie uwagi dotyczyły ignorowania pacjentów i rodziców, przedmiotowego 

traktowania i złego podejścia do pacjentów. 

 W Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu zastrzeżenia dotyczyły nieuprzejmego i nieżyczliwego 
zachowania personelu medycznego, przekazywania niewystarczających informacji dotyczących stanu zdrowia 
dziecka, wydawania różnych zaleceń przez poszczególne osoby (często negujące poprzednie zalecenia), a także 
przypadków palenia tytoniu w Oddziale Pediatrii i Alergologii przez jego personel.
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 3.2  Listy oczekujących

W trzech skontrolowanych szpitalach zapewniono w oddziałach pediatrycznych bieżący 

dostęp pacjentów do badań diagnostycznych oraz leczenia planowego. Kolejki oczekujących 

występowały w czterech jednostkach objętych kontrolą, jednak czas oczekiwania nie 

wpływał istotnie na ograniczenie dostępności do świadczeń. Należy jednak zauważyć, 

że w niektórych z nich listy oczekujących prowadzone były nierzetelnie, co nie gwarantowało 

zapewnienia zasady przejrzystości dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Czas oczekiwania na przyjęcie do ww. czterech jednostek nie przekraczał 22 dni od daty 

rejestracji pacjenta, a przyczyną oczekiwania było głównie ograniczenie w dostępie do sprzętu 

medycznego niezbędnego do przeprowadzania badań diagnostycznych. We wszystkich tych 

jednostkach prowadzono listy oczekujących, co było wymagane postanowieniami art. 20 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej. W trzech szpitalach listy te były prowadzone jednak nierzetelnie.
 Istotne nieprawidłowości w prowadzeniu listy oczekujących stwierdzono w Szpitalu Powiatowym im. Jana 

Mikulicza w Biskupcu. Listę tę w Oddziale Pediatrii i Alergologii prowadzono niezgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania17. Wpisy w liście dokonywane za pomocą ołówka nie były czytelne, 
znajdowały się w niej odręczne poprawki (bez wskazania wymaganej adnotacji o przyczynie błędu oraz 
daty i oznaczenia osoby dokonującej adnotacji), a strony tej dokumentacji medycznej nie były numerowane 
i nie tworzyły uporządkowanej całości. Nie we wszystkich przypadkach odnotowano w liście również dane 
wymagane art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Brak w niej było np. numerów PESEL 
pacjentów, ich adresów oraz numerów telefonów, a także informacji o osobie, która dokonała wpisu na listę 
oczekujących. Jak wynikało z uzyskanych w toku kontroli wyjaśnień, dokonywanie wpisów ołówkiem wynikało 
z łatwości wprowadzania ewentualnych poprawek (w zakresie np. numeracji PESEL, numerów telefonów), 
a dokonywanie poprawek poprzez nadpisanie błędnie naniesionej np. daty wynikało z braku świadomości, 
że nie należy dokonywać poprawek w ten sposób. 

 W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Piszu oraz w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy stwierdzono braki w listach oczekujących niektórych elementów wymaganych 
ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej. Dotyczyły one niewpisania w prowadzonych listach rozpoznań lub 
powodów przyjęć, a także danych kontaktowych do opiekunów pacjentów. Przyczyną tych nieprawidłowości 
były m.in. błędy osób dokonujących wpisów na listę oczekujących, a także nieczytelnie wypełnione skierowania.

Obowiązek sprawozdawania do NFZ danych o liczbie oczekujących na przyjęcie do szpitala, 

wynikający z postanowień art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, spoczywał 

nie tylko na jednostkach, w których istniała kolejka oczekujących, ale także na tych, w których 

pacjenci byli przyjmowani do oddziałów dziecięcych na bieżąco. Zgodnie z postanowieniami 

§ 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych 

informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania 

tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń 

ze środków publicznych18, szpitale zobowiązane były do przekazywania do NFZ danych 

o oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, w terminie do 10 dni po zakończeniu 

miesiąca, którego dane dotyczą.

Wprawdzie wszystkie skontrolowane jednostki wywiązały się z obowiązku przekazania do NFZ 

tych informacji, to jednak aż w sześciu z nich wystąpiły opóźnienia w tym zakresie. Dotyczyło 

to przesłania łącznie 52 spośród wszystkich 273 informacji (19,0%), a w niektórych jednostkach 

ponad 40% z nich zostało przekazanych z opóźnieniem. Uniemożliwiało to w niektórych 

17  Dz. U. z 2014 r., poz. 177.

18  Dz. U. z 2013 r., poz. 1447.
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przypadkach wywiązanie się NFZ z obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 2 ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej, dotyczącego comiesięcznej aktualizacji danych zamieszczonych na swojej 

stronie internetowej o liczbie oczekujących oraz czasie oczekiwania, zwłaszcza że opóźnienia 

w przekazywaniu danych przez szpitale wynosiły nawet 62 dni.
 W Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu opóźnienia dotyczyły 10 z 34 analizowanych 

komunikatów o kolejce oczekujących (29,4%), a wynosiły one od 1 do 62 dni. Z kolei w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie z opóźnieniem przekazano aż 15 z 37 komunikatów 
(40,5%).

