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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

ustawa o prawach 
pacjenta lub upp

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz. U. z 2020 poz. 849, ze zm.);

ustawa  
o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 295, ze zm.);

rozporządzenie  
z 2019 r.  

ws. pomieszczeń  
i urządzeń

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595), 
obowiązujące od 1.04.2019 r.; 

rozporządzenie  
z 2012 r.  

ws. pomieszczeń  
i urządzeń

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. poz. 739), 
obowiązujące do 31.03.2019 r.;

rozporządzenia 
ws.  świadczeń 

gwarantowanych:  
w leczeniu szpitalnym, 

pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych 

długoterminowych,  
w opiece paliatywnej  

i hospicyjnej

Rozporządzenia Ministra Zdrowia: 
–  z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.);
–  z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1658, ze zm.);

–  z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 742, ze zm.);

rozporządzenie  
ws.  zatrudnienia  

w szpitalach 
niebędących 

przedsiębiorcami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych  
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545); 

rozporządzenie  
ws. kryteriów wyboru 

ofert 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, ze zm.); 

opiekun osoba (w tym rodzic) sprawująca szeroko pojętą opiekę, także dodatkową 
opiekę pielęgnacyjną, nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia, 
w tym stan psychiczny takiej opieki oczekuje lub wymaga; 

opiekun medyczny osoba wykonująca zawód medyczny, o której mowa w § 2 pkt 11a 
rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym; 

dodatkowa opieka 
pielęgnacyjna

dodatkowa opieka nad pacjentem niesamodzielnym wykonywana przez 
opiekunów, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (art. 4  
ust. 1 i 2 upp); 

opieka pielęgnacyjna opieka sprawowana przez personel medyczny w ramach udzielania świadczeń 
zdrowotnych; 

pacjent niesamodzielny pacjent wymagający, z dowolnej przyczyny, obecności opiekuna (rodzica, 
innego krewnego lub osoby faktycznie sprawującej opiekę) w czasie leczenia 
szpitalnego; 

szpital zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą 
w rodzaju świadczenia szpitalne;

kierownik kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
PWIS/PPIS/ 

Inspektor Sanitarny
właściwy państwowy wojewódzki lub powiatowy inspektor sanitarny.
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Na całym świecie sprawność funkcjonowania państwa jest oceniana przez 
pryzmat dbałości o zdrowie publiczne i zabezpieczenia opieki zdrowotnej. 
W dobie wypracowywania coraz to nowych, wyższych standardów opieki 
zdrowotnej, jeszcze większe znaczenie zaczyna mieć rola opiekunów osób 
niesamodzielnych, które są leczone w szpitalach. W Polsce co roku w pra-
wie tysiącu szpitali ogólnych przebywa blisko osiem milionów pacjen-
tów. W terapii pacjentów niezwykle ważna jest obecność osób bliskich, 
które są dla chorych ogromnym wsparciem. Możliwość kontaktu z oso-
bami bliskimi w trakcie leczenia szpitalnego należy do praw pacjenta. Pod-
mioty lecznicze, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, zobowiązane 
są do przestrzegania praw pacjenta, w tym do zapewnienia pacjentom kon-
taktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami 
i do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Ma to stworzyć pacjentom możli-
wie najbardziej przyjazne otoczenie, w którym zminimalizowane zostanie 
odczuwanie stresu.

W ustawie o prawach pacjenta oraz rozporządzeniach z 2012 r. i 2019 r. 
ws. pomieszczeń i urządzeń określono niezbędne wymagania, co do umoż-
liwienia opieki osób bliskich nad niesamodzielnymi pacjentami, leczo-
nymi w szpitalu. Zarówno w oddziałach dziecięcych, jak i dla dorosłych 
powinny być stworzone indywidualne warunki dotyczące wygodnego 
i bezpiecznego pobytu. Sale chorych należy odpowiednio wyposażyć, 
np. w umywalki z pojemnikami na mydło i środek do dezynfekcji rąk. Łóżka  
pacjentów powinny być tak ustawione, by był do nich dostęp z trzech stron, 
a sale chorych i pomieszczenia sanitarne – przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i utrzymane w czystości. W szpitalu powinno być 
specjalne pomieszczenie, służące odosobnieniu pacjenta z podejrzeniem  
choroby zakaźnej. Dodatkowo w oddziałach dziecięcych rodzicom i opie-
kunom należy zapewnić dodatkowe łóżko z pościelą oraz pomieszczenie 
z prysznicem. W oddziałach powinna być zatrudniona odpowiednia liczba 
pielęgniarek gwarantująca właściwą jakość opieki pielęgnacyjnej.

Powodem podjęcia kontroli były pojawiające się w dyskusji publicznej 
sygnały wskazujące na nieprzygotowanie w szpitalach warunków pobytu 
opiekunom pacjentów niesamodzielnych. Były to zarówno doniesienia 
medialne, jak i skargi do instytucji publicznych. Dotyczyły one m.in. nie-
wywiązywania się przez podmioty lecznicze z obowiązku przygotowania 
opiekunom dzieci miejsc do leżenia i nieuzasadnionego pobierania opłat 
za pobyt takich opiekunów w szpitalu w porze nocnej.

Natomiast w związku z pandemią koronawirusa, która rozpoczęła 
się w kraju w marcu 2020 r., i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicz-
nego, ze względów bezpieczeństwa wprowadzono ograniczenia odwiedzin 
w szpitalach, a co za tym idzie możliwości sprawowania opieki przez bli-
skich pacjentów. Na dziś nie da się przewidzieć jak będzie wyglądał powrót 
do pełnego funkcjonowania placówek medycznych po okresie zagrożenia 
epidemicznego.

Pytanie definiujące  
cel główny kontroli
Czy opiekunom pacjentów 
niesamodzielnych 
zapewniono prawidłowe 
warunki pobytu 
w szpitalach?
Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy stworzono 

odpowiednie warunki 
umożliwiające 
zapewnienie wszystkim 
małoletnim pacjentom 
niesamodzielnym 
całodobowej  
lub całodziennej opieki 
osoby bliskiej?

2.  Czy stworzono 
odpowiednie warunki 
umożliwiające 
zapewnienie wszystkim 
dorosłym pacjentom 
niesamodzielnym 
całodobowej  
lub całodziennej opieki 
osoby bliskiej?

Jednostki kontrolowane
Kontrolą objęto  
24 szpitale publiczne  
z sześciu województw 
Okres objęty kontrolą
Od 1.01.2019 r.  
do zakończenia kontroli 
w poszczególnych 
jednostkach (ostatnia  
– 27.03.2020 r.)
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2. OCENA OGÓLNA

Podmioty lecznicze zapewniły opiekunom pacjentów niesamodzielnych moż-
liwość sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i kontakt osobisty z bli-
skimi. Warunki pobytu opiekunów na oddziałach szpitalnych, w tym stan bez-
pieczeństwa sanitarnego były jednak zróżnicowane.

W większości skontrolowanych placówek (83%), wszyscy opiekunowie pacjen-
tów małoletnich mieli przygotowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
oraz łóżka lub rozkładane fotele wypoczynkowe. Placówki wypełniały prawa 
pacjentów do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i kontaktu osobistego1, a także 
przestrzegały wymogów art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz roz-
porządzeń ws. pomieszczeń i urządzeń2. W trzech z tych szpitali opiekunom 
udostępniano wolne łóżka pacjentów, co akceptowali Inspektorzy Sanitarni3. 
Tylko w jednej placówce nie udostępniono opiekunom dzieci łóżek i pomiesz-
czeń higieniczno-sanitarnych4, a w kolejnych trzech, w okresach największego 
obłożenia oddziałów pacjentami, brakowało miejsc noclegowych.

Opiekunom dorosłych pacjentów niesamodzielnych szpitale zapewniały moż-
liwość pobytu dziennego, w tym miejsca do siedzenia oraz dostęp do pomiesz-
czeń sanitarnych. W większości szpitali (63%) nie było potrzeby przygoto-
wania miejsc noclegowych, bowiem nie zgłaszali się tam bliscy pacjentów, 
chętni do sprawowania dodatkowej opieki w porze nocnej. Obecność opieku-
nów, którzy sporadycznie przebywali całodobowo z pacjentami, zarejestrowało 
37% skontrolowanych placówek, z których większość zapewniła możliwość  
noclegu w salach chorych.

Natomiast w niemal wszystkich podmiotach leczniczych (92%) warunki  
sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej lub odwiedzin pacjentów 
małoletnich i dorosłych, inne niż dotyczące zapewnienia łóżek i dostępu 
do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, nie odpowiadały obowiązującym 
wymogom, także sanitarnym. W 20 (83%) szpitalach, w części sal chorych nie 
zapewniono wymaganego wyposażenia sanitarnego (lub dojście do niego było 
utrudnione), dostępu do łóżek pacjentów z trzech stron bądź pacjenci musieli 
przebywać w pokojach ponad trzyosobowych. W 13 (54%) podmiotach leczni-
czych występowały braki w wyposażeniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
lub utrudnienia w korzystaniu z nich przez osoby niepełnosprawne.  
Nie zapewniono też odpowiednich izolatek lub wymaganej czystości  
pomieszczeń.

Regulacje wewnętrzne szpitali określały warunki spełniania praw pacjenta 
do kontaktu osobistego z bliskimi, telefonicznego i korespondencyjnego 
oraz do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Określono w nich np. godziny 
odwiedzin i możliwość sprawowania takiej opieki również w porze nocnej. 
Od lipca 2019 r. całodobowy pobyt opiekuna przy łóżku pacjenta małoletniego 
lub pacjenta z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jest wolny 
od opłat.

 

1 O których mowa w art. 33 i 34 ustawy o prawach pacjenta.
2 Część V ust. 8 i 10 załącznika nr 1.
3 Choć nie wynikało to jednoznacznie z obowiązujących przepisów.
4 Taką praktykę przewidziano w jej regulaminie organizacyjnym. Nadzorujący szpital Inspektor 

Sanitarny nie akceptował udostępniania opiekunom wolnych łóżek pacjentów i ich pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych.

Możliwość  
sprawowania dodatkowej 

opieki pielęgnacyjnej 
i zróżnicowane warunki 

pobytu opiekunów 
w szpitalach
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3. 
Objęte badaniem podmioty lecznicze przeważnie wywiązały się z obo-
wiązku zapewnienia opiekunom pacjentów niesamodzielnych minimalnych 
warunków wygodnego pobytu na oddziałach szpitalnych. Z 24 skontro-
lowanych szpitali w 20 (83%) umożliwiono pobyt wszystkim opiekunom 
sprawującym opiekę pielęgnacyjną nad pacjentami małoletnimi w porze 
nocnej. Przygotowano im właściwą liczbę dodatkowych łóżek lub rozkła-
danych foteli wypoczynkowych umożliwiających nocleg5 oraz zapewniono 
dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym natrysków. Tym 
samym w tych podmiotach leczniczych zapewniono przestrzeganie praw 
pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej i kontaktu z osobami bli-
skimi, zgodnie z wymogami art. 33 i 34 ustawy o prawach pacjenta, a także 
wypełniono warunki art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz  
cz. V ust. 8 i 10 załącznika nr 1 do rozporządzeń ws. pomieszczeń i urządzeń.

W trzech z tych 20 podmiotów leczniczych6, w przypadku braku łóżek 
dodatkowych, opiekunom udostępniano wolne łóżka pacjentów, opie-
kunowie mogli korzystać także z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
pacjentów. Było to akceptowane przez nadzorujących te podmioty Inspek-
torów Sanitarnych – wojewódzkich lub powiatowych. NIK zauważa, że tego 
typu praktyka była jednak obarczona ryzykiem, iż łóżko może być w każ-
dej chwili zabrane opiekunowi, gdy niespodziewanie trzeba będzie przyjąć 
więcej pacjentów.

Wszyscy opiekunowie i osoby odwiedzające mieli w salach chorych miej-
sca do siedzenia. Regulacje wewnętrzne ustalone w szpitalach sprzyjały 
wypełnianiu praw pacjentów małoletnich i dorosłych do kontaktu osobi-
stego z bliskimi, telefonicznego czy korespondencyjnego oraz do dodatko-
wej opieki pielęgnacyjnej.       [str. 16–21, 31–32]

W trzech (13%)7 podmiotach leczniczych, w czasie największego obło-
żenia łóżek szpitalnych, dla części opiekunów pacjentów małoletnich nie 
przygotowano miejsca do leżenia. W efekcie opiekunowie musieli nocować 
np. na własnych karimatach lub poza oddziałami. Z kolei w jednej (4%) pla-
cówce, w ośmiu z 18 funkcjonujących w niej oddziałach dziecięcych nie udo-
stępniono opiekunom dodatkowych łóżek ani nie zapewniono im dostępu 
do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na oddziałach szpitalnych8.

W dwóch szpitalach9, w czasie największego obłożenia, opiekunom 
dzieci udostępniano dodatkowe łóżka, wprawdzie w pobliżu sal chorych,  
ale w odrębnym pomieszczeniu. Choć było to zgodne z wymogiem  

5 Uzyskanych głównie z Fundacji WOŚP.
6 K rakowsk i Szpit al Specjal ist yczny im. Jana Pawła II w K rakow ie (dalej: K SS 

w Krakowie), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 
(dalej: WSS we Wrocławiu), Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej 
Górze (dalej: WCSKJ w Jeleniej Górze).

7 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (dalej: SZOZ 
w Poznaniu), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (dalej: WSZ w Białymstoku), WCSKJ w Jeleniej Górze.

8 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu (dalej: SK im. K. Jonschera w Poznaniu). Niezapewnienie dostępu do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych dotyczy dwóch z czterech oddziałów objętych szczegółowym badaniem.

9 Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu (dalej: PSS w Nowym Targu), 
SZOZ w Poznaniu.

Zapewnienie łóżek  
i dostępu do pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych 
opiekunom dzieci 
w większości szpitali

Niezapewnienie  
dodatkowych łóżek  
opiekunom dzieci  
w niektórych podmiotach, 
głównie w czasie  
największego  
obłożenia łóżek
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cz. V ust. 8 zał. nr 1 do rozporządzeń ws. pomieszczeń i urządzeń,  
to de facto nie zapewniało opiekunowi miejsca do leżenia przy łóżku 
dziecka. W dwóch placówkach10 opiekunom udostępniano wolne łóżka 
pacjentów, zamiast łóżek dodatkowych, wbrew wymogowi nadzorujących 
te placówki Inspektorów Sanitarnych.

W pięciu szpitalach (21%), dla części opiekunów dzieci nie przygotowano 
pościeli11, przez co sami musieli zatroszczyć się o właściwe warunki noc-
legu, co było niezgodne z wymogami przytoczonego wcześniej przepisu. 
Brak możliwości całodobowego wsparcia pacjenta przez jego opiekuna 
może mieć zły wpływ na leczenie chorego.     [str. 19–21]

Infografika nr 1 
Podmioty lecznicze, w których nie zapewniono wszystkim opiekunom odpowiedniego 
miejsca noclegowego przy łóżku pacjenta lub dostępu do pomieszczeń higieniczno- 
-sanitarnych

SPZOZ WOJEWÓDZKI 
SZPITAL ZESPOLONY
IM. J. ŚNIADECKIEGO
W BIAŁYMSTOKU

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA 
JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ 
I DZIECKIEM W POZNANIU

SZPITAL KLINICZNY 
IM. KAROLA JONSCHERA 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 

W POZNANIU

WOJEWÓDZKI
SZPITAL ZESPOLONY

W LESZNIE

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁOWICZU

PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE
SP. Z O.O. W PABIANICACH

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. J. GROMKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE 
KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ
W JELENIEJ GÓRZE

NZOZ TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA 
SP. Z O.O. W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

niezapewnienie opiekunom dzieci łóżek / 
foteli w okresach największego obłożenia

w czasie największego obłożenia zapewnienie 
opiekunom dzieci dodatkowych łóżek w pobliżu 
sal chorych, ale w odrębnym pomieszczeniu

niezapewnienie pościeli opiekunom dzieci

niezapewnienie łóżek nielicznym 
opiekunom pacjentów dorosłych

niezapewnienie opiekunom łóżek / foteli oraz 
dostępu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
(łazienek) na oddziałach dziecięcych

zapewnienie opiekunom wolnych łóżek pacjentów 
wbrew stanowisku Inspektora Sanitarnego

Źródło: opracowanie własne NIK.

10 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (dalej: ZOZ w Łowiczu) i SZOZ w Poznaniu.
11 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku 

(dalej: WSS we Włocławku), Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach Sp. z o.o. 
(dalej: PCM w Pabianicach), Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim 
(dalej: TCZ w Tomaszowie Mazowieckim), Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (dalej: 
WSZ w Lesznie), WSS we Wrocławiu.
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Inspekcja Sanitarna niejednolicie interpretowała kwestię spełniania 
wymogów cz. V ust. 8 i 10 załącznika nr 1 do rozporządzeń ws. pomiesz-
czeń i urządzeń. Przyczyną nieudostępnienia w jednym ze szpitali12 opie-
kunom pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pacjentów, było stanowisko 
nadzorującego placówkę Inspektora Sanitarnego. W związku z decyzjami 
tego i innych Inspektorów Sanitarnych, w kilku szpitalach13 podejmowano 
inwestycje, by zapewnić opiekunom niesamodzielnych pacjentów odrębne 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Jednocześnie w sześciu innych pod-
miotach medycznych14 opiekunom pacjentów niesamodzielnych nie przy-
gotowano oddzielnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Korzystali 
oni z pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów, co Inspektorzy Sani-
tarni nadzorujący te jednostki uznali za prawidłowe. Również w związku 
ze stanowiskiem Inspektora Sanitarnego, w jednym szpitalu15 na ośmiu 
oddziałach, które praktycznie nie dysponowały dodatkowymi łóżkami,  
opiekunom nie udostępniano wolnych łóżek pacjentów (choć obłożenie 
zwykle nie przekraczało 70%). Jednocześnie w innych szpitalach16 opie-
kunom udostępniano wolne łóżka pacjentów, co akceptowały służby  
sanitarne. Wskazuje to na potrzebę jednoznacznego sformułowania doty-
czących tej kwestii wymogów rozporządzenia z 2019 r. ws. pomieszczeń 
i urządzeń oraz jednolitego stosowania go przez podmioty medyczne 
i Inspekcję Sanitarną.

Pięciu z sześciu wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych, z województw 
objętych niniejszą kontrolą, stało na stanowisku, że zapewnienie warun-
ków całodobowego pobytu opiekunów dotyczy tylko formalnie wyodręb-
nionych oddziałów dziecięcych17. W związku z tym na ogół nie kontrolowali 
w tym zakresie innych miejsc hospitalizacji dzieci, np. pododdziałów  
dziecięcych na oddziałach dla dorosłych. Tymczasem także w tych miej-
scach występowało zapotrzebowanie na stworzenie warunków pobytu 
opiekunów, również w porze nocnej.      [str. 21–22]

W przypadku dorosłych pacjentów niesamodzielnych, szpitale stworzyły 
możliwość zapewnienia wszystkim całodziennej opieki osoby bliskiej. 
Opiekunom przygotowano miejsca do siedzenia przy łóżkach pacjentów 
i dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W niektórych szpita-
lach, oferowane warunki nie obejmowały jednak możliwości sprawowa-
nia opieki całodobowo, w tym noclegu opiekuna. W siedmiu skontrolo-

12 SK im. K. Jonschera w Poznaniu.
13 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L . Zamenhofa w Białymstoku (dalej: 

UDSK w Białymstoku), WSZ w Białymstoku, Szpital Ogólny w Kolnie (dalej: SO w Kolnie), 
SK im. K. Jonschera w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (dalej: SK im. H. Święcickiego w Poznaniu), 
SZOZ w Poznaniu.

14 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (dalej: SW w Łomży), 
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L . Rydygiera w Toruniu (dalej: WSZ w Toruniu), 
WSS we Włocławku, WSS we Wrocławiu, WCSKJ w Jeleniej Górze (dotyczy dwóch oddziałów), 
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej 
we Wrocławiu (dalej: DSS we Wrocławiu).

15 SK im. K. Jonschera w Poznaniu.
16 M.in. WSS we Wrocławiu, WCSKJ w Jeleniej Górze.
17 Zaś PWIS we Wrocławiu w piśmie przekazanym do NIK nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Niejednolite stanowisko 
Inspekcji Sanitarnej

Niezapewnienie miejsc  
do leżenia opiekunom 
pacjentów dorosłych 
w niektórych podmiotach
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wanych szpitalach18 (37%), zdarzały się przypadki całodobowego pobytu  
opiekunów przy pacjentach dorosłych, z tego w dwóch placówkach nie 
zapewniono im dodatkowych łóżek w salach chorych.

Z uwagi na brak, wynikającego z uregulowań prawnych, obowiązku zapew-
nienia możliwości noclegu opiekunom dorosłych pacjentów niesamo-
dzielnych, część podmiotów leczniczych nie stworzyła im odpowiednich 
warunków pobytu w nocy. W dwóch szpitalach19, w których przebywali 
tacy opiekunowie, nie zapewniono im dodatkowych łóżek w salach cho-
rych. W przypadku dorosłych pacjentów niesamodzielnych tylko niewielu 
ich opiekunów zgłasza chęć sprawowania całodobowej opieki.         [str. 31]

W 22 (92%) szpitalach pozostałe warunki sprawowania dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej i odwiedzin były jednak utrudnione lub niekomfor-
towe. W 13 (54%) skontrolowanych podmiotach leczniczych występowały 
braki w wyposażeniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych lub przeszkody 
w korzystaniu z nich przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poru-
szające się na wózkach inwalidzkich. W 20 (83%) szpitalach, w części sal 
chorych nie było umywalek z ciepłą i zimną wodą, mydłem oraz ręczni-
kami jednorazowymi (lub dojście do nich było utrudnione). Nie było także 
dostępu do łóżek pacjentów z trzech stron bądź pacjenci musieli przebywać 
z opiekunami w dużych salach ponad trzyosobowych.

Nie stwierdzono przypadków zagrożenia bezpiecznego pobytu pacjentów 
lub ich opiekunów (oprócz jednego przypadku w jednej placówce)20, jed-
nak w 15 (63%) zbadanych szpitalach, poza stwierdzonymi niedostatkami 
w wyposażeniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i sal chorych, nie 
zapewniono izolatek lub odpowiedniej czystości pomieszczeń, w których 
przebywali pacjenci z opiekunami, ponieważ nie można było tam właściwie 
myć i dezynfekować ani podłóg, ani mebli. W pięciu szpitalach wskazano, 
że spełnienie obowiązujących wymogów wymaga wsparcia finansowego 
ze strony podmiotów tworzących. Świadczy to o potrzebie wzmożenia 
nadzoru podmiotów tworzących nad szpitalami dotyczącego zapewnienia 
odpowiednich warunków pobytu opiekunów.      [str. 22–28, 32–34]

18 KSS w Krakowie, PSS w Nowym Targu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Brzesku (dalej: SPZOZ w Brzesku), PCM w Pabianicach, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, 
ZOZ w Łowiczu, WSZ w Lesznie.

19 WSZ w Lesznie i PCM w Pabianicach.
20 Tj. przypadku użytkowania przez opiekuna grzejnika elektrycznego, wbrew regulaminowi 

Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Zgierzu (dalej: WSS w Zgierzu).

Spełnianie innych 
obowiązkowych 

warunków pobytu, 
w tym wymogów 

sanitarnych
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Infografika nr 2  
Spełnianie innych obowiązkowych warunków pobytu, w tym wymogów sanitarnych  
dla sal chorych i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w 24 skontrolowanych podmiotach 
leczniczych

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny 
im. L. Zamenhofa w Białymstoku

SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Szpital Wojewódzki
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Szpital Ogólny w Kolnie

PO
D

LA
SK

IE

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Krakowie

Podhalański Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Nowym Targu

M
A

ŁO
PO

LS
KI

E

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera 
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony
w Lesznie

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

W
IE

LK
O

PO
LS

KI
E

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny 
im. L. Zamenhofa w Białymstoku

SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Szpital Wojewódzki
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Szpital Ogólny w Kolnie

PO
D

LA
SK

IE

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Krakowie

Podhalański Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Nowym Targu

M
A

ŁO
PO

LS
KI

E

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera 
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony
w Lesznie

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

W
IE

LK
O

PO
LS

KI
E

Szpital Uniwersytecki nr 1
im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Błogosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki we Włocławku

KU
JA

W
SK

O
-P

O
M

O
RS

KI
E

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Pabianickie Centrum Medyczne
sp. z o.o. w Pabianicach

NZOZ Tomaszowskie Centrum Zdrowia
sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

ŁÓ
D

Z
KI

E

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny 
Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kłodzku

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny 
Ratunkowej we Wrocławiu

D
O

LN
O

ŚL
Ą

SK
IE
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Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny 
im. L. Zamenhofa w Białymstoku

SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Szpital Wojewódzki
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Szpital Ogólny w Kolnie

PO
D

LA
SK

IE

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Krakowie

Podhalański Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Nowym Targu

M
A

ŁO
PO

LS
KI

E

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera 
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony
w Lesznie

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

W
IE

LK
O

PO
LS

KI
E

nie zapewniono izolatek

braki w wyposażeniu pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych lub utrudnienia
w korzystaniu z nich przez osoby niepełnosprawne

brak swobodnego dostępu do łóżek pacjentów
z trzech stron, w tym dwóch dłuższych

w części sal chorych nie zapewniono 
wymaganych umywalek z ciepłą i zimną wodą, 
mydłem oraz ręcznikami jednorazowymi 
lub dojście do nich było utrudnione

pacjenci musieli przebywać z opiekunami
w dużych salach ponad trzyosobowych

brak odpowiedniej czystości pomieszczeń

Źródło: opracowanie własne NIK.

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów, od lipca 2019 roku kosz-
tami pobytu nie obciążano osób sprawujących całodobową dodatkową 
opiekę pielęgnacyjną nad pacjentami małoletnimi lub pacjentami z orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przestrzegano tym samym 
zakazu, wynikającego z nowo wprowadzonego art. 35 ust. 4 ustawy o pra-
wach pacjenta. W siedmiu szpitalach (33%), wbrew wymogowi art. 35 
ust. 3 upp, nie upubliczniano jednak informacji o nieponoszeniu kosztów 
pobytu na oddziale przez osoby opiekujące się takimi pacjentami. Jedno-
cześnie mimo zwolnienia z opłat tych opiekunów, szpitale nie mają pod-
stawy do występowania do NFZ o zwrot kosztów ich pobytu na oddziałach  
paliatywno-hospicyjnych i pielęgnacyjno-opiekuńczych – bowiem Prezes 
NFZ nie wydał zarządzeń, które na to pozwolą.

Pomimo iż szpitale były uprawnione do obciążenia opłatami za pobyt 
na oddziale opiekunów pacjentów, innych niż z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, żaden z badanych podmiotów nie skorzystał 

Stosowanie zwolnień  
z opłat za całodobowy  

pobyt opiekunów  
na oddziale  

i ubieganie się  
o refundację kosztów  

przez NFZ
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z tej możliwości. Sprzyjało to sprawowaniu dodatkowej opieki pielęgna-
cyjnej przez opiekunów pacjentów niesamodzielnych, jednak w oddzia-
łach dla dorosłych chętnych do jej wykonywania było niewielu. Ustawowe 
zwolnienie z opłat i zagwarantowanie opiekunom odpowiednich warun-
ków pobytu przy chorym oraz upowszechnienie tych informacji, może sta-
nowić impuls do wzmożenia zainteresowania bliskich tą formą wsparcia 
potrzebujących opieki pacjentów dorosłych.     [str. 29–30, 35–36]
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4. 
Kontrola była prowadzona przed wybuchem pandemii koronawirusa 
i wnioski dotyczą tamtego okresu.

Z uwagi na wyniki kontroli, NIK wnioskuje do Ministra Zdrowia o:
1) nowelizację rozporządzenia z 2019 r. ws. pomieszczeń i urządzeń przez:

a)  jednoznaczne określenie wymogu dotyczącego zapewnienia opie-
kunom dodatkowych łóżek i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
w oddziałach dziecięcych i doprecyzowanie sposobu jego wypeł-
nienia (zapewnienie wyłącznie osobnych łóżek i pomieszczeń  
higieniczno-sanitarnych osobnych, czy też dopuszczenie udostępnia-
nia opiekunom wolnych łóżek szpitalnych i pomieszczeń pacjentów; 
uwzględnienie obłożenia łóżek szpitalnych i zezwolenie na umiesz-
czenie dodatkowych łóżek lub foteli dla opiekunów w odręb-
nym pomieszczeniu na oddziale tylko w przypadku, gdy nie ma  
możliwości zapewnienia ich przy łóżku pacjenta),

b)  jednoznaczne objęcie wymogami dotyczącymi oddziału dziecięcego 
wszystkich miejsc hospitalizacji dzieci, w tym pododdziałów dzie-
cięcych na oddziałach dla dorosłych,

c) określenie warunków pobytu w szpitalu opiekunów pacjentów 
dorosłych, dotyczących łóżek i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;

2) wystąpienie z inicjatywą zmiany ustawy o prawach pacjenta przez jedno-
znaczne określenie prawa do pobytu w szpitalu opiekunów wszystkich 
pacjentów dorosłych i zwolnienie pacjentów z opłaty za ten pobyt.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powinien przeanalizować moż-
liwość ubiegania się przez podmioty udzielające stacjonarnych świad-
czeń opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
o zwrot kosztu pobytu opiekunów pacjentów małoletnich i z orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Organy Inspekcji Sanitarnej powinny:
1)  Główny Inspektor Sanitarny – wydać wytyczne w celu ujednolice-

nia kryteriów oceny spełniania wymogów rozporządzenia z 2019 r. 
ws. pomieszczeń i urządzeń dotyczące warunków pobytu opiekunów 
pacjentów, w tym sprawdzania zapewniania warunków pobytu opie-
kunów pacjentów małoletnich we wszystkich miejscach hospitalizacji 
dzieci (także na pododdziałach dziecięcych oddziałów dla dorosłych);

2)  wojewódzcy i powiatowi inspektorzy sanitarni – kontynuować spraw-
dzanie warunków pobytu opiekunów na oddziałach szpitalnych.