Świadczeniodawcy nie zawsze wywiązywali się z obowiązków dotyczących wewnątrzszpitalnego 

monitorowania rzetelności prowadzonych list oczekujących. Do tego celu powinien zostać powołany, 

zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zespół 

do oceny przyjęć. Stworzenie takiego zespołu ma bowiem na celu m.in. zapewnienie prowadzenia 

listy oczekujących z zachowaniem zasady poszanowania równego dostępu do świadczeń 

zdrowotnych oraz zgodnie z postanowieniami ww. ustawy.
 W Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w ogóle nie powołano takiego zespołu. Z uzyskanych 

w toku kontroli wyjaśnień wynikało, że wiązałoby się to z koniecznością zbierania jego członków przynajmniej 
dwa razy w tygodniu w celu bieżącej weryfikacji list oczekujących i byłaby to „strata czasu”.

 Dopiero w związku z ustaleniami kontroli NIK, powołano zespół do oceny list oczekujących w Szpitalu 
Powiatowym w  Kętrzynie, pomimo że  obowiązek ten istniał już w  2004  r. (wejście w  życie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej).

 3.3  Wykorzystywanie urządzeń medycznych

Izba negatywnie ocenia fakt wykonywania badań lub zabiegów w oddziałach dziecięcych 

z użyciem urządzeń medycznych, które nie zostały poddane przeglądom technicznym 

wymaganym lub zalecanym przez producentów. 

W trzech spośród siedmiu jednostek objętych kontrolą wykonywano bowiem badania lub 

zabiegi na urządzeniach medycznych, które nie posiadały ww. przeglądów. Zdaniem Najwyższej Izby 

Kontroli, wykorzystywanie urządzeń nie poddanych przeglądom nie gwarantowało zapewnienia 

bezpieczeństwa pacjentom, a także personelowi medycznemu szpitala. Mogło również powodować 

niewłaściwe odczyty m.in. parametrów zdrowotnych pacjentów. Należy również zwrócić uwagę, 

że niesprawność niektórych urządzeń (np. pomp infuzyjnych) może stanowić zagrożenie dla 

prawidłowego przebiegu procesu leczenia w zakresie dawkowania leków. 
 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie w okresie od 2011 r. do końca stycznia 2014 r. wykonywano 

na urządzeniach nieposiadających wymaganych przez producentów przeglądów technicznych ok. 30 wlewów 
dożylnych miesięcznie za pomocą pompy infuzyjnej, ok. 15 badań z wykorzystaniem aparatu EKG oraz 
ok. 30 wlewów z wykorzystaniem dwóch pomp strzykawkowych.

 Istotne nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły również w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza 
w Biskupcu. Przeglądy techniczne aparatu EKG, kardiomonitorów, pomp infuzyjnych oraz objętościowych 
zostały zlecone dopiero w związku z prowadzoną kontrolą NIK, a w okresie w którym nie były one objęte 
przeglądami używano ich do udzielania świadczeń w Oddziale Pediatrii i Alergologii. Należy również 
zwrócić uwagę, że Dyrekcja Szpitala była corocznie informowana m.in. o urządzeniach, które nie mają takich 
przeglądów. Ograniczenie zaś zlecania przeprowadzenia tych czynności serwisowych wynikało z braku 
środków finansowych. 

Ustalono również, że z powodu m.in. ograniczania ponoszonych kosztów związanych 

z koniecznością wysyłania urządzeń do specjalistycznych punktów serwisowych, w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Piszu, przez ponad półroczny 

okres w ogóle nie użytkowano elektrokardiografu i monitora nieinwazyjnego, a przez okres ponad 



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

23

trzymiesięczny – trzech pomp. Powodem wyłączenia z eksploatacji był właśnie brak ciągłości 

przeglądów technicznych. Izba zwraca jednak uwagę, że w okresach tych sprzęt ten pozostawał 

bezużyteczny, a w celu wykonywania niektórych badań i zabiegów w Oddziale Dziecięcym 

zachodziła konieczność korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu innych oddziałów 

szpitalnych. 

Odnotowano również tzw. „dobre praktyki” w zakresie korzystania ze sprzętu medycznego. 

W Olmedica Sp. z o.o. w Olecku wszystkie urządzenia medyczne znajdujące się w Oddziale 

Dziecięcym posiadały widoczną umieszczoną na obudowie informację o dacie przeprowadzenia 

kolejnego przeglądu technicznego.

Jednostki wywiązywały się z obowiązków nałożonych art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach 

medycznych, dotyczących posiadania tzw. paszportów technicznych, określających m.in. terminy 

wykonanych instalacji, napraw, działań serwisowych, a także wskazujących terminy dokonania 

następnych przeglądów technicznych. 

Szpitale objęte kontrolą zapewniały także fachową i ciągłą obsługę urządzeń medycznych 

użytkowanych w oddziałach pediatrycznych. Badania i zabiegi wykonywane były bowiem przez 

personel medyczny przeszkolony w zakresie ich obsługi. 

 3.4  Finansowanie świadczeń zdrowotnych

W większości skontrolowanych podmiotów świadczenia opieki zdrowotnej udzielane były 

w oddziałach pediatrycznych zgodnie z zawartymi umowami z NFZ. Z uwagi na brak lekarzy 

posiadających specjalizację w dziedzinie pediatrii w niektórych szpitalach nie zapewniono 

wymaganej liczby lekarzy specjalistów. Kontrola wykazała również, że w pięciu jednostkach 

przychody uzyskane z NFZ nie pokrywały kosztów funkcjonowania oddziałów dziecięcych.

Wielkość kontraktów dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie pediatrii wynosiła 

od 1.000 tys. zł do 2.024,9 tys. zł w 2011 r., od 1.177,3 tys. zł do 1.938,7 tys. zł w 2012 r. oraz 

od 1.168,52 tys. zł do 2.117,8 tys. zł w 2013 r. Różnice w tym zakresie pomiędzy jednostkami objętymi 

kontrolą wynikały m.in. z liczby przyjmowanych pacjentów, wartości wykonania świadczeń w latach 

poprzednich, a także posiadanego potencjału kadrowego i sprzętowego.

Otrzymywane z NFZ środki finansowe oraz inne uzyskane przychody nie w pełni pokrywały 

w pięciu jednostkach koszty funkcjonowania oddziałów dziecięcych. Strata na tej działalności 

wynosiła od 314,0 tys. zł w 2011 r. w odniesieniu do Olmedica Sp. z o.o. w Olecku do 4,4 tys. zł w 2012 r. 

w przypadku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Powodem takich sytuacji był głównie wzrost 

kosztów działalności szpitali związany często z wykonywaniem większej od zakontraktowanej liczby 

świadczeń. Także z powodu zbyt niskiej – zdaniem dyrektorów tych jednostek – wyceny procedur 

medycznych, podejmowano działania mające na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania szpitali. 

I tak, na przykład:
 W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Piszu w celu ograniczenia 

zużycia energii elektrycznej zainstalowano pompy ciepła do ogrzewania oraz prowadzono działania w celu 
obniżenia kosztów ubezpieczenia.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w 2011 r. w dwóch jednostkach, umowy o udzielanie 

świadczeń zawarte z NFZ dotyczące pediatrii-hospitalizacji nie były realizowane zgodnie 

z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 
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gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego19 oraz zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne20, w zakresie zapewnienia 

wymaganej liczby etatów lekarzy oraz ich kwalifikacji. Zgodnie bowiem z tymi wymogami21 

w oddziale pediatrycznym (poza dyżurami) powinno być zatrudnionych co najmniej trzech lekarzy 

(trzy etaty), w tym dwóch specjalistów w dziedzinie pediatrii. 
 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie w okresie od stycznia do kwietnia 2011 r. zatrudniano w Oddziale 

Dziecięcym lekarzy w wymiarze jedynie dwóch etatów, a w pozostałych miesiącach tego roku tylko w wymiarze 
jednego etatu. Ponadto w 2011 r. w podstawowej ordynacji czasu pracy zatrudniony był tylko jeden lekarz 
specjalista w dziedzinie pediatrii, zaś w czasie jego nieobecności w ogóle nie zabezpieczano udzielania 
świadczeń przez lekarza specjalistę w tej dziedzinie.

 Kontrola przeprowadzona zaś w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie wykazała, że ww. sytuacja dotycząca 
niezapewnienia wymaganej liczby etatów lekarzy specjalistów wystąpiła w okresie od stycznia do maja 2011 r. 
W okresie tym, w Oddziale Dziecięcym w podstawowej ordynacji zatrudnionych było dwóch lekarzy, z których 
jeden posiadał II stopień specjalizacji z pediatrii, drugi zaś nie posiadał specjalizacji w ogóle. Pomimo udzielania 
świadczeń przez lekarzy zatrudnionych jedynie na dwóch etatach, dopiero w maju 2011 r. Szpital poinformował 
NFZ o tym fakcie.

Należy zauważyć, że kierownicy ww. szpitali posiadali możliwość zawarcia umów z NFZ na tzw. 