Podmioty tworzące szpitale21 powinny wzmóc nadzór nad podmiotami 
leczniczymi, w których stwierdzono nieprawidłowości związane z zapew-
nieniem opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków 
pobytu.

21 W tym jednostki samorządu terytorialnego, które prowadzą szpitale działające w formie spółek 
prawa handlowego.

Prezes NFZ

Inspekcja Sanitarna

Podmioty tworzące szpitale

Minister Zdrowia
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Kierownicy podmiotów udzielających stacjonarnych świadczeń zdrowot-
nych powinni:
1) dokonać pełnego wdrożenia przepisów rozporządzenia z 2019 r. 

ws. pomieszczeń i urządzeń, zwłaszcza zapewnienia dodatkowych łóżek 
lub foteli wypoczynkowych, wraz z pościelą, umożliwiających nocleg 
opiekunom pacjentów małoletnich, głównie w okresach zwiększonego 
obłożenia, a także całkowitego spełnienia wymogów sanitarnych;

2) rozważyć możliwość stworzenia właściwych warunków całodobowego 
pobytu na oddziałach opiekunom pacjentów dorosłych, analogicznie 
do warunków zapewnionych opiekunom dzieci.

Kierownicy szpitali 
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5. 
5.1. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dzieci 

w szpitalu jako wypełnienie praw pacjentów 
niesamodzielnych do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej

Według informacji uzyskanych ze 107 szpitali, prowadzących oddziały lub 
pododdziały dziecięce, z sześciu województw, w których prowadzono kon-
trolę, od lipca 2019 r. opiekunowie sprawowali całodobowo dodatkową opiekę  
pielęgnacyjną nad pacjentami małoletnimi w zdecydowanej większości,  
tj. 95 placówkach (na łącznie 248 oddziałach i 30 pododdziałach dla dzieci).  
Przebywało w nich około 66 tys. opiekunów. Opieki całodobowej nie spra-
wowano w zaledwie 12 podmiotach. Dotyczyło to z reguły krótkich pobytów 
pacjentów w oddziale, a czas sprawowania opieki wyniósł przeciętnie cztery dni.

NIK przeprowadziła kontrolę weryfikującą warunki pobytu opiekunów 
dzieci w 24 szpitalach.

Infografika nr 3  
Lokalizacja szpitali objętych kontrolą

Źródło: opracowanie własne NIK.

W 2019 r., w 24 skontrolowanych szpitalach, w których sprawdzono 
łącznie 44 oddziały, przebywało około 57 tys. pacjentów małoletnich.  
Było w nich 1,1 tys. łóżek. Placówki oferowały pacjentom i ich opieku-
nom pobyt głównie w małych salach, 1–3 osobowych, w których było 
88% wszystkich łóżek. Ich obłożenie wynosiło 26% do 86%, a średni czas 
pobytu 1,5–34 dni.

W regulacjach wewnętrznych 23 szpitali (96%) prawidłowo określono spo-
sób wypełniania praw małoletnich pacjentów niesamodzielnych do kon-
taktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z innymi osobami 

Wewnętrzne 
regulacje  

w szpitalach
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oraz do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o których mowa w art. 33 i 34 
ustawy o prawach pacjenta. W badanych oddziałach kontakt osobisty był 
możliwy codziennie, w dni robocze przez co najmniej pięć godzin późnym 
popołudniem lub wieczorem, a w dni wolne przez czas dłuższy, zaś sprawo-
wanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej było możliwe całodobowo. Ograni-
czenia czasowe przewidziano zgodnie z postanowieniami art. 5 upp. Tylko 
w jednym szpitalu zabroniono opiekunom (głównie rodzicom) sprawują-
cym całodobową dodatkową opiekę pielęgnacyjną przyniesienia na oddział 
własnego wyposażenia, nie zapewniając im w części oddziałów dodatko-
wych łóżek ani foteli umożliwiających nocleg.

Infografika nr 4 
Zapewnianie opiekunom miejsc do leżenia w regulacjach wewnętrznych badanych szpitali

23 szpitale 1 szpital

Źródło: opracowanie własne NIK.

Przykłady

W regulacjach wewnętrznych SPZOZ w Brzesku zapewniono całkowite wypeł-
nienie praw małoletniego pacjenta do kontaktu osobistego z innymi osobami 
i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Postanowiono w nich m.in., że opiekun 
otrzymuje łóżko w sali swojego podopiecznego.

Odmiennie ujęto te sprawy w regulaminie organizacyjnym SK im. K. Jon-
schera w Poznaniu, gdyż opiekunom sprawującym całodobową opiekę nad 
dziećmi zabroniono przechowywania w salach chorych krzeseł turystycz-
nych, śpiworów i innego bagażu. Jednocześnie szpital nie zapewnił opieku-
nom miejsc do leżenia, udostępniając im głównie krzesła.

Kompletną informację o prawach pacjenta (zgodnie z wymogiem art. 11 
ust. 1 i 3 upp), 22 skontrolowane szpitale upubliczniły w miejscach ogól-
nodostępnych oraz miejscach przebywania pacjentów, którzy nie mogą 
się przemieszczać. Informacje o obowiązujących zasadach kontaktu 
z opiekunem, w kwestii sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 
lub obecności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych22, zostały umiesz-
czone na stronach internetowych szpitali, co należy uznać za dobrą prak-
tykę. Jedynie w dwóch placówkach nie przedstawiono pełnej informacji  
o prawach pacjentów.

22 W informacjach tych uwzględniono sprawy nienaruszania praw i bezpieczeństwa pacjentów, 
w tym kwestię używania przyniesionego przez opiekunów wyposażenia spoza szpitala.
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Przykłady

W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgosz-
czy23 informacje o prawach pacjenta wywieszano na tablicach informacyjnych 
lub udostępniano na ulotkach w punktach pielęgniarskich oraz zamieszczono 
na stronie internetowej. W SW w Łomży przyjmowani na oddział pacjenci 
i ich opiekunowie otrzymywali zaś informację o prawach pacjenta w formie  
broszury w dziecięcej izbie przyjęć.

Dla odmiany informacja w PSS w Nowym Targu nie wymieniała praw pacjenta 
do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi oso-
bami i do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. W WSS we Wrocławiu nie infor-
mowano zaś o prawie do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych.

W 83% skontrolowanych podmiotów leczniczych, wszystkim opiekunom 
(głównie rodzicom małoletnich pacjentów) zapewniono warunki całodo-
bowego pobytu z hospitalizowanym dzieckiem na oddziale szpitalnym.  
W 20 placówkach, spośród 24 skontrolowanych24, dysponowano dodatko-
wymi łóżkami lub rozkładanymi fotelami wypoczynkowymi umożliwiającymi 
opiekunom nocleg, zgodnie z wymogami cz. V ust. 8 zał. nr 1 do rozporządzeń 
ws. pomieszczeń i urządzeń, bądź za zgodą nadzorujących te szpitale Inspek-
torów Sanitarnych opiekunom udostępniano wolne łóżka pacjentów.

Przykłady

W SW w Łomży 30-łóżkowy Oddział Dziecięcy (jedyny oddział pediatryczny 
w tej placówce) dysponował 19 miejscami leżącymi dla opiekunów, a także 
w razie okresowego zwiększonego zapotrzebowania mógł korzystać z dodat-
kowych 60 łóżek znajdujących się w magazynie szpitala.

W SO w Kolnie w 10-łóżkowym Oddziale Pediatrycznym przygotowano  
11 dodatkowych łóżek dla opiekunów, a w razie potrzeby kolejne łóżka  
przesuwano z oddziałów dla pacjentów dorosłych.

W WSS we Włocławku na 25-łóżkowym Oddziale Dziecięcym przygotowano 
tyle samo dodatkowych łóżek dla opiekunów, jednocześnie przebywały tam 
najwyżej 22 osoby.

Zdjęcia nr 1 i 2 
Przykładowe miejsca noclegowe dla opiekunów w WSD w Bydgoszczy i WSZ w Lesznie

Źródło: materiały z kontroli NIK.

23 Dalej: WSD w Bydgoszczy.
24 W szpitalach innych niż dziecięce badano od jednego do trzech oddziałów pediatrycznych.

Zapewnienie możliwości 
całodobowego pobytu 

opiekunom dzieci 
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Należy przy tym zaznaczyć, iż nie wszędzie osobom bliskim ułatwiono 
dostęp do całodobowej opieki pielęgnacyjnej przy łóżku pacjenta, gdyż 
w dwóch szpitalach25 części opiekunów zapewniono miejsca do leżenia 
poza salami chorych – w odrębnym pomieszczeniu. Było to zgodne z wymo-
giem cz. V ust. 8 zał. nr 1 do rozporządzeń ws. pomieszczeń i urządzeń, jed-
nak w tej sytuacji opiekunowie nie mieli miejsca leżącego przy pacjencie.

Przykład

Na Oddziale Dziecięcym PSS w Nowym Targu w przypadku braku możliwości 
rozłożenia opiekunom foteli na sali chorych, udostępniano im miejsce w pokoju 
zabaw lub w pomieszczeniu kuchennym.

Zdjęcia nr 3 i 4 
Miejsca noclegowe przygotowane dla opiekunów poza salami chorych w PSS w Nowym Targu

Źródło: materiały z kontroli NIK.

Z kolei w dwóch szpitalach26 części opiekunów zapewniono miejsca 
do leżenia na salach chorych, jednak nie były to łóżka dodatkowe, a nie-
zajęte w danym momencie łóżka pacjentów. Była to praktyka stosowana 
wbrew stanowisku Inspektorów Sanitarnych, sprawujących nad tymi pla-
cówkami nadzór sanitarny.

Poza łóżkami, kolejnym niezbędnym elementem wyposażenia na czas  
noclegu opiekunów powinien być komplet pościeli. Spośród 20 szpitali, 
które przygotowały wszystkim opiekunom dodatkowe łóżka, 15 placó-
wek udostępniało również pościel, co odpowiadało wymogom cz. V ust. 8 
załącznika nr 1 do rozporządzenia z 2019 r. ws. pomieszczeń i urządzeń. 
W pięciu innych szpitalach27 dla części opiekunów pościeli nie zapewniono, 
przez co musieli sami się o nią zatroszczyć na czas noclegu.

25 SZOZ w Poznaniu, PSS w Nowym Targu.
26 ZOZ w Łowiczu, SZOZ w Poznaniu.
27 WSS we Włocławku, PCM w Pabianicach, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, WSZ w Lesznie, WSS 

we Wrocławiu.
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Przykłady

W UDSK w Białymstoku, WSZ w Białymstoku, SW w Łomży i SO w Kolnie 
pościel zapewniono wszystkim opiekunom, korzystającym zarówno z łóżek, 
jak i foteli rozkładanych.
W PSS w Nowym Targu pościel udostępniano opiekunom na rozkładanych 
fotelach, łóżkach szpitalnych i łóżkach polowych.
W WSS we Wrocławiu opiekunom przebywającym całodobowo na XI Oddziale 
Pediatrycznym zapewniano tylko elementy wierzchnie pościeli, tj. poszwy 
na kołdrę i poduszkę. Według szpitala był to wystarczający sposób spełnienia 
wymogu rozporządzenia z 2019 r. ws. pomieszczeń i urządzeń. Z kolei kołdry 
i poduszki opiekunowie musieli donosić na czas noclegu na ten oddział.
W WSS we Włocławku nie zapewniano kompletnej pościeli opiekunom nocu-
jącym na rozkładanych fotelach, co tłumaczono brakiem schowków na pościel 
w tych fotelach.

Opiekunom zapewniono miejsca do siedzenia. W toku oględzin nie stwier-
dzono przypadków nieuzasadnionego umieszczania pacjentów z opieku-
nami poza salami chorych (np. na korytarzu) bądź naruszania praw innych 
pacjentów do poszanowania intymności i godności. Fotele, które umożliwiały  
nocleg opiekunom, otrzymane od innych podmiotów (głównie Fundacji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), nie były wykorzystywane na potrzeby 
innych osób niż rodzice hospitalizowanych pacjentów, np. poza salami  
chorych lub odrębnymi pomieszczeniami dla opiekunów na oddziałach.

Tylko nieliczne placówki nie przygotowały się do zorganizowania noclegu 
dla opiekunów. W jednym szpitalu nie przygotowano im miejsc leżących28, 
a w kolejnych trzech podmiotach (13%)29, w skontrolowanych oddzia-
łach za mało było dodatkowych łóżek w okresach największego obłożenia 
pacjentami. W rezultacie opiekunowie musieli nocować np. na krzesłach 
lub własnych karimatach bądź w ogóle poza tymi oddziałami.

Przykłady

W 27-łóżkowym Oddziale VI Nefrologicznym, Kardiologicznym, Pediatrycznym 
SK im. K. Jonschera w Poznaniu opiekunom udostępniono jeden fotel wypo-
czynkowy. W kolejnych siedmiu oddziałach dziecięcych nie zapewniono żad-
nych dodatkowych łóżek. Rozpoczęcie niezbędnych prac adaptacyjnych na tym 
oddziale zaplanowane jest dopiero na 2023 r.

W Oddziale Wewnętrznym SZOZ w Poznaniu, w miesiącach o największym 
obłożeniu, tj. w październiku i grudniu 2019 r. tylko siedem dodatkowych łóżek 
miało zaspokoić potrzeby średnio 13, a maksymalnie 20 opiekunów.