„obniżonych warunkach”, o których stanowią postanowienia art. 161b ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej22. W tej sytuacji wartość zakontraktowanych świadczeń byłaby jednak niższa o 85,3 tys. zł 

w przypadku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie oraz o 29,0 tys. zł – Szpitala Powiatowego 

w Kętrzynie.

Ustalono również, że w dwóch szpitalach świadczeń udzielał personel medyczny, który nie był 

zgłoszony do NFZ, co stanowiło naruszenie postanowień zawartych umów w zakresie pediatrii-

-hospitalizacji. Wystąpiły także przypadki zlecania np. badań diagnostycznych podmiotom 

zewnętrznym (tzw. podwykonawcom), które również nie były zgłoszone przez szpitale w ramach 

zawartych umów z NFZ.
 W Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu udzielało świadczeń (w okresach od 1 do 19 miesięcy), 

osiem pielęgniarek, które nie zostały zgłoszone do NFZ.

Pozytywnie Izba ocenia fakt współpracy kontrolowanych szpitali z innymi jednostkami służby 

zdrowia w ramach zawartych umów z NFZ. W celu zapewnienia specjalistycznej diagnostyki oraz 

hospitalizacji pacjentów prowadzono współpracę głównie z Wojewódzkim Specjalistycznym 

Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie. Jednostki objęte kontrolą w latach 2011–2013 przekazały łącznie 

do tego Szpitala 1,5 tys. pacjentów z bardziej skomplikowanymi objawami chorobowymi, tj. urazami, 

zatruciami, a także chorobami układu trawiennego, nerwowego oraz oddechowego.

Szpitale na ogół rzetelnie sporządzały oferty w postępowaniach konkursowych organizowanych 

przez NFZ dotyczących udzielania świadczeń w zakresie pediatrii-hospitalizacji. Wykazywano w nich 

sprzęt i aparaturę medyczną faktycznie znajdującą się w oddziałach pediatrycznych, a także personel 

medyczny, który miał udzielać świadczeń. Nieprawidłowości stwierdzono w trzech jednostkach. 

Dotyczyły one podania w ofertach, że szpitale te posiadają tzw. umowy serwisowe dotyczące 

obsługi sprzętu i aparatury medycznej. 

19  Dz. U. z 2009 r. nr 140, poz. 1143 ze zm. (uchylony 2 stycznia 2014 r.).

20  Nr 69/2009/DSOZ z 3 listopada 2009 r.

21  Określonymi szczegółowo w załącznikach nr 3 do: ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz ww. zarządzenia Prezesa NFZ.

22  Według postanowień tego artykułu istnieje możliwość zawarcia umowy ze świadczeniodawcą, który nie zapewnia 
warunków dotyczących personelu medycznego, jednak wówczas cena świadczenia opieki zdrowotnej jest niższa.
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 W szpitalach w: Biskupcu, Piszu oraz Szczytnie wskazano w złożonych ofertach, że sprzęt objęty jest 
tzw. „umowami serwisowymi”. W praktyce zaś jednostki te nie zawarły takich umów, a zlecenia napraw 
czy przeglądów dokonywane było np. na podstawie jednorazowych zleceń.
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 4.1  Przygotowanie kontroli

Przygotowanie do kontroli poprzedzono analizą przeprowadzonych w latach 2007–2013 kontroli 

przez Najwyższą Izbę Kontroli23, a także doniesień prasowych. W trakcie przygotowania do kontroli, 

w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK uzyskano informacje od:

 − Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie 

głównie na temat występowania czasu oczekiwania na przyjęcie do oddziałów dziecięcych, 

wartości umów dotyczących pediatrii-hospitalizacji zawartych przez poszczególne jednostki 

służby zdrowia, a także posiadanego sprzętu i urządzeń medycznych,

 − Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w zakresie danych zamieszczonych 

w opracowanych przez szpitale Programach dostosowania do wymogów rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., a także wyników kontroli przeprowadzonych w tych 

podmiotach.

Doboru szpitali dokonano w sposób celowy, na podstawie analizy danych dotyczących 

występowania czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia w oddziale pediatrycznym oraz 

posiadanego sprzętu i aparatury medycznej.

 4.2  Postępowanie pokontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

W trakcie przygotowania do kontroli oraz w czasie jej trwania, działając na podstawie art. 29 ust. 1 

pkt 2 lit. f ustawy o NIK, uzyskano informacje od podmiotów nieobjętych kontrolą, tj. od starostw 

powiatowych, na terenie których znajdowały się kontrolowane szpitale w zakresie m.in. realizowania 

zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015, współpracy z jednostkami 

służby zdrowia, a także nadzoru prowadzonego przez organy założycielskie.

W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie oraz 

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu, na podstawie art. 52 ustawy o NIK, zwołano 

narady w toku kontroli, w których uczestniczyli kierownicy tych jednostek. Omówiono na nich 

kwestie związane z prowadzonymi kontrolami, w tym istotne nieprawidłowości stwierdzone w ich 

toku.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych skierowano siedem wystąpień pokontrolnych 

do kierowników kontrolowanych jednostek, w których zawarto oceny kontrolowanej działalności, 

w tym: jedną ocenę pozytywną, cztery oceny pozytywne mimo stwierdzonych nieprawidłowości 

oraz dwie oceny negatywne. 

Kierownicy jednostek kontrolowanych nie zgłosili zastrzeżeń do  ustaleń zawartych 

w wystąpieniach pokontrolnych. 

W sześciu wystąpieniach pokontrolnych skierowanych w związku z kontrolą P/14/096 

sformułowano łącznie 16 wniosków pokontrolnych. Dotyczyły one przede wszystkim:

 − dokonywania wymaganych przeglądów okresowych wyrobów medycznych w terminach 

wskazanych przez producentów (3),

 − zapewnienia właściwych warunków sanitarnych w oddziałach dziecięcych (4),

 − terminowego przekazywania do NFZ informacji w zakresie kolejki oczekujących pacjentów (3),

 − ujednolicenia informacji dotyczących godzin odwiedzin pacjentów w oddziałach (1),

23  Szczegóły podano w przypisie nr 7.
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 − zaktualizowania Programu dostosowania w części dotyczącej oddziałów dziecięcych (1),

 − właściwego zabezpieczenia okien przed możliwością ich otwarcia przez pacjentów oraz 

zapewnienia obserwacji pacjentów znajdujących się w salach chorych z punktu pielęgniarskiego (1).

Wszyscy adresaci wystąpień pokontrolnych poinformowali Najwyższą Izbę Kontroli 

o zrealizowaniu wniosków pokontrolnych, bądź o podjęciu działań w celu ich realizacji. 

Z 16 wniosków pokontrolnych, 10 zostało zrealizowanych, a sześć znajdowało się w trakcie realizacji.

W związku z ustaleniami kontroli R/13/008 „Warunki leczenia na Oddziale Pediatrii i Alergologii 

Szpitala Powiatowego w Biskupcu w latach 2011–2013”, w wystąpieniu pokontrolnym sformułowano 

siedem wniosków. Dotyczyły one głównie zaktualizowania Programu dostosowania, dokonywania 

wymaganych przeglądów okresowych urządzeń medycznych, wyposażenia Oddziału Pediatrii 

i Alergologii w środki służące zapewnieniu dezynfekcji, a także terminowego przekazywania 

do NFZ informacji w zakresie listy oczekujących. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Szpitala 

Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu wynikało, że trzy wnioski zostały zrealizowane, zaś 

cztery znajdowały się w trakcie realizacji. 

W związku z ustaleniami kontroli dotyczącymi niezapewnienia wymaganej liczby lekarzy 

specjalistów, a także prowadzenia w trzech szpitalach badań i zabiegów z wykorzystaniem 

wyrobów medycznych niepoddanych przeglądom technicznym, skierowano na podstawie art. 62a 

ustawy o NIK, powiadomienie do Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Powiadomienie przesłano również Warmińsko- 

-Mazurskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olsztynie w zakresie 

stwierdzonych przypadków nieuwzględnienia w opracowanych przez szpitale Programach 

dostosowania niezbędnych działań mających na celu dostosowanie pomieszczeń i urządzeń 

oddziałów dziecięcych do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., 

a także Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w zakresie podjęcia działań mających na celu 

zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy pediatrów.

Efekty finansowe kontroli P/14/096 wyniosły łącznie 145,1 tys. zł i dotyczyły:

 − kwot nienależnie uzyskanych (114,2 tys. zł) przez dwa szpitale w związku z udzielaniem świadczeń 

niezgodnie z postanowieniami zawartych z NFZ umów (w zakresie niezapewnienia wymaganej 

liczby lekarzy specjalistów),

 − kwot wydatkowanych w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa (30,9 tys. zł) 

dotyczących wypłaconych wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń 

w oddziałach pediatrycznych, pomimo niezgłoszenia tych osób do NFZ. 