W funkcjonującej od 12.09.2019 r. tymczasowej siedzibie Oddziału Pediatrii 
i Neurologii Dziecięcej WSZ w Białymstoku w dniach największego obłożenia 
foteli nie wystarczało dla 17 – 34% opiekunów. W związku z tym jeden z rodzi-
ców skierował skargę do Ministra Zdrowia.

W WCSKJ w Jeleniej Górze w wyjątkowych sytuacjach opiekunom badanych 
oddziałów dziecięcych proponowano miejsca noclegowe na innym oddziale. 
W 14-łóżkowym Oddziale Chirurgii Dziecięcej opiekunom przygotowano  
trzy miejsca leżące (korzystali oni np. z wolnych łóżek pacjentów).

28 SK im. K. Jonschera w Poznaniu. Dotyczy oddziałów, w których mogli przebywać opiekunowie. 
Miejsc do leżenia nie przygotowano na ośmiu z 18 oddziałów dziecięcych.

29 WSZ w Białymstoku, SZOZ w Poznaniu, WCSKJ w Jeleniej Górze.
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Zdjęcia nr 5 i 6 

Źródło: materiały z kontroli NIK.

Opiekunowie dzieci mieli możliwość skorzystania z pomieszczeń higieniczno- 
-sanitarnych, w tym natrysków w prawie wszystkich skontrolowanych 
szpitalach. Pomieszczenia te nie zawsze spełniały jednak wymagane stan-
dardy oraz nie wszystkie były odpowiednio wyposażone. W jednym szpi-
talu30 opiekunowie dzieci nie mogli korzystać z pomieszczeń sanitarnych 
przeznaczonych dla pacjentów, bo nie zgadzał się na to Inspektor Sani-
tarny, a w placówce nie było miejsca na wydzielenie osobnych pomiesz-
czeń dla opiekunów. W tym i innych szpitalach31 podejmowano jednak 
działania, by przyspieszyć stworzenie opiekunom osobnych pomieszczeń  
higieniczno-sanitarnych.

Zarówno kwestia zapewnienia przez szpitale pomieszczeń higieniczno-
-sanitarnych, jak i dodatkowych łóżek dla opiekunów była niejednolicie 
interpretowana przez Inspekcję Sanitarną. W sześciu placówkach32 opie-
kunowie, którym nie zapewniono oddzielnych pomieszczeń higieniczno- 
-sanitarnych, korzystali z pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów, 
co było uznawane przez właściwych miejscowo Inspektorów Sanitarnych 
za praktykę prawidłową. Zdaniem NIK stanowisko Inspekcji Sanitarnej 
w tej sprawie powinno być jednolite.

W związku ze stanowiskiem Inspektora Sanitarnego w SK im. K. Jonschera 
w Poznaniu, w ośmiu badanych oddziałach, które praktycznie nie dys-
ponowały dodatkowymi łóżkami, opiekunom nie udostępniano wolnych 
łóżek pacjentów (choć obłożenie zwykle nie przekraczało 70%). Jedno-
cześnie w trzech innych szpitalach opiekunom udostępniano łóżka niewy-
korzystywane w tym czasie przez pacjentów. Rozwiązanie to akceptowali  

30 SK im. K. Jonschera w Poznaniu.
31 UDSK w Białymstoku, WSZ w Białymstoku, SO w Kolnie, SK im. H. Święcickiego w Poznaniu, 

SZOZ w Poznaniu.
32 SW w Łomży, WSZ w Toruniu, WSS we Włocławku, WSS we Wrocławiu, WCSKJ w Jeleniej Górze 

(dotyczy Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Oddziału Otorynolaryngologicznego dla dorosłych,  
gdzie hospitalizowano także dzieci), DSS we Wrocławiu.

Udostępnianie opiekunom 
pomieszczeń higieniczno- 
-sanitarnych 

Niejednolite stanowisko 
Inspekcji Sanitarnej 
ws. pomieszczeń higieniczno-
-sanitarnych i dodatkowych 
łóżek dla opiekunów

Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej WSZ 
w Białymstoku, gdzie opiekunom brakowało 

foteli w dniach największego obłożenia

Jedyny fotel umożliwiający nocleg 
opiekunom na 27-łóżkowym oddziale 
dziecięcym w Poznaniu
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Inspektorzy Sanitarni33, choć było to obarczone ryzykiem, że łóżko może 
być zabrane opiekunowi, gdy w krótkim czasie na oddział będą przyjęci 
kolejni pacjenci. Wskazuje to na potrzebę jednoznacznego sformułowania 
wymogów rozporządzenia z 2019 r. ws. pomieszczeń i urządzeń oraz jedno-
litego stosowania go przez szpitale i Inspekcję Sanitarną.

Przykłady

W SK im. K. Jonschera w Poznaniu opiekunom nie udostępniono toalet 
na dwóch oddziałach, z czterech objętych szczegółowym badaniem. Opieku-
nowie z tych oddziałów musieli korzystać z toalet na innych kondygnacjach 
budynku.

W SO w Kolnie w związku z zaleceniami PWIS w Białymstoku, w programie 
dostosowania przewidziano zapewnienie opiekunom osobnych pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych do końca 2020 r. Z kolei PPIS w Łomży za stan prawi-
dłowy uznał udostępnienie opiekunom zbiorowych pomieszczeń higieniczno-
-sanitarnych tych samych, z których korzystali pacjenci – w związku z czym 
SW w Łomży nie podejmował działań dla zapewnienia opiekunom pomiesz-
czeń osobnych.

Pięciu, z sześciu wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych, z województw, 
w których kontrolowano szpitale, stało na stanowisku, że zapewnienie warun-
ków całodobowego pobytu opiekunów dotyczy tylko formalnie wyodrębnio-
nych oddziałów dziecięcych34. Nie odnosi się zaś do innych miejsc hospitalizacji 
dzieci, np. pododdziałów dziecięcych w oddziałach dla dorosłych, w związku 
z czym na ogół nie kontrolowali tego w pododdziałach dziecięcych. Tymcza-
sem w tych miejscach także była potrzeba zapewnienia opiekunkom warun-
ków całodobowego pobytu. W badanym oddziale dla dorosłych, w którym 
odbywały się typowe hospitalizacje dzieci, przebywali całodobowo ich opie-
kunowie. Zdaniem NIK, decydujący w tej kwestii niewątpliwie powinien być 
wiek pacjenta – dorosły/dziecko – a nie miejsce jego hospitalizacji w szpi-
talu – oddział dziecięcy czy pododdział dziecięcy na oddziale dla dorosłych.  
Przepisy w tej kwestii powinny zostać doprecyzowane.

Przykłady

W WCSKJ w Jeleniej Górze na Oddziale Otorynolaryngologicznym dla doro-
słych, gdzie hospitalizowano także pacjentów małoletnich, od lipca do grudnia 
2019 r. przebywało całodobowo ogółem 63 opiekunów dzieci, którym należało 
stworzyć właściwe warunki pobytu.

PWIS w Poznaniu, nadzorujący SK im. H. Święcickiego w Poznaniu, w któ-
rym na Oddziale Foniatrii i Audiologii przeznaczonym dla pacjentów dorosłych 
funkcjonowała też sala dla dzieci wyjaśnił, że wymogi dla oddziału dziecięcego 
są sprawdzane w komórkach organizacyjnych zarejestrowanych jako oddziały 
dziecięce, a nie w innych oddziałach.

Łącznie w 20 szpitalach (83%) wyposażenie oraz stan sanitarny sal chorych 
i łazienek powodowały, że sprawowanie przez opiekunów dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej lub odwiedziny pacjentów małoletnich były utrudnione, nie-
komfortowe bądź odbywały się w nieodpowiednich warunkach sanitarnych.

33 KSS w Krakowie, WSS we Wrocławiu, WCSKJ w Jeleniej Górze.
34 Zaś PWIS we Wrocławiu w piśmie przekazanym do NIK nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Spełnianie innych 
obowiązkowych 

warunków pobytu, 
w tym wymogów 

sanitarnych
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Infografika nr 5  
Dodatkowe utrudnienia w warunkach pobytu opiekunów pacjentów małoletnich 
na oddziałach

braki w wyposażeniu pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych

w jednym szpitalu

zbyt małe pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne

w trzech szpitalach

brak możliwości zamknięcia 
od środka drzwi do pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych
w sześciu szpitalach

brak przystosowania pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych dla osób 

niepełnosprawnych
w dziewięciu szpitalach

brak wymaganego wyposażenia 
sanitarnego lub utrudniony 
dostęp do niego w salach 
chorych w czterech szpitalach

brak dostępu do łóżek 
pacjentów z trzech stron, 
w tym dwóch dłuższych 
w ośmiu szpitalach

Źródło: opracowanie własne NIK.

W sześciu szpitalach35 brakowało możliwości nieskrępowanego skorzysta-
nia z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Natryski lub ubikacje nie były 
zamykane od wewnątrz ani nie miały sygnalizacji wolne/zajęte informują-
cej, czy ktoś jest w środku. Naruszało to prawo pacjentów do intymności, 
zagwarantowane w art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta. W trzech pla-
cówkach natrysków było za mało36. W trzech szpitalach niektóre pomiesz-
czenia higieniczno-sanitarne były zbyt małe, aby pacjent niesamodzielny 
mógł skorzystać z nich wspólnie z opiekunem37. W kolejnym szpitalu38, 
w takich pomieszczeniach dla pacjentów i opiekunów nie było dozowników 
z mydłem w płynie i pojemników z ręcznikami jednorazowymi.

Przykłady

W SK im. K. Jonschera w Poznaniu na Oddziale VI Nefrologicznym, Kardiolo-
gicznym, Pediatrycznym była jedna wanna z prysznicem, w dniach o najwięk-
szym obłożeniu łóżek przeznaczona dla ponad 30 pacjentów.

W Klinice Rehabilitacji UDSK w Białymstoku, gdzie opiekunom nie zapew-
niono osobnego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, w dniach o najwięk-
szej liczbie pacjentów z jednego natrysku korzystały aż 22 osoby.

35 PSS w Nowym Targu, TCZ w Pabianicach, ZOZ w Łowiczu, SK im. K. Jonschera w Poznaniu, 
WSZ w Lesznie, WCSKJ w Jeleniej Górze. Nieprawidłowość dotyczy części badanych oddziałów.

36 SO w Kolnie, UDSK w Białymstoku, SK im. K. Jonschera w Poznaniu. Nieprawidłowość dotyczyła 
części badanych oddziałów.

37 ZOZ w Łowiczu, SK im. K. Jonschera w Poznaniu, WSZ w Lesznie.
38 PCM w Pabianicach.
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Zdjęcia nr 7 i 8 

Źródło: materiały z kontroli NIK.

W oddziałach dziecięcych dziewięciu szpitali39 nie przygotowano pomiesz-
czeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnospraw-
nych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
Tym samym nie został spełniony wymóg cz. II ust. 4 załącznika nr 1 do roz-
porządzeń ws. pomieszczeń i urządzeń.

Przykłady

Dla potrzeb osób niepełnosprawnych w UDSK w Białymstoku nie było przy-
stosowane żadne z pięciu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Klinice 
Gastroenterologii.

Adaptacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych Oddziału Pediatrycznego  
dla potrzeb takich osób nie ujęto w programie dostosowania SO w Kolnie 
wskutek przeoczenia.

Z kolei w ośmiu szpitalach40 nie umożliwiono swobodnego dostępu do łóżek 
pacjentów z trzech stron, w tym dwóch dłuższych. Stanowiło to naruszenie 
§ 18 ust. 1 rozporządzeń ws. pomieszczeń i urządzeń oraz utrudniało opieku-
nom dostęp do pacjentów, zwłaszcza obłożnie chorych. W czterech placów-
kach41, w części sal chorych nie zapewniono umywalek z ciepłą i zimną wodą, 
dozowników z mydłem w płynie oraz pojemników z ręcznikami jednorazo-

39 WSZ w Białymstoku, SO w Kolnie, PSS w Nowym Targu, WSS w Zgierzu, TCZ w Tomaszowie 
Mazowieckim, SK im. K. Jonschera w Poznaniu, SZOZ w Poznaniu oraz funkcjonujących 
w siedzibach tymczasowych UDSK w Białymstoku i ZOZ w Łowiczu. Nieprawidłowość dotyczyła 
części badanych oddziałów.

40 UDSK w Białymstoku, WSZ w Białymstoku, SW w Łomży, SO w Kolnie, TCZ w Tomaszowie 
Mazowieckim, SK im. K. Jonschera w Poznaniu, SK im. H. Święcickiego w Poznaniu, 
SZOZ w Poznaniu. Nieprawidłowość ta dotyczyła części sal chorych.

41 PCM w Pabianicach, SK im. K. Jonschera w Poznaniu, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, 
ZOZ w Łowiczu.

Jedyne pomieszczenie higieniczno-sanitarne 
w Klinice Rehabilitacji UDSK w Białymstoku

Jedyna wanna na Oddziale VI Nefrologicznym,  
Kardiologicznym, Pediatrycznym w SK  
im. K. Jonschera w Poznaniu, udostępniona  
pacjentom małoletnim
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wymi i na ręczniki zużyte, wbrew wymogom § 24 rozporządzeń ws. pomiesz-
czeń i urządzeń. Wymogi te powinny być spełnione niezależnie od ewentual-
nej obecności opiekunów. W 11 szpitalach opiekunowie z pacjentami musieli 
przebywać w pokojach ponad trzyosobowych.

Przykład

W SK im. K. Jonschera w Poznaniu na Oddziale VI Nefrologicznym, Kardio-
logicznym, Pediatrycznym jedyne umywalki przy salach chorych wyposażone 
w dozownik z mydłem, pojemniki z ręcznikami jednorazowymi i na ręczniki 
zużyte znajdowały się na korytarzu. Dostęp do umywalek w salach chorych był 
zaś utrudniony, ponieważ były zastawione meblami. 

Zdjęcia nr 9 i 10  
Niekompletne i trudnodostępne wyposażenie sal chorych na Oddziale IV Nefrologicznym, 
Kardiologicznym, Pediatrycznym SK im. K. Jonschera w Poznaniu

Źródło: materiały z kontroli NIK.

W 13 skontrolowanych szpitalach (54%), w pododdziałach lub innych miej-
scach hospitalizacji dzieci młodszych nie były zapewnione przeszklone: 
ściany między pokojami łóżkowymi, drzwi do pokoi łóżkowych, lub ściany 
między pokojami a punktem pielęgniarskim, a także w siedmiu z tych pla-
cówek nie było monitoringu wizyjnego42. Było to istotne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa najmłodszych, utrudniało stałą obserwację dzieci, także 
opiekunom oraz stanowiło naruszenie cz. V ust. 5 zał. nr 1 do rozporządzeń 
ws. pomieszczeń i urządzeń.