Efekty finansowe kontroli R/13/008 przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza 

w Biskupcu wyniosły 103,5 tys. zł i stanowiły kwoty wydatkowane w następstwie działań 

stanowiących naruszenie prawa w zakresie wypłaconych wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek 

udzielających świadczeń w Oddziale Pediatrii i Alergologii, pomimo niezgłoszenia tych osób do NFZ. 
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Wykaz skontrolowanych jednostek

Lp. Kontrolowana jednostka kierownika jednostki 
kontrolowanej

Stanowisko
Ocena 

kontrolowanej 

1. Dyrektor
pozytywna mimo 

 

2.
 

w Szczytnie
1 Dyrektor negatywna

3.
w Nidzicy

Dyrektor
pozytywna mimo 

 

4. Opieki Zdrowotnej  Dyrektor
pozytywna mimo 

 

5. 2 Dyrektor
pozytywna mimo 

 

6. Olmedica Sp. z o.o. w Olecku pozytywna

7.
Szpital Powiatowy  p.o. Dyrektora

negatywna

1 Poprzednio: Marek Michniewicz (do 8 sierpnia 2012 r.).
2 Poprzednio: Mirosław Kochański (do 4 lipca 2011 r.).
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Zestawienie przychodów oraz kosztów działalności oddziałów pediatrycznych
kwoty w tys. zł

Okres:
SPZOZ  Opieki 

Zdrowotnej  
Opieki 

Zdrowotnej  
Powiatowy  

SPZOZ 

Powiatowy  

Olmedica  
 

2011 r. 1.828,8 1.686,6 1.050,3 1.606,3 2.070,1 1.059,6

1.711,9 1.531,4 1.126,5 1.813,1 1.901,0 1.373,6

116,9 155,2 -76,2 -206,8 169,1 -314,0

2012 r. 2.003,2 1.589,6 1.178,5 1.739,7 1.921,1 1.245,4

1.855,9 1.572,7 1.182,9 1.974,2 1.998,6 1.439,7

147,3 16,9 -4,4 -234,5 -77,5 -194,3

2013 r. 2.222,8 1.597,3 1.225,5 1.516,5 2.101,5 1.288,6

1.854,4 1.685,3 1.180,0 1.787,5 2.231,8 1.544,8

368,4 -89,5 45,5 -271,0 -130,3 -256,2
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Charakterystyka stanu prawnego i uwarunkowania organizacyjno- 
-ekonomiczne

I. Analiza stanu prawnego

Wymogi techniczne i funkcjonalne pomieszczeń szpitalnych

Wymogi w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 

2012 r. W części V załącznika nr 1 do tego rozporządzenia ustalono wytyczne dla oddziałów 

dziecięcych szpitali, w których wskazano m.in., że w ramach oddziału dziecięcego w szpitalu ogólnym 

wydziela się pododdział albo odcinek dla dzieci młodszych (do 3 lat) oraz starszych. W oddziale 

dziecięcym powinna znajdować się co najmniej jedna izolatka, a w odcinku dzieci młodszych – łóżka 

w zespołach wyposażonych w śluzę umywalkowo-fartuchową i punkt pielęgniarski. W wytycznych 

tych podano również, że ściany oddzielające pokoje łóżkowe w pododdziale dzieci młodszych 

oraz ściany między pokojami i punktem pielęgniarskim powinny być przeszklone w celu ciągłej 

obserwacji dzieci. 

W oddziale dziecięcym zapewnia się ponadto dodatkowe łóżka w pokojach dzieci lub w odrębnym 

pomieszczeniu przeznaczone dla rodziców lub opiekunów dziecka. 

W rozdziale 3 ww. rozporządzenia „Wymagania dla niektórych pomieszczeń i urządzeń” ustalono 

także, że łóżka w pokojach łóżkowych muszą być ustawione w taki sposób, aby były dostępne 

z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych (§ 18 rozporządzenia). W § 21-24 ustalono także wymogi 

w zakresie pomieszczeń wchodzących w skład izolatki, wyposażenia śluzy umywalkowo-fartuchowej 

oraz pokoi łóżkowych. 

Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, pomieszczenia 

i  urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom 

odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa ww. rozporządzenie Ministra Zdrowia, 

które zostało wydane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. W art. 207 ust. 1 

ustawy o działalności leczniczej zapisano ponadto, że podmiot wykonujący działalność leczniczą 

niespełniający w dniu 1 lipca 2011 r. wymogów, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje 

pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do 31 grudnia 2016 r. W związku z tym, podmiot taki 

powinien do 31 grudnia 2012 r. przedstawić organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania 

tego podmiotu do tych wymagań, zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Zgodnie z postanowieniami art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej24, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydawana jest w drodze 

decyzji administracyjnej.

Listy oczekujących

Sposób prowadzenia list oczekujących uregulowany został m.in. w art. 20 ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej. Ustalono tam, że świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach są udzielane 

wg kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który 

zawarł umowę z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Świadczeniodawca ten (zgodnie z ust. 2 

24 Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.
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tego artykułu) ustala kolejność udzielania świadczeń na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorców, 

informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny 

wyboru tego terminu, a także wpisuje – za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela 

ustawowego, w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących: numer kolejny, datę 

i godzinę wpisu, imię i nazwisko świadczeniobiorcy, numer PESEL (w przypadku jego braku 

– numer dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy), rozpoznanie lub powód 

przyjęcia, adres świadczeniobiorcy, numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji 

ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem, termin udzielenia świadczenia, a także imię i nazwisko 

oraz podpis osoby dokonującej wpisu.