Przykłady

W TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, na Oddziale Pediatrii, trzy z dziewię-
ciu sal chorych, w których przebywały dzieci młodsze, nie miały przeszklonych 
ścian między pokojami, przeszklenia między sześcioma salami dzieci młod-
szych nie były wykonane ze szkła bezpiecznego, a przeszklenie ściany między 
punktem pielęgniarskim a sześcioma salami było w dniu oględzin zalepione 
folią matową.

42 WSZ w Białymstoku, PSS w Nowym Targu, PCM w Pabianicach, ZOZ w Łowiczu, SK im. K. Jonschera 
w Poznaniu, WSZ w Lesznie, zaś monitoringu wizyjnego nie było także w UDSK w Białymstoku,  
SW w Łomży, SO w Kolnie, WSS w Zgierzu, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, SK im. H. Święcickiego 
w Poznaniu, SZOZ w Poznaniu. Nieprawidłowość dotyczy części badanych oddziałów.
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Zdjęcie nr 11 
Przeszklenie ściany zalepione folią matową

Źródło: materiały z kontroli NIK.

Z kolei w 15 szpitalach43, w oddziałach dziecięcych nie było niezbędnych 
izolatek służących do odosobnienia pacjentów z chorobą zakaźną, wyposa-
żonych zgodnie z wymogami § 21 rozporządzeń ws. pomieszczeń i urządzeń. 
W części pomieszczeń dwóch placówek44 nie można było myć i dezynfe-
kować podłóg, z uwagi na niewłaściwe połączenie ściany z podłogą czy 
wykonanie mebli uniemożliwiające ich mycie i dezynfekcję, co naruszało 
wymogi § 27 ust. 1 i § 29 ust. 1–2 rozporządzenia z 2012 r. ws. pomieszczeń 
i urządzeń oraz § 27 ust. 1 i § 30 ust. 1–2 analogicznego rozporządze-
nia z 2019 r. Zwiększało to zagrożenie przeniesienia szpitalnych czynni-
ków chorobotwórczych na opiekunów i ich pacjentów. W innym szpitalu,  
w jednym z oddziałów ściany w salach chorych były popękane45.

Przykłady

W ZOZ w Kłodzku izolatka nie miała pomieszczenia higieniczno-sanitar-
nego dostępnego bezpośrednio z sali pacjenta, zaś w PCM w Pabianicach 
w pomieszczeniach pełniących rolę izolatek nie zapewniono niezbędnej wymu-
szonej wentylacji działającej na zasadzie podciśnienia.

W WSS w Zgierzu w salach chorych podłogi i ich połączenia ze ścianami były 
wykonane w taki sposób, że uniemożliwiały ich mycie i dezynfekcję pod umy-
walkami.

W czterech szpitalach wskazano, że spełnienie obowiązujących wymogów 
dla pomieszczeń i urządzeń wymaga wsparcia finansowego ze strony pod-
miotów tworzących. W dwóch podmiotach rozpoczęto już prace adapta-
cyjne46, zaś dwa kolejne nie uzyskały jeszcze niezbędnej pomocy:

43 UDSK w Białymstoku, WSZ w Białymstoku, SW w Łomży, SO w Kolnie, WSZ w Toruniu, 
WSS w Zgierzu, PCM w Pabianicach, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, ZOZ w Łowiczu,  
SK im. K. Jonschera w Poznaniu, SK im. H. Święcickiego w Poznaniu, WSZ w Lesznie, 
SZOZ w Poznaniu, WCSKJ w Jeleniej Górze, Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku (dalej: 
ZOZ w Kłodzku). Nieprawidłowość dotyczy większości oddziałów w tych szpitalach.

44 WSS w Zgierzu, ZOZ w Łowiczu.
45 WSS we Włocławku.
46 SO w Kolnie, SZOZ w Poznaniu.
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Przykłady

Dyrektor ZOZ w Łowiczu wyjaśniła, że remonty mające na celu spełnienie 
wymogów rozporządzeń ws. pomieszczeń i urządzeń od 2015 r. realizowane 
są w całości przez podmiot tworzący – Powiat Łowicki. Szpital z własnych 
środków finansował jedynie naprawy bieżące.

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w SW w Łomży wyjaśnił, że w celu speł-
nienia ww. wymagań należy zrealizować szereg bardzo kosztownych inwesty-
cji, obejmujących przebudowę o wartości kilku milionów złotych, czego szpital 
nie jest w stanie sfinansować z własnych środków. W związku z tym placówka 
oczekuje na ogłoszenie przez Samorząd Województwa Podlaskiego lub Ministra 
Zdrowia programu inwestycyjnego, z którego będzie można pozyskać środki.

We wszystkich szpitalach opiekunom zapewniono możliwość przygotowa-
nia lub zakupu napoju (także ciepłego), podgrzania bądź zakupu posiłku, 
dostęp do lodówki, pralki, pomieszczenia do przechowania rzeczy osobi-
stych, do parkingu dla auta lub telefonu do osób bliskich. Udostępniono 
bezpłatny internet lub przygotowano osobne pomieszczenie służące 
do odwiedzin, spędzania czasu dzieckiem, np. zabawy. W sześciu szpita-
lach47 przygotowano też opiekunom dodatkowe miejsca hotelowe poza 
oddziałami (od czterech do 31 miejsc noclegowych). Odpowiadało to aktu-
alnemu zapotrzebowaniu, bowiem rodzice na ogół preferowali całonocny 
pobyt w salach chorych, a nie w miejscach hotelowych. W rozporządzeniach 
ws. pomieszczeń i urządzeń nie ma tych wszystkich, wyżej wymienionych 
udogodnień.

Przykłady

W WSS we Włocławku, w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomiesz-
czeniu socjalnym, opiekunom przygotowano lodówkę, stoły i krzesła, szafki, 
kuchenkę mikrofalową, czajnik. Był tam zlew i zamykane pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne z natryskiem, zaś w szatni – zamykane szafki i kolejne 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne z natryskiem.

W WSZ w Toruniu, na wszystkich trzech badanych oddziałach dziecięcych 
była świetlica wyposażona w duże i małe stoły z krzesłami, telewizor, zabawki,  
gry i codziennie uzupełniane przez bibliotekarkę książki.

Stosownie do art. 207 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, szpi-
tale niespełniające wymagań, o których mowa w jej art. 22 ust. 1, zobo-
wiązane były do przedstawienia organowi prowadzącemu Rejestr  
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, w terminie do 31 grud-
nia 2012 r. programu dostosowania do wymogów rozporządzeń  
ws. pomieszczeń i urządzeń oraz do spełnienia tych wymagań do dnia 
31 grudnia 2017 r. W toku prowadzonych kontroli Inspektorzy Sani-
tarni w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wyznaczali nowe ter-
miny realizacji zadań zaplanowanych w programach. Sześć szpitali (25%) 
realizowało programy dostosowania z opóźnieniem w stosunku do tych 
przedłużonych terminów. Niespełnianie wymogów w dwóch z tych  

47 UDSK w Białymstoku, SW w Łomży, WSZ w Toruniu, WSS we Włocławku, ZOZ w Łowiczu,  
SK im. K. Jonschera w Poznaniu.

Udogodnienia 
dla opiekunów 

Dostosowanie pomieszczeń 
i urządzeń w szpitalach
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placówek – jak stwierdzili Inspektorzy – miało wpływ na bezpieczeństwo 
pacjentów48. Kolejne sześć szpitali49 ma jeszcze czas na dokończenie prac 
dostosowawczych, dziewięć podmiotów zrealizowało zaplanowane prace, 
a jedna placówka rozpoczęła działalność w nowych budynkach w 2015 r.50

Przykłady

WSZ w Białymstoku zobowiązał się do realizacji programu dostosowania 
do końca 2017 r., jednak ze względu na opóźnienia w modernizacji Oddziału 
Pediatrii i Neurologii Dziecięcej funkcjonował w tymczasowym miejscu.  
Brakowało w nim izolatki, a sale łóżkowe przeznaczone dla dzieci młodszych 
nie miały śluz umywalkowo-fartuchowych.

W 2018 r. WSZ w Lesznie poinformował Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego i PPIS w Poznaniu, że do 31.12.2017 r. program dostosowania zreali-
zowano. Tymczasem kontrola NIK ujawniła niewykonanie na Oddziale Pedia-
trycznym zaplanowanych w programie izolatek z własnymi pomieszczeniami 
higieniczno-sanitarnymi i śluzami umywalkowo-fartuchowymi.

W 15 szpitalach (63%), na badanych oddziałach dziecięcych stwierdzono 
niedostateczną, niezgodną z wymogami przepisów, liczbę pielęgniarek51. 
Ale mimo tego, pacjenci ani opiekunowie nie sygnalizowali znacznej uciąż-
liwości tego problemu, a pozytywne rezultaty prowadzonych w szpita-
lach badań satysfakcji pacjentów i wyniki badania kwestionariuszowego 
NIK nie wskazywały, iż opiekunowie musieli wyręczać w obowiązkach  
personel medyczny bądź interweniować ws. zaniedbywanych czynności 
pielęgnacyjnych.

Na oddziałach dziecięcych w niewielkim stopniu korzystano z możliwości 
uzupełniania personelu opiekunami medycznymi. W 2019 r. opiekunów 
takich zatrudniano w 11 szpitalach52 – tylko na 10 z 44 badanych oddzia-
łów dziecięcych. Angażowanie takich pracowników nie jest wymagane 
w rozporządzeniu ws. świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym.

W 23 placówkach zagwarantowano odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
pacjentów w związku z pobytem opiekunów. Egzekwowano od pacjen-
tów i opiekunów wprowadzone zasady porządkowe (np. dotyczące ciszy 
nocnej)53. Pobyt opiekunów i użytkowanie przyniesionego przez nich  

48 WSZ w Białymstoku, PCM w Pabianicach, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, WSZ w Lesznie 
oraz ZOZ w Łowiczu i SK im. H. Święcickiego w Poznaniu, gdzie niespełnianie wymogów miało 
wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.

49 UDSK w Białymstoku, SO w Kolnie, SU w Bydgoszczy, USD w Krakowie, SK im. K. Jonschera 
w Poznaniu, SZOZ w Poznaniu.

50 Prace zrealizowały WSS we Włocławku, WSD w Bydgoszczy, KSS w Krakowie, PSS w Nowym 
Targu, SPZOZ w Brzesku, WSS w Zgierzu, WSS we Wrocławiu, WCSKJ w Jeleniej Górze, DSS 
we Wrocławiu, ZOZ w Kłodzku. WSS CMR we Wrocławiu 27.08.2015 r. uzyskał zaś pozytywną 
opinię PPIS we Wrocławiu o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń 
i urządzeń.

51 Wymaganą rozporządzeniem ws. świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym (15 placówek) 
lub ws. zatrudnienia w szpitalach niebędących przedsiębiorcami (trzy placówki).

52 UDSK w Białymstoku, SU w Bydgoszczy, USD w Krakowie, KSS w Krakowie, PSS w Nowym Targu, 
SK im. H. Święcickiego w Poznaniu, SZOZ w Poznaniu, WSS we Wrocławiu, WCSKJ w Jeleniej 
Górze, DSS we Wrocławiu.

53 Wyjątek stanowił UDSK w Białymstoku, gdzie od jednego z opiekunów nie był wyegzekwowany 
określony w regulaminie porządkowym Kliniki Nefrologii zakaz korzystania z łóżka szpitalnego 
(w dniu oględzin opiekun leżał w łóżku pacjenta, którego nie było wówczas na sali).

Braki kadrowe  
a opieka  

w skontrolowanych  
oddziałach

 Zatrudnienie 
opiekunów 

medycznych 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 

pobytu pozostałych 
pacjentów w związku 

z obecnością 
opiekunów
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dodatkowego wyposażenia (karimaty itp.) nie utrudniało pacjentom nor-
malnego funkcjonowania (w tym przejścia nocą do pomieszczeń higieniczno- 
-sanitarnych). Nie stwierdzono też przypadków, w których sprzęt przynie-
siony przez opiekunów stwarzał zagrożenie, w tym epidemiczne lub inne 
(np. ładowanie telefonów komórkowych w miejscach przebywania dzieci) 
– z wyjątkiem jednego szpitala.

Przykład

Wbrew obostrzeniom Regulaminu Oddziału Pediatrycznego WSS w Zgierzu, 
w dniu oględzin w dziecięcej sali chorych opiekun użytkował przyniesiony 
grzejnik elektryczny.

Zdjęcie nr 12 
Grzejnik eklektryczny w sali chorych 

Źródło: materiały z kontroli NIK.

Wsparciem obecności opiekunów pacjentów małoletnich na oddziałach 
było niepobieranie opłat za ich całodobowy pobyt w szpitalu. Od lipca 
2019 r. w 23 placówkach kosztami pobytu nie obciążano opiekunów spra-
wujących całodobową dodatkową opiekę pielęgnacyjną. Było to zgodne 
ze wprowadzoną zmianą przepisów ustawy o prawach pacjenta poprzez 
dodanie art. 35 ust. 4 w zw. z ust. 1 i art. 34 ust. 3 tej ustawy. Pojedyn-
cze przypadki pobrania takich opłat stwierdzono w jednym szpitalu. Nie 
pobierano też opłat za korzystanie przez opiekunów z foteli wypoczynko-
wych otrzymanych od podmiotów zewnętrznych, głównie Fundacji WOŚP, 
co odpowiadało warunkom zawartych umów.

Przykład

Wyjątkowo w WSZ w Lesznie we wrześniu i październiku 2019 r. pobrano 
dwie opłaty (razem 480 zł) za całodobowy pobyt opiekunów na Oddziale 
Pediatrycznym.

Informacja o nieponoszeniu kosztów pobytu na oddziale osób sprawujących 
całodobowo opiekę pielęgnacyjną nad pacjentami małoletnimi54 była jawna 
i prawidłowo udostępniona w 17 szpitalach (71%). Wbrew wymogowi 

54 W tym nad pacjentami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Niepobieranie opłat 
za pobyt opiekunów 
pacjentów małoletnich
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art. 35 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta, w siedmiu szpitalach55 informa-
cji tej nie upubliczniono na oddziałach, co zdaniem NIK mogło negatywnie 
wpłynąć na liczbę opiekunów gotowych do całodobowego zajęcia się dziec-
kiem. Natomiast w regulacjach wewnętrznych jednego szpitala wciąż 
zamieszczone były zapisy o obowiązku wnoszenia opłat przez opiekunów 
pacjentów małoletnich, zaś w innym zostały zmienione dopiero w trakcie 
kontroli NIK56 (opłat tych nie pobierano).

Przykłady

W SZOZ w Poznaniu informacja o nieponoszeniu opłat przez opiekunów 
pacjentów małoletnich lub z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności była wprawdzie przedstawiona na stronie internetowej szpitala, jednak 
brakowało jej w skontrolowanym oddziale dziecięcym.

W SW w Łomży informację o niepobieraniu opłat za całodobowy pobyt opie-
kunów pacjentów małoletnich upubliczniono dopiero w toku kontroli NIK.

Z przepisu art. 35 ust. 4 w zw. z art. 34 ust. 3 upp wynika, że od lipca 2019 r. 
pobyt opiekunów wszystkich pacjentów małoletnich finansowany jest 
ze środków szpitali. W związku z tym stosowne zarządzenia Prezesa NFZ 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczegól-
nych rodzajach świadczeń zdrowotnych57 umożliwiały podmiotom leczni-
czym ubieganie się o zwrot kosztów pobytu tych opiekunów na badanych 
oddziałach zajmujących się leczeniem szpitalnym, rehabilitacją leczniczą 
i opieką psychiatryczną. Jednak uprawnienia takiego Prezes NFZ nie przy-
znał dotąd podmiotom udzielającym pacjentom małoletnim świadczeń 
paliatywnych i hospicyjnych oraz pielęgnacyjnych i opiekuńczych długo-
terminowych.

5.2. Zapewnienie warunków pobytu opiekunom dorosłych 
pacjentów niesamodzielnych jako wypełnienie praw 
tych pacjentów do zapewnienia dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej.

Według informacji uzyskanych ze 145 szpitali z oddziałami dla dorosłych, 
z sześciu województw, w których prowadzono kontrolę, od lipca 2019 r. 
całodobową opiekę nad niesamodzielnymi pacjentami dorosłymi sprawo-
wano w 41 podmiotach. W jednej placówce, średnio przez pięć dni przeby-
wało ośmiu opiekunów, spośród których dwóch zajmowało się pacjentami 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W pozostałych 104 
szpitalach nie podejmowano takiej opieki i nie zgłoszono sytuacji, w której 
opiekunowie się o nią starali, lecz im tego nie umożliwiono.

55 WSZ w Białymstoku, SW w Łomży, PSS w Nowym Targu, WSZ w Lesznie, SZOZ w Poznaniu, WCSKJ 
w Jeleniej Górze, ZOZ w Kłodzku.

56 Kolejno USD w Krakowie i ZOZ w Kłodzku. W pozostałych 22 szpitalach nie stwierdzono uchybień.
57 Zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych, kolejno 
Nr 77/2019/DSOZ z 27.06.2019 r., Nr 133/2019/DSOZ z 1.10.2019 r. i Nr 7/2020/DSOZ 
z 16.01.2020 r.

Problematyczna 
refundacja kosztów 
pobytu niektórych 

opiekunów przez NFZ
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Szczegółową kontrolę, mającą na celu weryfikację warunków pobytu 
opiekunów pacjentów niesamodzielnych, przeprowadzono w 19 szpita-
lach z oddziałami dla dorosłych. W zbadanych 40 oddziałach było 1,4 tys. 
łóżek58, a w 2019 r. przebywało w nich 55,7 tys. pacjentów. Większość 
szpitali oferowała pacjentom i opiekunom pobyt w salach 1–3 osobo-
wych, w których znajdowało się 68% wszystkich łóżek z badanych oddzia-
łów. Ich obłożenie wynosiło 31% do 103%, a średni czas pobytu pacjenta 
w oddziale wynosił 1,1–31 dni59.

Sposób wypełniania praw dorosłych pacjentów niesamodzielnych do kon-
taktu osobistego z innymi osobami i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, 
o których mowa w art. 33 i 34 ustawy o prawach pacjenta został właściwie 
określony w regulacjach wewnętrznych wszystkich szpitali. W skontrolo-
wanych oddziałach taki kontakt był możliwy codziennie, w dni robocze 
przez co najmniej pięć godzin późnym popołudniem lub wieczorem, a w dni 
wolne przez czas dłuższy, zaś sprawowanie dodatkowej opieki pielęgna-
cyjnej było możliwe całodobowo. Czasowe ograniczenia spełniania prawa 
pacjentów do kontaktu z bliskimi przewidziano stosownie do postanowień 
art. 5 upp.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 i 3 upp, pełną informację o prawach 
pacjentów, w tym odnoszącą się do kontaktu z najbliższymi, upubliczniono 
w lokalach badanych 17 szpitali – w miejscu ogólnodostępnym, a w przy-
padku pacjentów, którzy nie mogą się przemieszczać – tak, by mogli 
się z nimi zapoznać tam, gdzie przebywają. Dobrą praktyką było też upu-
blicznienie przez większość szpitali na ich stronach internetowych informa-
cji o obowiązujących zasadach przestrzegania praw pacjenta do kontaktu 
z opiekunem, sprawowania przez niego dodatkowej opieki pielęgnacyj-
nej i jego obecności przy udzielaniu świadczeń. Tylko w dwóch szpitalach  
nie przedstawiono pełnej informacji o prawach pacjentów60.

Na salach chorych opiekunom lub odwiedzającym udostępniono przede 
wszystkim miejsca do siedzenia przy łóżkach pacjentów. Tylko w dwóch 
szpitalach61, spośród siedmiu (37%)62, w których na badanych oddziałach 
dla dorosłych zdarzały się przypadki całodobowego pobytu opiekunów 
sprawujących opiekę nad pacjentami, opiekunom nie zapewniono dodat-
kowych łóżek w salach chorych. Było to związane z brakiem sformułowań 
dotyczących takich wymogów w rozporządzeniach ws. pomieszczeń i urzą-
dzeń. Opiekunowie i odwiedzający korzystali z pomieszczeń higieniczno-
-sanitarnych – na ogół tych samych, których używali pacjenci. Wielkość 
tych pomieszczeń była wystarczająca, by mogli korzystać z nich pacjenci 
niesamodzielni wspólnie z opiekunami.

58 Według stanu za ostatni miesiąc, za który zebrano dane, tj. od listopada 2019 r. do stycznia 
2020 r.

59 Nie dotyczy oddziałów lub zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych (opiekuńczo-leczniczych).
60 PSS w Nowym Targu i WSS we Wrocławiu – przykłady przedstawiono w punkcie 5.1.
61 WSZ w Lesznie na Oddziale Onkologicznym i PCM w Pabianicach na Oddziale Wewnętrznym I.
62 Oprócz WSZ w Lesznie i PCM w Pabianicach, opiekunowie przebywali całodobowo 

w KSS w Krakowie, PSS w Nowym Targu, SPZOZ w Brzesku, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, 
ZOZ w Łowiczu.

Zapewnienie możliwości 
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przez szpitale
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Przykłady

W PSS w Nowym Targu opiekunom nieodpłatnie udostępniano miejsca 
do leżenia wraz z pościelą, a na Oddziale Neurologii starano się zapewnić także 
osobną salę.

Także w ZOZ w Łowiczu na badanym Oddziale Chirurgicznym każdemu opie-
kunowi pozostającemu na noc umożliwiono korzystanie z rozkładanego fotela 
i pościeli.

W WSZ w Lesznie na Oddziale Onkologicznym pacjentowi wraz z opiekunem 
przeznaczano salę jednoosobową, udostępniając w niej opiekunowi jedynie 
nierozkładany fotel lub krzesło.

Na Oddziale Wewnętrznym PCM w Pabianicach opiekunom udostępnia- 
no dwa fotele ustawione poza salami chorych – na korytarzu. Także  
w WSS we Wrocławiu na Oddziale Neurologicznym na opiekunów oczekiwało 
łóżko na korytarzu, z powodu braku miejsca w salach chorych.

Zdjęcia nr 13 i 14

Źródło: materiały z kontroli NIK.

W toku oględzin nie stwierdzono przypadków braku parawanów w sytu-
acjach, gdy oczekiwali tego pacjenci lub opiekunowie ani naruszania praw 
innych pacjentów do poszanowania ich intymności lub godności. W szpi-
talach zagwarantowano bezpieczeństwo pacjentów w związku z pobytem 
opiekunów lub odwiedzających. Egzekwowano od pacjentów i opiekunów 
wprowadzone zasady postępowania (np. dotyczące ciszy nocnej).

Istotnym problemem było przygotowanie sal chorych oraz stan sanitarny 
toalet, gdyż łącznie w 12 szpitalach (63%) odwiedzający czy opiekunowie 
dorosłych pacjentów niesamodzielnych nie mieli zapewnionych odpowied-
nich warunków sanitarnych.

W sześciu szpitalach (32%) stan lub sposób utrzymania pomieszczeń higie-
niczno-sanitarnych nie były zadowalające. W trzech podmiotach63, w dostęp-
nych z korytarza ubikacjach lub natryskach nie było możliwości zamknięcia 
tych pomieszczeń od wewnątrz ani nie było zawieszek wolne/zajęte infor-
mujących, czy ktoś jest w środku. Stwarzało to ryzyko wejścia do pomiesz-

63 WSS w Zgierzu, ZOZ w Łowiczu, WCSKJ w Jeleniej Górze.
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czenia innej osoby, a tym samym nie wypełniało określonego w art. 20 ust. 1 
upp prawa pacjentów do poszanowania ich intymności. W trzech szpitalach 
(16%)64 pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie były przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, co naruszało wymogi cz. II pkt 4 zał. nr 1 do rozporządzeń 
ws. pomieszczeń i urządzeń. W jednym szpitalu, pomieszczenie higieniczno-
-sanitarne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych wykorzystywano 
jako przechowalnię wyposażenia oddziału, a w innym szpitalu, w pomieszcze-
niach higieniczno-sanitarnych nie było dozowników z mydłem i pojemników  
z ręcznikami jednorazowymi, wbrew wymogowi § 2 pkt 4 tych rozporządzeń.

Przykłady

W WSS w Zgierzu osoby korzystające z natrysków i toalet nie miały możliwo-
ści zamknięcia drzwi od wewnątrz ani użycia oznakowania, że pomieszczenie 
jest zajęte.

Na całym I piętrze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ZOZ w Kłodzku nie 
było pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepeł-
nosprawnych.

W PCM w Pabianicach na badanych oddziałach w żadnym z pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych nie było dozowników z mydłem ani pojemników 
z ręcznikami jednorazowymi.

Na Oddziale Neurologii PSS w Nowym Targu, w jednej z dwóch łazienek prze-
znaczonych dla osób niepełnosprawnych przechowywano wózki inwalidzkie 
i wentylatory gabinetowe, co uniemożliwiało korzystanie z tego pomieszczenia 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt ten usunięto w czasie kontroli NIK.

Pobytowi opiekunów nie sprzyjały także uchybienia dotyczące ustawienia 
łóżek pacjentów na salach chorych, ich wielkości, standardu ich wykoń-
czenia i wyposażenia higieniczno-sanitarnego. W pięciu szpitalach65 
część łóżek pacjentów nie była dostępna z trzech stron, w tym dwóch 
dłuższych66, co mogło utrudniać zarówno personelowi medycznemu, jak 
i opiekunom dostęp do pacjentów, zwłaszcza obłożnie chorych. W pięciu  
placówkach pacjenci z opiekunami musieli przebywać w pokojach ponad 
trzyosobowych67. W trzech podmiotach68, w części sal chorych brakowało 
wyposażenia higieniczno-sanitarnego69, w tym umywalek. W trzech szpi-
talach70 podłogi, ich połączenia ze ścianami lub meble nie były przystoso-
wane do mycia i dezynfekcji, co naruszało wymóg § 27 ust.1 i § 29 ust. 1 i 2 
rozporządzenia z 2012 r. ws. pomieszczeń i urządzeń oraz § 27 ust. 1 i § 30 
ust. 1–2 analogicznego rozporządzenia z 2019 r. W trzech podmiotach71 
nie utworzono też prawidłowo wyposażonych izolatek, pomimo iż zostało 
to zaplanowane w programach dostosowania.

64 WSS w Zgierzu, SU im. K. Święcickiego w Poznaniu, ZOZ w Kłodzku.
65 SO w Kolnie, WSZ w Toruniu, WSS w Zgierzu, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, ZOZ w Łowiczu 

(kwestia dotyczy oddziałów innych niż psychiatryczne).
66 Stanowiło to naruszenie § 18 ust. 1 rozporządzeń ws. pomieszczeń i urządzeń.
67 WSS we Włocławku, KSS w Krakowie, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, WSS we Wrocławiu, 

ZOZ w Kłodzku.
68 SO w Kolnie, PCM w Pabianicach, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim.
69 Wymaganego w § 24 rozporządzeń ws. pomieszczeń i urządzeń.
70 TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, ZOZ w Łowiczu, ZOZ w Kłodzku.
71 PCM w Pabianicach, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, ZOZ w Kłodzku.
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Przykłady

W Oddziale Neurologii TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, we wszystkich  
13 salach łóżka nie były dostępne z trzech stron, w tym dwóch dłuższych, zbyt 
małe odstępy między łóżkami uniemożliwiały swobodny dostęp do pacjentów, 
a w ośmiu salach podłogi i ich połączenia ze ścianami nie były przystosowane 
do mycia i dezynfekcji – były na nich widoczne uszkodzenia, trudnodostępne 
zagłębienia itp.

W PCM w Pabianicach na wszystkich salach obu skontrolowanych oddziałów 
dla dorosłych nie było dozowników z mydłem ani pojemników z ręcznikami 
jednorazowymi, a w TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, na Oddziale Chorób 
Wewnętrznych w ośmiu z 18 sal łóżka pacjentów ustawione były bezpośred-
nio przy umywalkach, co utrudniało dostęp do nich i uniemożliwiało nieskrę-
powane korzystanie z nich.

W dwóch szpitalach72 wskazano, że spełnienie obowiązujących wymogów 
wymaga wsparcia finansowego ze strony podmiotów tworzących.

Przykład

Dyrektor ZOZ w Kłodzku wyjaśniła, że brak dostosowania pomieszczeń 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego do wymogów rozporządzeń ws. pomieszczeń 
i urządzeń wynika z trudnej sytuacji finansowej, o której na bieżąco informo-
wano organ założycielski. W 2018 r. i w 2019 r. (do 30 listopada) zakład ten 
osiągał na działalności stratę w wysokości odpowiednio 7,9 mln zł i 5,6 mln zł.