W art. 20 ust. 5 ww. ustawy zapisano ponadto, że listę oczekujących prowadzi się w sposób 

zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego 

dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.

W art. 21 ww. ustawy zapisano również, że listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają 

okresowej, co najmniej raz w miesiącu, ocenie – w przypadku szpitali – przez zespół oceny przyjęć 

powołany przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Do zadań tego zespołu należy przeprowadzanie oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia 

pod względem: prawidłowości prowadzenia dokumentacji, czasu oczekiwania na udzielenie 

świadczenia oraz zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń.

Art. 23 ust. 1 ww. ustawy stanowi ponadto, że świadczeniodawca zobowiązany jest przekazywać 

co miesiąc oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informację o prowadzonych listach oczekujących 

na udzielanie świadczeń. Lista oczekujących zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 4 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej stanowi integralną część dokumentacji medycznej szpitala. 

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w dokumentacji tej:

 − wpisu dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny 

i w porządku chronologicznym (§ 4 ust. 1),

 − każdy wpis opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu (§ 4 ust. 2),

 − wpis dokonany nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, zamieszcza się przy 

nim adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji (§ 4 ust. 3),

 − strony są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość (w przypadku 

prowadzenia dokumentacji w formie papierowej); w przypadku sporządzania wydruku 

z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane (§ 5).

Wyroby medyczne

W art. 90 ustawy o wyrobach medycznych określone zostały regulacje dotyczące m.in. używania 

wyrobów medycznych. Ustalono w nich m.in., że:

 − użytkownik wyrobu zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji użytkowania,

 − zabrania się uruchamiania i używania wyrobu mającego wady mogące stwarzać ryzyko dla 

pacjentów, użytkowników lub innych osób,
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 − świadczeniodawca jest zobowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, 

konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, 

wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania 

świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, 

nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi 

dotyczące wyrobu,

 − świadczeniodawca jest zobowiązany posiadać dokumentację określającą terminy następnych 

konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń 

i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, 

wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których 

mowa w ust. 6.

Organizacja udzielania świadczeń

W dziale VI ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej określono postępowania przy zawieraniu 

umów ze świadczeniodawcami. W uregulowaniach tych określono m.in., że:

 − podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

przez Fundusz jest umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału 

wojewódzkiego NFZ (art. 132 ust. 1),

 − umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określa m.in.: rodzaj i zakres udzielanych 

świadczeń opieki zdrowotnej, warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wykaz 

podwykonawców oraz wymagania dla nich inne niż techniczne i sanitarne, określone 

w odrębnych przepisach; zasady rozliczeń pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami oraz 

kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy (art. 136),

 − zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się 

po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań (art. 139 ust. 1).

Dodatkowe uregulowania dotyczące warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie 

szpitalne zawarte zostały w zarządzeniu nr 72/2011/DSOZ Prezesa NFZ z 20 października 2011 r. 

Zapisano w nich m.in., że:

 − świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy musi spełniać 

wymagania określone w załączniku nr 3 do tego zarządzenia (§ 7 ust. 1),

 − udzielanie świadczeniobiorcy świadczeń w ramach hospitalizacji, hospitalizacji planowej lub 

„leczenia jednego dnia” może być realizowane, jeżeli cel leczenia w danym przypadku nie może 

być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne (§ 11 ust. 5),

 − świadczenia opieki zdrowotnej, na  wykonanie których Fundusz zawarł umowę ze 

świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” (§ 12 ust. 1).

II. Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne

Według raportu o stanie pediatrii w Polsce w 2010 r., przygotowanym przez konsultanta 

krajowego w dziedzinie pediatrii25, rocznie hospitalizowanych jest w Polsce ok. 500 tys. dzieci. 

Średni pobyt chorego dziecka wynosi ok. pięciu dni, a wykorzystanie łóżek pediatrycznych waha 

się w zależności od jednostki od 40 do 90%. Według tych danych, w województwie warmińsko-

25  Raport zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
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mazurskim świadczeń udzielało 143 pediatrów (oraz 18 lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie). 

Liczba dzieci w województwie wynosiła blisko 300 tys., a na jednego pediatrę przypadało 

2.080 dzieci. Stawiało to województwo na ósmym miejscu w skali kraju. W ww. dokumencie 

wskazano również kierunki koniecznych zmian, poprzez zwiększenie liczby hospitalizacji 

jednodniowych, poprawę działań profilaktycznych oraz zmniejszenie liczby hospitalizacji poprzez 

lepsze wykorzystanie specjalistyki ambulatoryjnej, uwzględnienie specjalistycznych poradni 

pediatrycznych oraz zmianę finansowania specjalistyki ambulatoryjnej.