W 13 (68%) szpitalach73 opiekunom zapewniono na oddziałach (lub w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie) udogodnienia niewymagane przepisami roz-
porządzeń ws. pomieszczeń i urządzeń, tj. możliwość przygotowania lub 
zakupu napoju (także ciepłego), zakupu bądź podgrzania posiłku, dostęp 
do lodówki, pralki, pomieszczenia do przechowania rzeczy osobistych, par-
kingu dla auta, albo dostępu do internetu lub telefonu. Podnoszące kom-
fort przybywania z bliskimi pomieszczenia do dziennego pobytu opiekuna 
z pacjentem, inne niż sale chorych, przygotowano w czterech z 19 szpitali74.

Przykłady

W Pabianickim Centrum Rehabilitacji PCM w Pabianicach opiekunowie mieli 
możliwość korzystania razem z pacjentami ze świetlicy, wyposażonej w stoły 
i krzesła, książki oraz stoliki z przyrządami do ćwiczeń manualnych, które 
umożliwiały pacjentowi wykonywanie ćwiczeń w obecności opiekuna.

Trzy szpitale (16%) realizowały programy dostosowania do wymogów roz-
porządzeń ws. pomieszczeń i urządzeń z opóźnieniem w stosunku do wydłu-
żonych terminów, określonych przez Inspektorów Sanitarnych. Niespeł-
nianie wymogów w dwóch z tych podmiotów – jak stwierdzili Inspektorzy 

72 ZOZ w Łowiczu, ZOZ w Kłodzku.
73 WSZ w Białymstoku, SW w Łomży, KSS w Krakowie, SPZOZ w Brzesku, WSS w Zgierzu, 

PCM w Pabianicach, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, SK w Poznaniu, WSZ w Lesznie, 
WSS we Wrocławiu, WCSKJ w Jeleniej Górze, DSS we Wrocławiu, ZOZ w Kłodzku.

74 WSZ w Białymstoku, PCM w Pabianicach, WSS we Wrocławiu, WCSKJ w Jeleniej Górze.
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– miało znaczny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów75. Czas na zakończe-
nie prac przystosowawczych mają jeszcze dwie placówki, a trzy kolejne 
zrealizowały programy terminowo76.

Przykłady

W PCM w Pabianicach z powodu opóźnienia w wykonaniu programu, do grud-
nia 2018 r., we wszystkich salach chorych i pomieszczeniach higieniczno- 
-sanitarnych na trzech skontrolowanych oddziałach nie było dozowników 
z mydłem i pojemników z ręcznikami jednorazowymi, a także brakowało izolatki 
z wentylacją działającą na zasadzie podciśnienia. Pomimo iż termin wykonania 
upłynął 31.12.2018 r., zaawansowanie realizacji programu wynosiło ok. 60%.

W SK im. H. Święcickiego w Poznaniu nie zrealizowano w ramach programu 
części zadań, dla których PPIS w Poznaniu wyznaczył termin do 30 stycz-
nia 2020 r. Na Oddziale Neurologii nie zapewniono: dostępu do części łóżek 
z trzech stron, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposażonego dodat-
kowo w natrysk, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz wymaga-
nej wentylacji, zaś Oddział Kardiologii był oddziałem przechodnim. Dyrektor 
szpitala 15.01.2020 r. zwróciła się do PPIS w Poznaniu o prolongatę wykona-
nia części zaleceń.

W dziewięciu szpitalach (47%), na skontrolowanych oddziałach dla doro-
słych nie zatrudniono wymaganej liczby pielęgniarek77. Pomimo tych 
braków zarówno pacjenci, jak i ich opiekunowie nie sygnalizowali dużej 
uciążliwości tego problemu. Do badanych szpitali nie wpłynęły skargi, 
a rezultaty prowadzonych przez szpitale badań satysfakcji pacjentów 
i badania kwestionariuszowego NIK nie wskazywały na występowanie nie-
prawidłowości. Nie podnoszono, iż opiekunowie lub odwiedzający musieli 
wyręczać w obowiązkach personel medyczny lub interweniować ws. wyko-
nywania czynności pielęgnacyjnych78.

Podobnie jak w przypadku oddziałów dziecięcych, także na oddziałach 
dla dorosłych w niewielkim zakresie korzystano z pracy opiekunów 
medycznych. W 2019 r., w 17 skontrolowanych szpitalach79, opiekuno-
wie medyczni byli zatrudniani, średnio w wymiarze 4,6 etatu. Zatrudnia-
nie w szpitalach opiekunów medycznych nie jest wymagane w rozporzą-
dzeniach ws. świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym, a także 
np. w rozporządzeniu ws. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Informacja o wysokości opłaty za pobyt na oddziale opiekunów, w tym 
o nieponoszeniu kosztów pobytu osób sprawujących dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną nad pacjentami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności była jawna i prawidłowo udostępniona w 12 szpitalach. 

75 ZOZ w Łowiczu, SK im. H. Święcickiego w Poznaniu, gdzie niespełnianie wymogów miało znaczny 
wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.

76 Kolejno SO w Kolnie, ZOZ w Kłodzku i SW w Łomży, SU w Bydgoszczy, WSS we Włocławku. 
W pozostałych szpitalach programy nie dotyczyły badanych oddziałów.

77 Rozporządzeniem ws. świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym (osiem podmiotów) lub 
rozporządzeniem ws. zatrudnienia w szpitalach niebędących przedsiębiorcami (pięć podmiotów).

78 W WSS we Wrocławiu nie było możliwości sprawdzenia, czy prawidłowo prowadzono 
profilaktykę przeciwodleżynową, wskutek wadliwie prowadzonej dokumentacji opieki 
pielęgniarskiej.

79 Nie zatrudniano ich w SW w Łomży i ZOZ w Łowiczu.

Braki kadrowe  
a opieka  
w skontrolowanych  
oddziałach

Zatrudnienie 
opiekunów 
medycznych

Niepobieranie opłat 
za pobyt opiekunów 
pacjentów dorosłych
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Wbrew wymogowi art. 35 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta w siedmiu 
szpitalach80 (37%) informacji tej nie upubliczniono. Zdaniem NIK, mogło 
to negatywnie wpłynąć na liczbę opiekunów gotowych do całodobowego 
zajęcia się pacjentami niesamodzielnymi.

Przykłady

W WCSKJ w Jeleniej Górze nie ustalono i nie udostępniono do publicznej  
wiadomości wysokości opłaty za całodobowy pobyt opiekunów pacjentów 
dorosłych ani informacji o niepobieraniu opłat od opiekunów pacjentów 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W SW w Łomży informacje te upubliczniono dopiero w toku kontroli NIK.

Skontrowane szpitale nie pobierały opłat od opiekunów pacjentów doro-
słych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, co stano-
wiło wypełnienie dyspozycji obowiązujących od lipca 2019 roku art. 35 
ust. 4 w zw. z ust. 1 i art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta. Odstąpiły 
też od pobierania opłat za pobyt opiekunów pozostałych pacjentów doro-
słych. W związku z niewielką liczbą opiekunów takich pacjentów, koszty 
ich pobytu są nieznaczącą pozycją wydatków szpitali. Jednocześnie uła-
twiało to obecność opiekunów sprawujących opiekę pielęgnacyjną nad 
tymi pacjentami. Pomoc opiekuna jest nieocenionym wsparciem pacjenta 
niesamodzielnego.

Przykład

Dyrektor WSS we Włocławku poinformowała, że w Oddziale Medycyny 
Paliatywnej opieka osób trzecich jest standardem, niemniej zarówno tu, jak 
i w innych oddziałach rzadko spotyka się osoby trzecie zajmujące się pacjen-
tem niesamodzielnym całodobowo. Zazwyczaj jest to kilka godzin pobytu, 
pomocy choremu, zaspokojenie jego najważniejszych potrzeb.

Z przepisu art. 35 ust. 4 w zw. z art. 34 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta 
wynika konieczność finansowania przez szpitale kosztów pobytu opieku-
nów wszystkich pacjentów dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. W związku z tym stosowne zarządzenia Prezesa NFZ 
umożliwiały podmiotom leczniczym ubieganie się o zwrot kosztów pobytu 
tych opiekunów na badanych oddziałach zajmujących się leczeniem szpital-
nym, rehabilitacją leczniczą i opieką psychiatryczną81. Uprawnienia takiego 
nie przyznano zaś dotąd podmiotom udzielającym pacjentom dorosłym 
świadczeń paliatywnych i hospicyjnych oraz pielęgnacyjnych i opiekuń-
czych długoterminowych.

80 WSZ w Białymstoku, SW w Łomży, SO w Kolnie, PSS w Nowym Targu, WSZ w Lesznie, 
WCSKJ w Jeleniej Górze, ZOZ w Kłodzku.

81 Zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej poszczególnych rodzajów świadczeń zdrowotnych, kolejno Nr 77/2019/
DSOZ z 27.06.2019 r., Nr 133/2019/DSOZ z 1.10.2019 r. i Nr 7/2020/DSOZ z 16.01.2020 r.
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W skontrolowanych jednostkach charakterystycznym zjawiskiem w obsza-
rze całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami doro-
słymi była bardzo mała liczba osób zgłaszających do jej sprawowania. W tej 
sytuacji, podmioty lecznicze powinny oferować jak najlepsze możliwości 
dłuższego pobytu opiekunów na oddziałach, aby stworzyć odpowiednie 
warunki do udzielenia pomocy niesamodzielnym pacjentom w okresie ich 
pobytu w szpitalu.
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6. 
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy opiekunom pacjentów niesamodzielnych zapewniono prawidłowe 
warunki pobytu w szpitalach?

Czy stworzono odpowiednie warunki umożliwiające zapewnienie wszyst-
kim małoletnim pacjentom niesamodzielnym całodobowej lub całodziennej 
opieki osoby bliskiej?

Czy stworzono odpowiednie warunki umożliwiające zapewnienie wszyst-
kim dorosłym pacjentom niesamodzielnym całodobowej lub całodziennej 
opieki osoby bliskiej?

Kontrolą objęto 24 szpitale z sześciu województw: dolnośląskiego,  
kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, podlaskiego i wielko-
polskiego.

Kontrolę przeprowadzono w samodzielnych publicznych szpitalach klinicz-
nych, których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna, na podstawie 
art. 2 ust. 1 ustawy o NIK, pod względem legalności, gospodarności, celo-
wości i rzetelności, tj. kryteriów określonych w art. 5 ust. 1 tej ustawy 
oraz w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których 
organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, na pod-
stawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, pod względem legalności, gospodarności 
i rzetelności, tj. kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy.

Lata 2019–2020 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych), z wykorzy-
staniem dowodów i danych dotyczących okresu wcześniejszego. Kontrole 
rozpoczęto 18.11.2019 r., a zakończono 27.03.2020 r.82

Wyniki kontroli przedstawiono w 24 wystąpieniach pokontrolnych, 
w których sformułowano 69 wniosków pokontrolnych. Według stanu 
na 17.06.2020 r. 22 z nich zostały zrealizowane, 10 było w trakcie realizacji, 
a 37 nie zrealizowano.

82 W marcu zakończono kontrole w sześciu szpitalach, pozostałe kontrole jednostkowe ukończono 
w miesiącach wcześniejszych.

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Wnioski pokontrolne
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

1.

Delegatura NIK 
w Białymstoku

Uniwersytecki Dziecięcy 
Szpital Kliniczny 
im. L. Zamenhofa 
w Białymstoku

Anna Wasilewska
od 19.10.2016 r.

2.

SPZOZ Wojewódzki 
Szpital Zespolony 
im. J. Śniadeckiego 
w Białymstoku

Cezary Ireneusz Nowosielski
od 1.08.2015 r.

3.
Szpital Wojewódzki 
im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży

Mariusz Obrycki
od 15.04.2019 r.

Hanna Majewska-Dąbrowska
30.01–19.03.2019 r.
Roman Eugeniusz 

Nojszewski
21.07.2017 r.–29.01.2019 r.

4. Szpital Ogólny w Kolnie
Krystyna Marianna 
Dobrołowicz

od 27.05.2004 r.

5.

Delegatura NIK 
w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 1  
im. dr. A. Jurasza 
w Bydgoszczy

Jacek Kryś
od 19.12.2013 r.

6.
Wojewódzki Szpital 

Zespolony im. L. Rydygiera 
w Toruniu

Sylwia Sobczak
od 2.04.2014 r.

7.

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny  

im. Błogosławionego 
Księdza Jerzego Popiełuszki 

we Włocławku

Karolina Welka
od 1.07.2019 r.

Marek Bruzdowicz
5.02.2016 r.–31.07.2019 r.

8.
Wojewódzki Szpital Dziecięcy 

im. J. Brudzińskiego 
w Bydgoszczy

Edward Hartwich
od 1.10.2016 r.

9.

Delegatura NIK 
w Krakowie

Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy w Krakowie

Krzysztof Fyderek
od 6.11.2017 r.

10.

Krakowski Szpital 
Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II  
w Krakowie

Grzegorz Fitas
od 3.02.2020 r.
Lucyna Stanuch

8.11.2019 do 2.02.2020 r.
Stanisław Rumian
16.09–7.11.2019 r.

Anna Prokop-Staszecka
9.02.2010 r.–15.09.2019 r.

11.

Podhalański Szpital 
Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II  
w Nowym Targu

Marek Wierzba
od 1.07.2010 r.

12.
Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Brzesku

Adam Smołucha
od 1.08.2017 r.

Wykaz jednostek 
kontrolnych



ZAŁĄCZNIKI

40

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

13.

Delegatura NIK 
w Łodzi

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny  

im. Marii Skłodowskiej- 
-Curie w Zgierzu

Agnieszka Jóźwik
od 10.05. 2017 r.

14. Pabianickie Centrum 
Medyczne sp. z o.o.

Janusz Kaźmierczak
od 01.07.2019 r.

Agnieszka Owczarek
29.06.2015 r.–30.06.2019 r.

15.

NZOZ Tomaszowskie 
Centrum Zdrowia  

sp. z o.o. w Tomaszowie 
Mazowieckim

Wiesław Chudzik
od 1.01.2019 r.

16. Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Łowiczu

Urszula 
Kapusta-Tymoshchuk

od 1.07.2019 r.
Marcin Pluta  

16.03–30.06.2019 r.
Jacek Kaniewski

10.06.2013 r.–15.03.2019 r.

17.

Delegatura NIK 
w Poznaniu

Szpital Kliniczny  
im. Karola Jonschera 

Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu

Paweł Daszkiewicz
od 16.03.1997 r.

18.

Szpital Kliniczny  
im. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu

Krystyna Mackiewicz
od 22.10.2002 r.

19. Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Lesznie

Tomasz Karmiński
od 1.06.2016 r.

20.

Specjalistyczny Zespół  
Opieki Zdrowotnej  

nad Matką i Dzieckiem 
w Poznaniu

Izabela Marciniak
od 1.06.2016 r.

21.

Delegatura NIK 
we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 

im. J. Gromkowskiego 
we Wrocławiu

Janusz Jerzak
od 1.08.2002 r.

22.

Wojewódzkie Centrum 
Szpitalne Kotliny 
Jeleniogórskiej  
w Jeleniej Górze

Tomasz Dymyt
od 1.12.2015 r.

23.

Dolnośląski Szpital 
Specjalistyczny 
im. T. Marciniaka  

– Centrum Medycyny 
Ratunkowej we Wrocławiu

Katarzyna Kapuścińska
od 27.08.2019 r.
Marek Nikiel

15.03.1991 r.–29.07.2019 r.

24. Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Kłodzku

Jadwiga Radziejewska
od 27.11.2009 r.
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W toku kontroli przeprowadzono badanie kwestionariuszowe wśród  
opiekunów pacjentów niesamodzielnych w sprawie warunków pobytu 
na badanych oddziałach. Wykonano też badanie kwestionariuszowe w 150 
szpitalach z sześciu województw, w których prowadzono kontrole jed-
nostkowe – dotyczyło ono danych statystycznych ws. sprawowania przez 
opiekunów całodobowej dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami 
małoletnimi i dorosłymi.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Stosownie do art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej83, pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom właściwym do rodzaju 
wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świad-
czeń zdrowotnych. Wymagania te dotyczą w szczególności warunków 
ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych. Zgodnie z wydanymi 
na podstawie art. 22 ust. 3 tej ustawy rozporządzeniami ws. pomieszczeń  
i urządzeń, w oddziale dziecięcym zapewnia się dla rodziców lub opiekunów 
dziecka: dodatkowe łóżka w pokojach dzieci lub w odrębnym pomieszcze-
niu (od 1.04.2019 r. łóżka lub fotele wypoczynkowe, wraz z pościelą, umoż-
liwiające nocleg) i dodatkowy natrysk w pomieszczeniach higieniczno-sani-
tarnych84. Stosownie do art. 207 ust. 1 i 2 tej ustawy, podmiot wykonujący 
działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający wyma-
gań, o których mowa w jej art. 22 ust. 1, zobowiązany był do przedstawie-
nia organowi prowadzącemu rejestr w terminie do 31.12.2012 r. programu 
dostosowania do tych wymagań oraz do zaadaptowania pomieszczeń 
i urządzeń do tych wymagań do dnia 31.12.2017 r. Program ten miał być 
zaopiniowany przez właściwego PWIS w drodze decyzji administracyjnej. 
Zgodnie z art. 207 ust. 3 podmiot, który co najmniej częściowo nie zrealizo-
wał programu dostosowania, mógł wystąpić do PWIS z wnioskiem o wyda-
nie opinii (w formie postanowienia) o wpływie niespełniania wymagań, 
o których mowa w art. 22 ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów. Wydanie 
opinii nie uchylało obowiązku wypełnienia w terminie do 31.12.2017 r. 
wymogów określonych w art. 22 ust. 1.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta85, pacjent podmiotu leczniczego wykonującego 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo 
do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi 
osobami, zaś zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 upp, pacjent ma prawo do dodat-
kowej opieki pielęgnacyjnej. Rozumie się przez to opiekę, która nie polega 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym opiekę sprawowaną nad 
pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu 
i połogu. Art. 5 przewiduje, że kierownik podmiotu leczniczego lub upo-
ważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta 
w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo 
zdrowotne pacjentów, a w przypadku prawa do kontaktu osobistego, tele-
fonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami także ze względu 
na możliwości organizacyjne podmiotu. Należy też zauważyć, iż w przepi-
sie mowa jest o ograniczaniu, a nie o pozbawieniu praw pacjenta, a wpro-
wadzanie ograniczeń musi być uzasadnione. W świetle art. 11 ust. 1  

83 Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.
84 Załącznik nr 1 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

szpitala, część V Oddział dziecięcy, ust. 8 i 10.
85 Dz. U. z 2020 r. poz. 849, ze zm.

Wymagania  
dla pomieszczeń  

i urządzeń szpitali

Prawa pacjenta
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i 3 upp pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych 
w tej ustawie oraz w przepisach odrębnych, a podmiot udzielający świad-
czeń zdrowotnych udostępnia tę pisemną informację, poprzez umiesz-
czenie jej w swoim lokalu – w miejscu ogólnodostępnym (w przypadku 
pacjenta niemogącego się poruszać, informację udostępnia się w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym przebywa 
pacjent).

Do zadań szpitali publicznych – zgodnie z ustawą o działalności leczni-
czej – należy wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju świadczenia 
szpitalne86. Stosownie do przepisów tej ustawy, świadczenie zdrowotne 
to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie 
zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub 
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Świadcze-
niami szpitalnymi są wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia 
zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabili-
tacji. Świadczeniami szpitalnymi są też świadczenia udzielane z zamiarem 
zakończenia ich udzielania w czasie do 24 godzin.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej87, wykonywanie zawodu pielęgniarki polega 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym na rozpoznawaniu warun-
ków i potrzeb zdrowotnych pacjenta; rozpoznawaniu jego problemów pie-
lęgnacyjnych oraz planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad 
pacjentem. Zgodnie zaś z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych88, 
do świadczeń tych należy np. pielęgnacja chorych.

Zgodnie z art. 35 ustawy o prawach pacjenta, jeśli wypełnianie praw 
do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi 
osobami i do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej skutkuje kosztami dla szpi-
tala, ponosi je pacjent. Od 3.07.2019 r. nie dotyczy to dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentem małoletnim lub z orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności (ust. 4). Wysokość opłaty rekom-
pensującej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik podmiotu, 
uwzględniając rzeczywiste koszty wypełniania praw, o których mowa 
w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1. Informacja o wysokości opłaty oraz o spo-
sobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu zakładu leczniczego 
podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

Pomieszczenia szpitali nie zawsze są przystosowane do pobytu opie-
kunów, zwłaszcza ich noclegu i dostępu do pomieszczeń higieniczno- 
-sanitarnych, co istotnie utrudnia osobom bliskim udzielanie potrzebnej 
pacjentom pomocy. Tymczasem czas opieki nad pacjentem niesamodziel-
nym w szpitalu może przedłużyć się do kilku tygodni lub nawet miesięcy. 
Wg publikacji GUS Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r., średni czas pobytu 
pacjentów był najdłuższy na oddziałach psychiatrycznych – 28,5 dni,  

86 Art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej.
87 Dz. U. z 2020 r. poz. 945, ze zm.
88 Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.

Zadania szpitali publicznych

Koszty wypełniania 
praw pacjenta

Uwarunkowania 
organizacyjno- 
-ekonomiczne
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rehabilitacyjnych – 23,2 dni, opieki paliatywnej i hospicyjnej – 19,8 dni, 
terapii uzależnień – 17,1 dni oraz geriatrycznych – 8,3 dni. W latach 2015– 
–2017 według danych GUS liczba średni czas pobytu pacjenta w szpitalu 
wyniósł 5,4 dni, 5,4 dni i 5,3 dni, a liczba pacjentów szpitalnych (bez uwzględ-
nienia ruchu między oddziałami) wyniosła kolejno 7795,5 tys., 7829,0 tys.  
i 7773,4 tys.

Ustalenia z wcześniejszych kontroli NIK, podczas których sprawdzano 
zapewnienie odpowiednich wymagań dla pomieszczeń podmiotów lecz-
niczych wskazują, że szpitale często korzystały z prawa do przesuwania 
w czasie przeprowadzenia niezbędnych prac adaptacyjnych na oddzia-
łach dziecięcych. Było to możliwe, gdy przedstawiały program dostoso-
wania, pozytywnie opiniowany przez właściwego Inspektora Sanitarnego. 
Zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, ostateczny termin 
dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wspomnianych wymagań minął 
31.12.2017 r. Zgodnie zaś z dodanym do wspomnianego artykułu ust. 3, 
podmiot leczniczy, który co najmniej częściowo nie zrealizuje programu 
dostosowania, może od 1.01.2018 r. wystąpić do właściwego Inspektora 
Sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wyma-
gań na bezpieczeństwo pacjentów. Według danych Głównego Inspektora 
Sanitarnego89, do 8.02.2019 r. o wydanie opinii wystąpiło 876 podmio-
tów, a wydano 800 opinii. Natomiast programy dostosowania przygoto-
wało 2439 placówek, a zrealizowało je 1109 z nich.

Szpitale od lat borykają się z deficytem personelu medycznego, zwłasz-
cza pielęgniarek. Konieczność opieki osób bliskich nad pacjentem może 
zatem także wynikać z faktu niezapewniania pełnej opieki w szpitalu. 
Według danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 
w latach 2015–2018 liczba pielęgniarek pracujących w szpitalach wzro-
sła wprawdzie ze 143,3 tys. do 149,6 tys. , a według danych GUS w prze-
liczeniu na 1 tys. mieszkańców liczba pracujących w Polsce pielęgniarek 
i położnych w latach 2015–2018 wzrosła z 6,8 do 7,2. NRPiP poinformo-
wała, że w latach 2016–2019 liczba zarejestrowanych i zatrudnionych pie-
lęgniarek wzrosła z 285,4 tys. do 299,6 tys., tj. o 14,2 tys. (o 5%). Jednak 
wśród 36 krajów OECD uwzględnionych w raporcie Health at Glance 2019 
Polska zajęła pod tym względem szóste miejsce od końca. Liczba prak-
tykujących w Polsce pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców wyniosła 5,1,  
przy średniej 8,8. Zmniejsza się, lecz wciąż występuje zjawisko wyjazdów 
pielęgniarek za granicę. Według danych NRPIP, w 2015 r. wydano ponad 
1,5 tys. zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a w 2018 r. 
prawie 0,5 tys.

89 https://www.prawo.pl/zdrowie/normy-sanitarne-dla-szpitali-nie-sa-przestrzegane, 380911. 
html
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 295, ze zm.).

3. 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. poz. 739), 
obowiązujące do 31.03.2019 r.

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595), 
obowiązujące od 1.04.2019 r.

5.  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. 
Nr 120, poz. 526, ze zm.).

6.  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 945, ze zm.).

7.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 
ze zm.).

8.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.).

9.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 465, ze zm.).

10.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej 
i hospicyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 742, ze zm.).

11.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1658, ze zm.).

12.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień (Dz. U. poz. 1386, ze zm.), obowiązujące do 25.07.2019 r.

13.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień (Dz. U. poz. 1285, ze zm.), obowiązujące od 26.07.2019 r.

14.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 685).
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15.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, 
ze zm.).

16.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. poz. 2069); uchylone z dniem 15 kwietnia 2020 r.

17.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. poz. 666).
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6.4. Wykaz podmiotów, 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 Pacjenta
8. Rzecznik Praw Dziecka
9. Minister Zdrowia

10. Główny Inspektor Sanitarny
11. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
12. Sejmowa Komisja Zdrowia
13. Senacka Komisja Zdrowia
14. Uczelnie medyczne
15. Marszałkowie województw
16. Prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie powiatów
17. Kierownicy szpitali i innych podmiotów udzielających stacjonarnych 

świadczeń zdrowotnych

Informację o wynikach kontroli opublikowano na stronie  
internetowej: http://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra

 

 

 
 
 
LBI.430.002.2020 Warszawa, 19 sierpnia 2020 r. 

 
 
 

Opinia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
 do stanowiska Ministra Zdrowia przedstawionego do Informacji o wynikach kontroli 

„Zapewnienie opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu 
w szpitalu” 

 
 

Na podstawie art. 64 ust 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200), 
uprzejmie przedstawiam opinię do stanowiska Ministra Zdrowia, zawartą w piśmie z 6 czerwca 2020 r. (znak: 
NKM.07.30.2020.5.KCZ).  
NIK z zadowoleniem przyjmuje informację o planowanej przez Pana Ministra analizie zasadności i możliwości 
wykonania wniosku o określenie warunków pobytu w szpitalu opiekunów pacjentów dorosłych przy najbliższej 
nowelizacji rozporządzenia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595).  
NIK podtrzymuje natomiast wniosek o nowelizację ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jednoznaczne określenie prawa do pobytu w szpitalu opiekunów wszystkich 
pacjentów dorosłych i zwolnienie z opłaty za ten pobyt wypełni oczekiwania opiekunów niesamodzielnych 
pacjentów dorosłych. Dodatkowej opieki mają prawo oczekiwać i wymagać nie tylko pacjenci małoletni lub 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Objęcie prawem do pobytu wszystkich opiekunów 
dorosłych pacjentów nie spowoduje znacznego ograniczenia dostępności świadczeń z zakresu leczenia 
szpitalnego, z powodu konieczności zapewnienia miejsc tym osobom i poniesienia kosztów na ten cel. Jak 
bowiem wykazała kontrola, tylko nieliczni opiekunowie takich pacjentów podejmują opiekę całodobową, więc 
formalne zapewnienie im odpowiednich warunków pobytu nie spowoduje ograniczenia dostępności do świadczeń 
szpitalnych i nie będzie skutkować zwiększeniem kosztów dla podmiotów leczniczych.  
Z kolei Główny Inspektor Sanitarny może zapewnić jednolitość kryteriów oceny spełniania wymogów 
wspomnianego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r., korygując wzory stosowanych dokumentów 
z czynności kontrolnych. 
Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje również sformułowane w Informacji wnioski, kierowane do Ministra Zdrowia 
i do Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące pacjentów małoletnich, do których Minister Zdrowia 
negatywnie odniósł się w swoim Stanowisku. 
Wyniki kontroli NIK pokazały, że szpitale oraz Inspekcja Sanitarna niejednoznacznie interpretują przepisy zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595). 
W niektórych szpitalach za wystarczające uznaje się udostępnianie opiekunom wolnych łóżek pacjentów 
i przeznaczonych dla nich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w innych placówkach opiekunom przygotowuje 
się wyłącznie łóżka dodatkowe lub podejmuje się inwestycje w celu zapewnienia im osobnych pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych.  
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Również, jak wykazała kontrola NIK, wymogi dla oddziału dziecięcego nie są odnoszone do wszystkich miejsc 
(oddziałów innych niż dziecięce), w których przebywają i są leczone dzieci. Stanowiska służb sanitarnych również 
są w tej kwestii niejednoznaczne. Pięciu z sześciu wojewódzkich inspektorów sanitarnych z województw, 
w których NIK skontrolowała szpitale, odwrotnie interpretowało przepisy rozporządzenia. Przyjmowali oni 
mianowicie, że wymogi dla oddziału dziecięcego dotyczą tylko formalnie wyodrębnionych oddziałów dziecięcych 
i nie odnoszą się do innych miejsc hospitalizacji dzieci.  
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