W latach 2011–2013 w województwie warmińsko-mazurskim w oddziałach szpitalnych 

we wszystkich jednostkach służby zdrowia leczonych było 52,8 tys. pacjentów, z tego w 2011 r. 

– 17,8 tys., w 2012 r. – 17,6 tys., a w 2013 r. – 17,4 pacjentów. Według stanu na kwiecień 2014 r. czas 

oczekiwania na przyjęcie do oddziałów pediatrycznych występował w siedmiu szpitalach i wynosił 

od 5 („Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.) do 77 dni (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy 

w Olsztynie). Na przyjęcie do ww. oddziałów oczekiwało do 26 pacjentów, wszyscy zakwalifikowani 

byli do kategorii medycznej „przypadek stabilny”.

Z uwagi na fakt, że większość szpitali, zwłaszcza powiatowych, zlokalizowanych w mniejszych 

miastach województwa, znajduje się lub znajdowała się w ostatnich latach w trudnej sytuacji 

finansowej, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Warszawie przygotował 

2 listopada 2012 r. oficjalne stanowisko dotyczące zadłużenia szpitali i oddziałów pediatrycznych 

w Polsce26. W dokumencie tym zapisano m.in., że:

 Nieprawidłowa wycena procedur medycznych doprowadziła do dramatycznej sytuacji finansowej 

instytutów narodowych, klinik i szpitalnych oddziałów dziecięcych w Polsce.

 Szpitale oraz oddziały pediatryczne z ogromnym trudem utrzymują jeszcze równowagę finansową 

kosztem zaniżonych płac części personelu oraz dzięki wysiłkom na rzecz zdobywania dodatkowych 

środków od sponsorów i darczyńców, niemniej z każdym rokiem zadłużenie oddziałów 

rośnie i jest zazwyczaj wprost proporcjonalne do liczby pacjentów i stopnia skomplikowania 

wykonywanych procedur. Wynika to przede wszystkim z zaniżonej wyceny specjalistycznych 

procedur pediatrycznych i rozpraszania świadczeń pomiędzy liczne niewielkie jednostki oraz 

braku lub niepełnej zapłaty za tzw. nadwykonania. Otrzymane zaś środki nie pokrywają kosztów, 

które podmioty te muszą ponosić utrzymując 24-godzinną gotowość do przyjęcia pacjentów 

w ciężkim stanie.

 Zarząd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, w związku z niezwykle trudną sytuacją finansową 

większości wysokospecjalistycznych oddziałów i klinik pediatrycznych, zwrócił się z apelem 

do Ministerstwa Zdrowia i NFZ o szybkie i kompleksowe rozwiązanie problemów lecznictwa 

pediatrycznego; zwłoka w tym zakresie może mieć tragiczne konsekwencje dla prawidłowego 

rozwoju dzieci i w konsekwencji doprowadzi do dalszego obniżenia już i tak nienajlepszych 

wskaźników młodego pokolenia.

W związku z powyższym, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wniósł o: 

zwiększenie nakładów finansowych na opiekę pediatryczną w Polsce, zwiększenie wyceny procedur 

pediatrycznych oraz wprowadzenie referencyjności pediatrycznych świadczeń szpitalnych.

26  Stanowisko to zamieszczone zostało na stronie Towarzystwa – www.ptp.edu.pl
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Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej qnansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 ze zm.).

4. Ustawa z  dnia 5  grudnia 2008  r. o  zapobieganiu i  zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

6. Rozporządzenie 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 (Dz. U. nr 31, poz. 158) – uchylone 1 lipca 2012 r.

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, 
jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach 
oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 200, poz. 1661).

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 21  grudnia 2010  r. w  sprawie rodzajów i  zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177).

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych 
informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania 
tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do qnansowania świadczeń 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1447).

10. Zarządzenie nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 
2011  r. w  sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w  rodzaju: leczenie 
szpitalne (Dz. Urz. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 42, poz. 72 ze zm.).
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Załącznik 5. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach 
kontroli

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 4. Prezes Rady Ministrów

 5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

 6. Rzecznik Praw Obywatelskich

 7. Rzecznik Praw Dziecka

 8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

 9. Sejmowa Komisja Zdrowia

10. Senacka Komisja  Zdrowia

11. Szef Kancelarii Prezydenta RP

12. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

13. Szef Kancelarii Sejmu

14. Szef Kancelarii Senatu

15. Minister Zdrowia

16. Rzecznik Praw Pacjenta

17. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

18. Wojewoda Warmińsko-Mazurski

19. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego


