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WYKAZ SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ 

CMJ Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia; 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia; 

ministerstwo 

minister 

Ministerstwo Zdrowia;  

minister właściwy do spraw zdrowia; 

POZ Podstawowa Opieka Zdrowotna; 

podmiot leczniczy podmiot wskazany art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, w zakresie w jakim wykonuje 
działalność leczniczą; 

rozporządzenie w sprawie 
procedury oceniającej 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej 
spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych 
oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz. U. Nr 150 poz. 1216, ze zm.); 

standardy z 2009 r. 
Standardy opracowane przez CMJ w 2009 r., a wprowadzone obwieszczeniem Ministra 
Zdrowia z 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ Nr 2, poz. 24); 

standardy z 2015 r. 
Standardy opracowane przez CMJ w 2015 r., a wprowadzone obwieszczeniem Ministra 
Zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych 
wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne (Dz. Urz. MZ poz. 67); 

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489, 
ze zm.); 

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

ustawa o akredytacji ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2135); 

ustawa o działalności leczniczej ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.); 

zestaw przeciwwstrząsowy zestaw produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane przez lekarza w stanie 
zagrożenia życia człowieka celem jego ratowania. 
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1. WPROWADZENIE 

Akredytacja (łac. credo – wierzę), to „zewnętrzny proces oceny, który dotyczy 
instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej 
na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami 
akredytacyjnymi, wykonywanej przez bezstronną i niezależną w decyzjach 
profesjonalną placówkę akredytacyjną, która przyznając akredytację, wydaje 
stosowane świadectwo”1. Model oceny szpitali na podstawie uzyskiwanych 
wyników leczenia oraz stosowania określonych standardów wywodzi się 
ze Stanów Zjednoczonych, gdzie był wprowadzany już w drugiej dekadzie XX w. 
Współcześnie akredytacja prowadzona jest w wielu krajach europejskich, Azji, 
obu Amerykach, Afryce i Australii. Aktualnie akredytacja jest najszerzej 
rozpowszechnionym procesem zewnętrznej oceny placówek opieki medycznej. 
Narodowe programy akredytacyjne były wprowadzane w Europie głównie w 
latach dziewięćdziesiątych, np. we Włoszech w 1992 r., w Hiszpanii w 1997 r., w 
Polsce, Portugalii, na Litwie i w Holandii rok później, a w Niemczech i Irlandii w 
1999 r. 2 

W Polsce placówką akredytacyjną jest Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia, utworzone na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 31 marca 1994 r. CMJ to jednostka resortu zdrowia, mająca za 
zadanie udzielanie wsparcia w zakresie poprawy jakości usług oraz opracowanie 
i wdrożenie programu akredytacji szpitali3. Przegląd akredytacyjny podmiotu 
leczniczego przeprowadzany jest przez wizytatorów, którzy weryfikują 
spełnianie przez placówkę standardów akredytacyjnych. CMJ oraz minister są 
wykonawcami zadań związanych z przeprowadzeniem procesu akredytacyjnego 
oraz przyznaniem akredytacji. Podmioty lecznicze, posiadające certyfikat 
akredytacyjny, odpowiedzialne są za realizację świadczeń zdrowotnych 
z zachowaniem standardów akredytacyjnych. 

Wykres nr 1 
Liczba akredytowanych podmiotów leczniczych (stan na 31 grudnia) 

 

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych CMJ 

Zasady i tryb udzielania akredytacji zostały określone w ustawie z dnia 
6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. Akredytacja udzielana 
jest na trzy lata, przy spełnieniu minimum 75% założonych standardów 
akredytacyjnych. Są one z założenia mierzalnymi kryteriami oceny udzielania 
świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, 
określającymi stan pożądany. Do każdego standardu przypisana jest punktacja. 

                                                           
1 Monika Dobska, Paweł Dobski, Systemy zarządzania jakością w podmiotach 
leczniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 225. 
2 https://www.who.int/hrh/documents/en/quality_accreditation.pdf dostęp 22 lutego 
2019 r., s. 36.0 
3 W okresie objętym kontrolą obowiązywało zarządzenie Ministra Zdrowia z 2 lipca 
2010 r. w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. 
MZ nr 9, poz.59). 

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli 

Czy system akredytacji 
podmiotów leczniczych 
wpływa na podniesienie 
jakości udzielania 
świadczeń zdrowotnych 
i bezpieczeństwo 
pacjentów? 

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli 

Czy CMJ prawidłowo 
realizowało zadania w 
zakresie monitorowania 
jakości świadczeń 
zdrowotnych udzielanych 
przez podmioty lecznicze? 

Czy prowadzone przez CMJ 
działania projakościowe 
wpłynęły na 
funkcjonowanie 
podmiotów leczniczych? 

Czy przeprowadzenie 
zewnętrznej oceny jakości 
świadczeń zdrowotnych 
poprawiło funkcjonowanie 
szpitali, poziom świadczeń 
zdrowotnych 
i bezpieczeństwo 
pacjentów? 

Czy wprowadzenie 
standardów 
akredytacyjnych wpłynęło 
na sytuację ekonomiczną 
podmiotu leczniczego? 

Czy minister zdrowia 
prawidłowo realizował 
obowiązki dotyczące 
udzielania akredytacji 
podmiotom leczniczym? 

Jednostki kontrolowane  

Ministerstwo Zdrowia 
Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia  
19 podmiotów leczniczych 
funkcjonujących na terenie 
województwa kujawsko-
pomorskiego, lubelskiego, 
małopolskiego, 
mazowieckiego, 
pomorskiego, 
wielkopolskiego i śląskiego 

Okres objęty kontrolą 

Lata 2016-2019 
(do 17 września) 
z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych 
przed tym okresem 
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W kontrolowanym okresie obowiązywało 221 standardów (w ramach 
standardów z 2009 r., których realizacja stanowiła przedmiot niniejszej 
kontroli w podmiotach leczniczych) odnoszących się do działalności w działach 
przedstawionych niżej4. 

Infografika nr 1 

Obszary podlegające akredytacji na podstawie standardów z 2009 r. 

 

Źródło: opracowanie własne NIK 

Jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych – certyfikowana zewnętrzną oceną 
potwierdzoną akredytacją ministra - jest jednym z kryteriów rankingujących, 
wykorzystywanym w procesie kontraktowania świadczeń przez NFZ. W okresie 
od 1 stycznia 2014 r. do 1 lipca 2016 r. za posiadanie certyfikatu 
akredytacyjnego przyznawano 8 pkt jednostkowych. Aktualnie, w związku 
z uruchomieniem systemu sieci szpitali, obowiązuje ryczałt systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 
Posiadanie certyfikatu akredytacyjnego CMJ pozwala zwiększyć szpitalom ww. 
ryczałt. Dzięki temu mogą one otrzymać od NFZ dodatkowo od 1 do 2 proc. 
ryczałtu dodatkowo – w zależności od uzyskanego wyniku certyfikacyjnego. 

Przeprowadzone w ostatnich latach kontrole NIK wykazały nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych, wskazujące na istnienie poważnego 
ryzyka, że otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego nie przekłada się 
na trwałą poprawę jakości usług w opiece zdrowotnej. Przesłanką do podjęcia 
kontroli w ministerstwie oraz CMJ był fakt, że podmioty te realizowały 
poszczególne etapy postępowania akredytacyjnego. 

W toku kontroli NIK analizowano w szpitalach spełnianie 235 niżej 
wymienionych standardów akredytacyjnych z 2009 r.6 w dziewięciu obszarach: 

 w obszarze PP - PP 1 Każdy pacjent jest informowany o przysługujących mu 
prawach i obowiązkach, 

 w obszarze OP - OP 3 Pracownicy szpitala są szkoleni w resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, OP 4 W szpitalu określono, które leki, sprzęty 

                                                           
4 W badanym okresie obowiązywały również dla szczególnej grupy szpitali – w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych 
wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne - standardy z 2015 r., które 
nie były przedmiotem analizy NIK z uwagi na jednostkowe zjawisko akredytowania ww. 
podmiotów. Z uwagi na to, że w latach 2015-2017 nie wprowadzano standardów POZ, 
nie zostały one objęte niniejszą kontrolą przez NIK. Ponadto w systemie ochrony 
zdrowia funkcjonują standardy dla stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień, które 
jednak ze względu na zakres podmiotowy kontroli NIK, nie podlegały szczegółowej 
analizie. 
5 Próba 10% standardów z 2009 r., uznana przez NIK za reprezentatywną. 
6 O ile standard ten był uznany za spełniony przez CMJ w toku procesu certyfikacji. 
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i materiały muszą być dostępne w stanie nagłego zagrożenia życia, OP 4.1. 
Leki i materiały stosowane w stanach nagłego zagrożenia życia są stale 
dostępne w miejscach świadczenia opieki, OP 5 W szpitalu prowadzona jest 
analiza częstości i skuteczności podjętych czynności reanimacyjnych, 

 w obszarze KZ - KZ 1.8 Szczepienia personelu, KZ 5 Personel systematycznie 
uczestniczy w szkoleniach dotyczących zakażeń szpitalnych, 

 w obszarze FA- FA 7 W szpitalu opracowano i wdrożono procedurę nadzoru 
nad lekami przechowywanymi w oddziałach, FA 3 Określono i wdrożono 
zasady pozyskiwania leków w trybie nagłym, FA 6 W szpitalu funkcjonują 
procedury bezpiecznego przechowywania leków, FA 9 W szpitalu 
opracowano system oznakowania przygotowanych leków, 
FA 11 Niepożądane działania stosowanych leków i preparatów 
krwiopochodnych są dokumentowane, 

 w obszarze LA - LA 2 W szpitalu prowadzi się ocenę błędów 
przedlaboratoryjnych, LA 3 W szpitalu opracowano listę wykonywanych 
badań laboratoryjnych, 

 w obszarze DO - DO 3 Pacjenci otrzymują praktyczne informacje na temat 
badań radiologicznych, 

 w obszarze OD - OD 1.1 W szpitalu opracowano diety, OD 4 W szpitalu 
zapewniono warunki do higienicznego przechowywania żywności 
pacjentów, 

 w obszarze PJ - PJ 2.3 W szpitalu regularnie analizuje się przyczyny zgonów 
okołooperacyjnych, PJ 2.4 W szpitalu regularnie analizuje się nieplanowane, 
powtórne hospitalizacje, PJ 3 W szpitalu prowadzi się ocenę opinii 
pacjentów, PJ 4.1 W oparciu o uzyskane dane z monitorowania jakości 
w szpitalu prowadzone są projekty poprawy, 

 w obszarze ZZ - ZZ 5.3 Plan szkoleń uwzględnia tematykę zarządzania 
jakością, ZZ 9 W szpitalu prowadzi się badanie satysfakcji zawodowej 
personelu. 

Poprzez przystąpienie do procesu akredytacji podmioty lecznicze informują 
środowisko zewnętrzne o podjęciu wyzwania, jakim jest prowadzenie 
działalności zgodnie ze standardami akredytacyjnymi. Na mocy ustawy 
o akredytacji funkcjonuje w Polsce system, w którym otrzymanie certyfikatu 
uzależnione zostało od spełnienia określonych wymagań, a ocena dokonywana 
jest jedynie w podmiotach, które wyrażają wolę poddania się przeglądowi 
akredytacyjnemu.  

Zalecenia dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w celu 
uzyskania akredytacji, zostały sprecyzowane w standardach akredytacyjnych, 
które zostały zatwierdzone przez ministra i wydane w formie obwieszczeń 
dotyczących zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania 
szpitali, podstawowej opieki zdrowotnej, stacjonarnych jednostek leczenia 
uzależnień, podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury 
zabiegowe i operacyjne. 

Otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego, po stwierdzeniu w trakcie przeglądu 
akredytacyjnego zgodności funkcjonowania ze standardami akredytacyjnymi 
na wymaganym poziomie, zapewniać powinno, że w okresie jego trzyletniego 
obowiązywania podmiot leczniczy będzie funkcjonował na niezmienionym 
poziomie.  

Szpitale posiadające certyfikat akredytacyjny w ciągu trzyletniego okresu jego 
obowiązywania powinny prowadzić działalność w sposób odpowiadający 
wymogom akredytacji i realizować zadania związane z poszczególnymi 
standardami akredytacyjnymi przynajmniej na poziomie ocenianym przez CMJ. 
Jednocześnie szpitale nie są zobowiązane do spełnienia wszystkich 
standardów. 
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2. OCENA OGÓLNA 

Obowiązujący w Polsce system akredytacji podmiotów leczniczych 
w założeniu miał stymulować podmioty lecznicze do wdrażania 
rozwiązań poprawiających ich funkcjonowanie, związanych m.in. z 
identyfikowaniem zdarzeń niepożądanych w szpitalach, z edukacją 
personelu medycznego, propagowaniem idei projakościowych, 
budowaniem pozytywnego wizerunku podmiotu oraz z zadowoleniem 
pacjentów. W praktyce jednak akredytacja nie zapewniała trwałości 
wdrażanych zmian projakościowych. Zamiast stałego prowadzenia 
działalności zgodnie ze standardami, szpitale koncentrowały się na 
samym uzyskiwaniu certyfikatu akredytacyjnego, co podnosiło prestiż 
placówki. Ponad połowa ankietowanych przez NIK pacjentów wskazała 
bowiem na to, że przy wyborze szpitala kierowali się oni faktem 
posiadania akredytacji przez dany podmiot. Poza tym od 2018 r. 
posiadanie certyfikatu dawało wymierne korzyści finansowe w ramach 
ryczałtu systemu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.  

Legitymowanie się przez szpitale certyfikatami nie było równoznaczne 
ze spełnianiem przez nie standardów, nawet tych, które akredytujący 
uznali za wdrożone. Żaden z kontrolowanych szpitali nie prowadził 
w trakcie uzyskiwania akredytacji działalności zgodnie z każdym 
z zestawu standardów analizowanych przez NIK. W 3/4 szpitali objętych 
kontrolą NIK po uzyskaniu certyfikatu akredytacyjnego nie zapewniono 
dotrzymania standardów, które CMJ w trakcie wizytacji uznało 
za wdrożone. 

Część standardów z 2009 r. była tak skonstruowana, że CMJ nie miało 
możliwości ich rzetelnego sprawdzenia i ocenienia szpitala w sposób 
adekwatny do stanu faktycznego. W konsekwencji szpitale nie 
otrzymywały jasnych wskazówek, jakie działania projakościowe 
powinny podjąć, aby funkcjonować zgodnie z założeniami akredytacji. 

Pomimo niejednoznaczności wytycznych zawartych w standardach 
z 2009 r., pozwalających na stosowanie nieostrych kryteriów oceny, 
w CMJ nie wypracowano jednolitego podejścia do ich interpretacji. 
Skutkowało to punktowaniem przez wizytatorów poszczególnych 
standardów w sposób uznaniowy i nieadekwatny do stanu faktycznego 
oraz otrzymywaniem przez szpitale zapewnienia, że funkcjonują zgodnie 
ze standardami, pomimo iż tak nie było. Organizacja procesu 
akredytowania szpitali nie gwarantowała zatem otrzymywania przez nie 
ocen odpowiadających założeniom zawartym w standardach z 2009 r. 
Ponadto w trakcie procedury akredytacyjnej stwierdzono w CMJ 
nieprawidłowości o charakterze formalnym oraz związane 
z nierzetelnym punktowaniem szpitali.  

Minister nie prowadził rzetelnego nadzoru nad działalnością CMJ i nie 
wyegzekwował poprawy treści standardów. Niepodejmowanie tych 
działań usprawiedliwiano pracami nad projektem ustawy o jakości 
w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Jednak toczyły się one 
w ministerstwie opieszale. Minister nie dochował też ustawowego 
obowiązku powołania członków rady akredytacyjnej na kolejną 
kadencję, co skutkowało pełnieniem tej funkcji przez 2/3 jej członków 
z przekroczeniem dopuszczalnego czasu maksymalnie dwóch kadencji.  

Akredytacja nie zapewnia 
trwałości rozwiązań 
projakościowych 

Minister nie zapewnił 
prawidłowej realizacji 
zadań związanych 
z akredytowaniem 
podmiotów 
leczniczych  

Standardy 
akredytacyjne 
wymagają istotnych 
zmian 

CMJ nie zapewniło 
prawidłowego 
przebiegu procedury 
akredytacyjnej 

Raporty 
akredytacyjne nie 
odzwierciedlają 
sposobu 
funkcjonowania 
szpitali 

 



Synteza 

9 
 
 

3. SYNTEZA 

CMJ w latach 2016–2019 realizowało zadania promujące wdrażanie standardów 
akredytacyjnych, dzięki którym wzrastała liczba szpitali i placówek podstawowej 
opieki zdrowotnej spełniających wymogi akredytacyjne na poziomie 
uprawniającym do otrzymania certyfikatu. Jednak spośród szpitali 
recertyfikowanych w badanym okresie co najmniej trzykrotnie7 w prawie ¾ 
z nich nie odnotowano stałej poprawy wyników certyfikacji. Spośród szpitali 
recertyfikowanych w 2016 r. 41% otrzymało niższą ocenę zgodności ze 
standardami, w szpitalach akredytowanych ponownie w 2017 r. było to 51%, 
a w 2018 r. 44%. O stymulowaniu szpitali do wprowadzania rozwiązań 
projakościowych tylko czasowo i w ograniczonym zakresie świadczyły - oprócz 
wyników ujętych w ocenach ogólnych - również średnie wyniki otrzymywane 
przez szpitale w wybranych do analizy działach standardów. Wskazywały one 
na wzrost zgodności funkcjonowania jedynie z częścią standardów8, a spadek 
tych wyników odnotowano w działach: prawa pacjenta9, diagnostyka obrazowa 
i odżywianie, kontrola zakażeń10.  
 [str. 24-25] 
Infografika nr 2 Schemat procedury akredytacyjnej

 
Źródło: opracowanie własne NIK. 

                                                           
7 Pojęcie to oznacza szpitale przystępujące do procesu akredytacji po raz kolejny. 
W latach 2016–2018 liczba szpitali recertyfikowanych wyniosła 157, w tym 34% 
uczestniczyło w procesie akredytacji co najmniej trzykrotnie. 
8 Osiągnięcie przez szpitale wyższej oceny punktowej w poszczególnych działach 
standardów wystąpiło: w szpitalach recertyfikowanych w 2016 r. w obszarze 
farmakoterapii, diagnostyki obrazowej, zarządzania ogólnego, kontroli zakażeń, 
środowiska opieki, poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta, odżywiania i opieki nad 
pacjentem; w szpitalach recertyfikowanych w 2017 r. w dziale dotyczącym zarządzania 
ogólnego, poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta oraz opieki nad pacjentem; 
w szpitalach recertyfikowanych w 2018 r. w dziale dotyczącym poprawy jakości 
i bezpieczeństwa pacjenta oraz opieki nad pacjentem. 
9 Szpitale recertyfikowane w 2017 r. 
10 Szpitale recertyfikowane w 2019 r. 

Akredytacja nie 
zapewnia trwałości 
rozwiązań 
projakościowych 
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Szpitale zamiast dążyć do prowadzenia działalności w sposób zgodny 
ze standardami, w większości mobilizowały się głównie na czas wizyty 
akredytacyjnej w celu otrzymania certyfikatu akredytacyjnego. Posiadanie 
akredytacji - poza podniesieniem prestiżu szpitali - daje od 2018 r. możliwość 
uzyskania korzyści finansowych. Z uwagi na posiadanie certyfikatów 
akredytacyjnych, 17 z 19 kontrolowanych przez NIK szpitali w latach 2018-
2019 otrzymało w ramach ryczałtu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej dodatkowe środki w wysokości 23 209,48 tys. zł. 

[str. 32-34] 

O znaczeniu, jakie dla pacjentów ma w ich ocenie posiadanie przez podmiot 
leczniczy certyfikatu akredytacyjnego, świadczą wyniki badania ankietowego. 
To badanie NIK przeprowadziła wśród osób przebywających w szpitalach 
objętych niniejszą kontrolą. Ponad połowa respondentów podała, że przy 
wyborze szpitala miało dla nich znaczenie posiadanie przez ten podmiot 
akredytacji. 

[str. 33-34] 
Według raportów z wizyt akredytacyjnych, zgodność funkcjonowania 
skontrolowanych szpitali ze standardami akredytacyjnymi mieściła się 
w przedziale od 77% do 90%. Jednak promowanie rozwiązań projakościowych 
odnoszących się np. do poprawy jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów 
w ciężkim albo pogarszającym się stanie oraz monitorowania zdarzeń 
niepożądanych, wprowadzenie nowych lub udoskonalenie dotychczas 
funkcjonujących rozwiązań organizacyjnych i procedur wewnętrznych 
w kontrolowanych szpitalach11 nie zapewniło funkcjonowania szpitali w sposób 
odpowiadający ogółowi analizowanych przez NIK standardów12. Liczba 
naruszonych standardów wynosiła od jednego do 10 spośród 14 
analizowanych standardów13. Od jednego do trzech standardów naruszono w 
jedenastu szpitalach, od czterech do sześciu w siedmiu oraz aż dziesięć 
standardów w jednym szpitalu. Kontrolowane szpitale funkcjonowały 
niezgodnie z analizowanymi przez NIK standardami zarówno w trakcie wizyt 
akredytacyjnych, jak i już po otrzymaniu certyfikatów. Niezapewnienie 
zgodności ze standardami, które według oceny CMJ zostały w nich wdrożone, 
już na etapie akredytowania szpitala wystąpiło w każdym z podmiotów. 
Szpitale nie spełniały części wymogów akredytacyjnych dotyczących m.in. 
przeszkolenia w obszarze zakażeń szpitalnych i resuscytacji krążeniowo-
oddechowej, zapewnienia szczepień przeciwko grypie, częstotliwości spotkań 
zespołów ds. jakości, farmakoterapii i prowadzenia badań laboratoryjnych. 
Dwa szpitale funkcjonowały niezgodnie z pięcioma standardami, trzy inne –
z trzema standardami, a kolejne osiem – z dwoma standardami. Sześć szpitali 
nie spełniało jednego z badanych standardów.  
Zdecydowana większość szpitali nie zapewniła również prowadzenia 
działalności w sposób zgodny ze standardami – uznanymi przez CMJ 
za wdrożone - po otrzymaniu certyfikatu. Naruszone standardy dotyczyły 
przykładowo obszarów: 
 poprawy jakości, w którym nie zapewniano wymaganej częstotliwości 

spotkań zespołów do spraw jakości, powołanych do działań mających 
poprawić funkcjonowanie szpitali, 

 kontroli zakażeń, w którym zaprzestawano zapewniać pracownikom 
szczepienia przeciwko grypie, 

                                                           
11  Dla 13  szpitali spośród kontrolowanych był to kolejny proces akredytacji zakończony 
przyznaniem certyfikatu. 
12 Wybrane do analizy przez NIK standardy, były ocenione przez CMJ jako w pełni 
spełnione i odnosiły się do problematyki ujętej w działach dotyczących praw pacjenta, 
opieki nad nim, profilaktyki i terapii zakażeń, farmakoterapii, pracy laboratorium, 
diagnostyki obrazowej, odżywiania pacjentów, poprawy jakości i bezpieczeństwa 
pacjentów, zarządzania zasobami ludzkimi. 
13 W obliczeniach nie uwzględniono szpitali niespełniających standardu KZ 1.8, 
w których odstępstwo od wymogów ograniczyło się do braku ewidencji szczepień oraz 
niezapewnienia wyszczepienia personelu na poziomie 80%. 

Raporty akredytacyjne 
nie odzwierciedlają 
sposobu 
funkcjonowania szpitali 
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 szkoleń personelu, w którym spadał odsetek przeszkolonych 
pracowników w zakresie zakażeń oraz resuscytacji krążeniowo-
oddechowej,  

 farmakoterapii, w którym nie zapewniano wymaganego nadzoru nad 
niepożądanymi działaniami leków oraz nad lekami przechowywanymi w 
oddziałach,  

 opieki nad pacjentem, w którym nie zapewniono kompletności zestawów 
stosowanych w stanach nagłego zagrożenia życia. 

[str. 19-23, 27-32] 

O tym, że otrzymanie przez szpital certyfikatu akredytacyjnego nie było 
równoznaczne z zapewnieniem prawidłowego prowadzenia działalności 
leczniczej, świadczyły również wyniki kontroli prowadzonych przez NIK 
w latach 2017-2018. W trakcie wcześniejszych kontroli analizą objęte były: 
problematyka zakażeń w podmiotach leczniczych, bezpieczeństwo pacjentów 
przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach, funkcjonowanie aptek 
szpitalnych14 i działów farmacji szpitalnej15, dostępność i finansowanie 
diagnostyki laboratoryjnej, żywienie pacjentów, ochrona intymności i godności 
pacjentów w szpitalach. W wyniku ww. kontroli stwierdzono nieprawidłowości 
zarówno w szpitalach posiadających akredytację, jak i w nieakredytowanych. 
Wyniki tych kontroli wskazywały, że jednostki akredytowane lepiej radziły 
sobie w realizacji zadań związanych z prowadzeniem antybiotykoterapii, 
realizacją usług farmaceutycznych oraz odżywianiem pacjentów. Natomiast 
gorzej wypadły w obszarze zapewnienia dostępności diagnostyki 
laboratoryjnej oraz ochrony intymności i godności pacjentów. We wszystkich 
skontrolowanych podmiotach, bez względu na posiadanie przez nie akredytacji, 
zidentyfikowane zostały stany nieprawidłowe związane z zapobieganiem 
zakażeniom szpitalnym. 

[str. 25-26] 

Od wprowadzenia w życie standardów akredytacyjnych ogłoszonych 
w styczniu 2010 r., będących jedynymi narzędziami wykorzystywanymi do 
oceny funkcjonowania szpitali, CMJ nie zainicjowało formalnie ich zmiany. 
Potrzebę przeformułowania dotychczas obowiązujących wytycznych 
identyfikowały zarówno CMJ, jak i rada akredytacyjna16. 

[str. 17-19] 

W standardach zakładano weryfikację poprzez: przegląd dokumentacji szpitala, 
analizę dokumentacji medycznej, wywiady z poszczególnymi grupami 
pracowników szpitala, obserwację bezpośrednią. Dla 81% standardów 
przewidziano zastosowanie dwóch sposobów sprawdzenia, a dla 5% m.in. 
czterech. Jednocześnie nie przyjęto zasad prowadzenia wizyt akredytacyjnych, 
dookreślających wielkość próby do badania. Obowiązujące zasady punktowania 
określone w standardach nie wskazywały możliwości oceny standardu tylko 
dla wybranej próby zagadnień. Stosowany przez CMJ schemat postępowania 
zakładał badanie kompletu standardów z 2009 r.17 podczas trzydniowych wizyt 
akredytacyjnych, w których uczestniczyło od trzech do sześciu osób18. W tej 
sytuacji średni czas badania zagadnień dotyczących jednego standardu 
akredytacyjnego w trakcie wizytacji, przy założeniu nawet dwunastogodzinnego 
czasu pracy wizytatorów, nie przekraczał 60 minut.  

                                                           
14 Placówka ochrony zdrowia publicznego i miejsce świadczenia usług 
farmaceutycznych. 
15 Miejsca świadczenia usług farmaceutycznych w szpitalach i innych 
przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej. 
16 Zgodnie z ustawą o akredytacji ośrodek akredytacyjny przedstawia standardy 
akredytacyjne radzie akredytacyjnej, powoływanej przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia. 
17 Z wyłączeniem jednostkowych standardów niemających zastosowania 
do konkretnych szpitali. 
18 Z uwzględnieniem osób o statusie obserwatorów, którzy nie realizowali części zadań 
przypisanych wizytatorom. 

Standardy 
akredytacyjne 
wymagają istotnych 
zmian 
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Wobec powyższego realizacja zadań przez wizytatorów była znacząco 
utrudniona lub wręcz niewykonalna, a metody weryfikacji zgodności ze 
standardami były obiektywnie niemożliwe do zastosowania.  

[str. 27-29, 39-40] 

Ponadto opisy niektórych wyznaczników (standardy z 2009 r.), odnoszące się 
do definicji standardu (Wprowadzenie), zakładanych metod weryfikacji 
spełnienia standardów przez szpitale (Sprawdzenie) oraz wytycznych do 
dokonania oceny (Punktowanie), są nieprecyzyjne lub wewnętrznie niespójne. 
Standardy wymagają przeanalizowania i wypracowania jasnych opisów 
wymogów akredytacyjnych, przynajmniej ośmiu z nich. W części standardów 
zakładane sposoby punktowania odnoszą się tylko do fragmentów definicji 
wyznaczników, a w części brakuje spójności na poziomie przyjętych metod 
weryfikacji z definicjami standardów i wytycznymi do dokonywania ich oceny.  

[str. 18-19] 

Konsekwencją stosowania do oceny szpitali standardów wymagających 
istotnych zmian oraz niewypracowania innych metod sprawdzenia19 
wytycznych akredytacyjnych było przekazywanie szpitalom informacji, że 
funkcjonują zgodnie z nimi w sytuacji, gdy nie spełniały części wymogów 
akredytacyjnych. Wobec powyższego pracownicy szpitali nie mieli impulsu do 
podejmowania działań projakościowych w obszarze rzekomo spełnionych 
standardów. 

[str. 22, 27-29, 34-37] 

W CMJ nie wypracowano skutecznych metod sprawdzenia realizacji 
standardów akredytacyjnych. Nie wdrożono również zasad oceniania, 
gwarantujących punktowanie adekwatne do stwierdzonych w szpitalach 
stanów faktycznych. Skutkowało to dokonywaniem przez wizytatorów ocen w 
sposób uznaniowy, a także nie dawało rzetelnej  informacji, czy szpital działał 
zgodnie ze standardami. Wynikiem uznaniowego podejścia wizytatorów do 
oceny szpitali była również niejednolitość dokonywanych przez nich ocen. 

Pomimo istnienia przesłanek do nieuznania przez CMJ standardu za spełniony, 
jedne szpitale otrzymywały wyższą liczbę punktów, a inne niższą. Dotyczyło to 
oceny spełniania standardów odnoszących się do szkolenia personelu 
w zakresie zakażeń szpitalnych, resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz 
zgłaszania niepożądanych działań leków20. Ponadto szpitale otrzymywały 
różną liczbę punktów podczas kolejnych wizyt, pomimo braku przesłanek do 
różnicowania tej oceny. Zjawisko to dotyczyło dwóch szpitali 
recertyfikowanych, spośród 13 objętych kontrolą NIK, w których wizytatorzy 
różnie ocenili ten sam stan faktyczny, niezmieniony na przestrzeni lat 
pomiędzy kolejnymi wizytami akredytacyjnymi. 

[str. 34-37] 

                                                           
19 Rozumianych jako metody, instrukcje postępowania umożliwiające weryfikację 
zgodności funkcjonowania podmiotów ze standardami akredytacyjnymi. 
20 W czterech szpitalach CMJ przyznało trzy punkty (na pięć możliwych do otrzymania) 
przy ocenie standardu dotyczącego szkoleń z zakażeń szpitalnych, a w dziesięciu nie 
obniżyło oceny, pomimo niespełniania wymagań akredytacyjnych nim określonych. 
Z kolei w ośmiu szpitalach CMJ przyznało trzy na pięć punktów z uwagi na 
niedochowanie wymogów standardu dotyczącego szkoleń z resuscytacji krążeniowo – 
oddechowej, a w 11 nie obniżyło oceny, pomimo niespełniania ww. standardu. Ponadto 
CMJ uznało standard odnoszący się do zgłaszania niepożądanych działań leków za 
niewdrożony w 11 szpitalach, np. w przypadkach jednostkowych zgłoszeń działań 
niepożądanych leków, chociaż podobne stany, np. po kilka zgłoszeń w pięciu szpitalach, 
predestynowały pozostałe podmioty lecznicze do otrzymania pięciu punktów.  
W jednym przypadku brak danych o zgłoszeniu działań niepożądanych nie skutkował 
obniżeniem punktacji. 

CMJ nie zapewniło 
prawidłowego 
przebiegu procedury 
akredytacyjnej 
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Na skutek niewłaściwej organizacji w CMJ procesu akredytacji doszło do tego, że: 
 w trakcie pięciu spośród 14 badanych przeglądów akredytacyjnych CMJ 

nie wywiązało się z obowiązku terminowego przekazania szpitalowi 
harmonogramu przeglądu, co naruszało § 2 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie procedury oceniającej; 

 zaniżono w jednym przypadku o 12 tys. zł opłatę za przeprowadzenie 
procedury akredytacyjnej, która została uregulowana w toku kontroli NIK; 

 w raportach, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o akredytacji, nie 
ujmowano propozycji oceny punktowej spełnienia przez szpital 
poszczególnych standardów i nie zawierano adnotacji o wyłączeniu 
z badania standardów, które nie mają zastosowania do ocenianego 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 

 nie zagwarantowano dokonywania oceny punktowej w sposób wynikający 
z ustaleń dokonanych w trakcie przeglądu akredytacyjnego, o czym 
świadczyło to, że w odniesieniu do 14% analizowanych szpitali była ona 
niezgodna z dokumentacją będącą podstawą sporządzenia raportu. 
W jednym przypadku miało to wpływ na uzyskanie ostatecznego wyniku 
z wizyty akredytacyjnej w szpitalu;  

 w trakcie certyfikacji nie dokonywano oceny spełniania niektórych 
standardów, które miały zastosowanie do ocenianych podmiotów 
leczniczych21. 

[str. 37-39] 

CMJ rzetelnie przygotowało i zrealizowało, zgodnie z § 5 pkt 4-5 regulaminu 
organizacyjnego22, nabory osób, które wykonywać miały przeglądy 
akredytacyjne oraz zapewniło przeprowadzenie certyfikacji przez osoby 
posiadające wymagane kwalifikacje. 

[str. 39] 

W ministerstwie nie zostały opracowane i wdrożone wewnętrzne procedury 
dotyczące poszczególnych etapów prowadzenia procesu certyfikacji oraz nie 
określono precyzyjnie zadań, które powinny być realizowane w ramach 
sprawowania nadzoru merytorycznego nad CMJ. Ministerstwo nie 
dysponowało również elektroniczną bazą danych, przydatnych w sprawowaniu 
nadzoru merytorycznego nad procesem akredytacji. Do czasu kontroli NIK 
ministerstwo nie dysponowało również danymi dotyczącymi liczby złożonych 
wniosków oraz podmiotów leczniczych, które wystąpiły o udzielenie 
akredytacji w latach 2016-2018, jak również nie gromadziło danych 
o podmiotach oczekujących na wydanie rekomendacji przez radę 
akredytacyjną. Dopiero w toku kontroli NIK minister zobowiązał CMJ 
do przekazywania kwartalnej informacji dotyczącej przebiegu i kosztów 
procesu akredytacji poszczególnych podmiotów leczniczych. Ponadto minister, 
mając informacje o dezaktualizacji standardów z 2009 r., nie wyegzekwował od 
czerwca 2017 r. ich zmiany przez CMJ. Działania w tym zakresie zostały podjęte 
dopiero w trakcie kontroli NIK. O nieskutecznym nadzorze ministra nad CMJ 
świadczyło również niezrealizowanie zaplanowanych na 2018 r. i 2019 r. (do 
czasu zakończenia kontroli NIK23) czynności kontrolnych związanych 
z wdrażaniem w CMJ programu naprawczego. 

[str. 40-42] 

                                                           
21 W 19 szpitalach nie oceniono spełniania standardu ŚO 13.3 Wszystkie odpady 
w szpitalu są utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 5% szpitali standardu 
OD 2 Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa; w 11% 
kontrolowanych podmiotów standardu KZ 1.11 Identyfikacja i wygaszanie ogniska 
epidemicznego. Natomiast w 5% szpitali ocenie poddano spełnienie standardów LA 4.1 
Laboratorium prowadzi wewnętrzną kontrolę poprawności oznaczeń i LA 4.2 Laboratoria 
uczestniczą w zewnętrznym programie jakości oznaczeń, które nie miały zastosowania 
do tego podmiotu leczniczego. 
22 Regulamin organizacyjny stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z 2 
lipca 2010 r. w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - Dz. Urz. M.Z 
nr 9; poz. 59. 
23 Kontrolę przeprowadzono w dniach 8 października – 29 listopada 2019 r. 

Uchybienia w przebiegu 
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świadczeń  

Nabór na stanowiska 
wizytatorów  

Minister nie zapewnił 
prawidłowej realizacji 
zadań związanych z 
akredytowaniem 
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Minister na podstawie uchwały rady akredytacyjnej podjętej z przekroczeniem 
jej uprawnień, wydał jedną spośród ośmiu odmów udzielenia akredytacji 
objętych analizą NIK24, pomimo uzyskania przez szpital niezbędnej liczby 
punktów, tj. spełnienia kryterium określonego w § 8 ust. 6 rozporządzenia w 
sprawie procedury oceniającej. Ponadto minister powierzył rozpatrywanie 
sprzeciwów złożonych przez podmioty lecznicze w związku z odmową 
udzielenia akredytacji przedstawicielowi resortu zasiadającemu w radzie 
akredytacyjnej. Wprowadzenie takiego rozwiązania może budzić wątpliwości 
co do przejrzystości i obiektywizmu procesu odwoławczego przy wydawaniu 
rozstrzygnięć dotyczących akredytowania podmiotów leczniczych. Ponadto, 
pomimo zakończenia w kwietniu 2018 r. procedury wyłaniania kandydatów na 
członków rady akredytacyjnej na kolejną kadencję, minister nie powołał jej 
nowych członków, co skutkuje pełnieniem tej funkcji przez ośmiu jej członków 
dziesięć lat z rzędu. Pozostaje to w sprzeczności z ustawą o akredytacji, która 
dopuszcza maksymalnie tylko dwie czteroletnie kadencje  (art. 6 ust. 3). 

[str. 40-50] 

Prace w ministerstwie, dotyczące opracowywania projektu ustawy o jakości 
w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta (dalej: ustawa o jakości), 
toczyły się długotrwale. Uwagi do założeń do projektu zostały przekazane już 
w lutym 2017 r., zaś projekt ustawy z sierpnia 2018 r. przedłożono obecnemu 
ministrowi w kwietniu 2019 r., celem podjęcia decyzji co do uzgodnień, 
opiniowania i konsultacji publicznych. Do dnia zakończenia kontroli 
(17 września 2019 r.) procedowanie nad nim, na poziomie ministerstwa, nie 
zostało zakończone. Zważywszy na znaczenie ustawy dla systemu ochrony 
zdrowia, która ma służyć poprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz 
zapewnieniu wysokiej jakości w opiece zdrowotnej, zasadne jest szybkie 
zakończenie prac nad jej projektem.  

[str. 45-50] 

                                                           
24 Łącznie w latach 2016-2018 minister wydał 30 odmów udzielenia akredytacji . 
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4. WNIOSKI 

Ponieważ funkcjonujący system akredytacji nie daje pewności, że szpitale 
legitymujące się certyfikatem akredytacyjnym funkcjonują zgodnie 
ze standardami z 2009 r., konieczne jest podjęcie działań naprawczych.  

Spójność ocen dokonanych w trakcie certyfikacji szpitali z faktycznym 
sposobem ich funkcjonowania można osiągnąć na dwa sposoby, tj. poprzez: 
 zmianę standardów i w konsekwencji ich urealnienie, polegające na 

wprowadzeniu wytycznych możliwych do zweryfikowania i oceny przy 
obowiązującym schemacie postępowań akredytacyjnych, 

lub 

 dostosowanie schematu prowadzenia akredytacji do zakresu badań 
uwzględniających obowiązujące standardy, obejmujące zwiększenie 
liczebności zespołów wizytatorów lub wydłużenie wizyt akredytacyjnych. 

Proponowane wyżej rozwiązania mają prowadzić do oceniania szpitali 
w trakcie akredytacji w sposób adekwatny do stwierdzonych stanów 
faktycznych. 

Ponadto w celu poprawy funkcjonowania systemu akredytacji podmiotów 
leczniczych, niezależnie od trwających prac legislacyjnych związanych 
z wprowadzaniem ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie 
pacjenta, NIK wnioskuje do ministra zdrowia o podjęcie wymienionych poniżej 
działań legislacyjnych dotyczących aktualnych przepisów. 

1. Doprecyzowanie brzmienia przepisów dotyczących zakresu 
dokumentacji medycznej pacjentów, do zapoznawania się z którą 
uprawnieni są wizytatorzy CMJ w trakcie prowadzenia 
przeglądów akredytacyjnych. 

Według art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta25 dokumentację medyczną udostępnia się 
osobom wykonującym zawód medyczny w związku z prowadzeniem procedury 
oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie 
przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia. W praktyce przepis ten jest 
traktowany przez wizytatorów CMJ, wykonujących zawód medyczny, jako 
upoważnienie do pozyskiwania od podmiotów leczniczych dokumentacji 
pacjentów w formie niezanonimizowanej. Jednocześnie według art. 3 ust. 5 pkt 
2 ustawy o akredytacji upoważniona przez ośrodek akredytacyjny osoba jest 
uprawniona do wglądu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych 
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sposób 
uniemożliwiający identyfikację pacjenta, w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia przeglądu.  

Z ustaleń kontroli wynika, że przywołane wyżej przepisy nie rozwiązują 
praktycznych problemów dotyczących zakresu dostępu do danych osobowych 
pacjentów, zwłaszcza w odniesieniu do członków zespołu wizytatorów, 
mających status osób wykonujących zawód medyczny, a także sposobu 
anonimizacji takiej dokumentacji. 

2. Wskazanie w ustawie o akredytacji terminów rozpatrywania 
wniosków o jej udzielenie i zastrzeżeń wniesionych do treści 
raportów z wizyt akredytacyjnych, a także terminów 
podejmowania przez radę akredytacyjną uchwał będących 
podstawą rozstrzygnięć o przyznaniu lub odmowie przyznania 
akredytacji oraz terminów rozpatrywania sprzeciwów od 
odmowy udzielenia akredytacji wniesionych do ministra. 

Dotychczasowy brak tych terminów jest powodem długotrwałego przebiegu 
procedur i, w ocenie NIK, nie sprzyja sprawnemu przebiegowi postępowań 

                                                           
25 Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, ze zm. 
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akredytacyjnych. Świadczy o tym stwierdzone w toku kontroli nierekomendowanie 
przyznania akredytacji podmiotowi spełniającemu standardy na poziomie 84%, 
którego struktura organizacyjna zmieniła się na przestrzeni czasu pomiędzy wizytą 
akredytacyjną, a podjęciem uchwały przez radę. 

3. Wprowadzenie w treści art. 3 ustawy o akredytacji wymogu 
poinformowania, w określonym terminie, podmiotu składającego 
zastrzeżenia do raportu, o którym mowa w ust. 4 ww. przepisu, 
o zmianach w jego treści, wprowadzonych w wyniku rozpatrzenia 
zastrzeżeń (ust. 7 ww. przepisu), ze wskazaniem sposobu 
przekazania informacji (ew. obowiązku przekazania zmienionego 
raportu). 

W toku kontroli ustalono, że w jednym z analizowanych przypadków, na skutek 
wniesienia zastrzeżeń przez szpital ubiegający się o przyznanie certyfikatu 
akredytacyjnego, nastąpiła zmiana oceny punktowej na jego niekorzyść. 
Świadczy to o tym, że w toku postępowania certyfikacyjnego rada akredytacyjna 
stosuje zmianę punktacji przyznanej przez CMJ również na niekorzyść podmiotu 
leczniczego, w sytuacji gdy z art. 3 ust. 7 ustawy o akredytacji wynika jedynie, że 
ośrodek akredytacyjny może zastrzeżenia uwzględnić i dokonać niezbędnych 
korekt w raporcie, a w przypadku ich nieuwzględnienia dołącza je wraz ze 
swoim stanowiskiem do raportu, który jest przekazywany radzie. Zmiana 
przyznanej punktacji na niekorzyść zainteresowanego podmiotu może 
skutkować podjęciem przez radę akredytacyjną uchwały o braku rekomendacji 
do udzielenia akredytacji lub zmianą poziomu finansowania szpitala ze środków 
publicznych, a w świetle aktualnie obowiązujących uregulowań, szpital nie 
ma możliwości zajęcia stanowiska w tej kwestii. 

4. Wprowadzenie w ustawie o akredytacji możliwości (i procedury) 
przeprowadzenia w podmiocie posiadającym certyfikat 
akredytacyjny przeglądu sprawdzającego zapewnienie zgodności ze 
standardami akredytacyjnymi oraz określenie sankcji, w postaci np. 
zawieszenia lub cofnięcia akredytacji, wobec jednostek, które nie 
dochowują wymogów wyznaczonych standardami akredytacyjnymi 
przynajmniej na poziomie będącym podstawą uzyskania przez nie 
akredytacji.  

Z ustaleń kontroli wynika, że szpitale po uzyskaniu akredytacji nie zapewniały 
spełniania poszczególnych standardów na poziomie będącym podstawą 
przyznania im określonej liczby punktów przez CMJ. Stworzenie narzędzia 
weryfikacji, sprawdzenia spełniania standardów w okresie obowiązywania 
certyfikatu, sprzyjałoby utrzymaniu jakości certyfikowanych jednostek 
i redukowałoby ryzyko zaistnienia nadużyć w tym zakresie. 

5. Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia w toku postępowania 
odwoławczego, o którym mowa w art. 3 ust. 7 i 10 ustawy 
o akredytacji, dodatkowego przeglądu akredytacyjnego w celu 
zapewnienia prawidłowego rozpatrzenia zastrzeżeń albo 
sprzeciwów wniesionych przez podmiot leczniczy ubiegający się 
o akredytację. 

Z ustaleń kontroli wynika, że w związku z wniesieniem sprzeciwu przez jeden 
z podmiotów leczniczych, CMJ – na wniosek rady akredytacyjnej – podjęło 
dodatkowe czynności polegające na przeprowadzeniu wizyty w szpitalu. 
Podjęcie działań polegających na zwizytowaniu szpitala było wynikiem pisma 
rady akredytacyjnej, w którym wskazała ona na potrzebę ponownego 
przeglądu (w ograniczonym zakresie). Działanie takie, choć merytorycznie 
uzasadnione, nie znajduje jednak podstaw prawnych w obowiązujących 
aktualnie przepisach prawa. Na potrzebę wypracowania rozwiązania 
systemowego, które pozwoli na podejmowanie czynności akredytacyjnych 
w toku procesu odwoławczego, w sytuacjach rozpatrywania zastrzeżeń lub 
sprzeciwów, wskazywało w toku kontroli również CMJ. 
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

5.1.  REALIZACJA PRZEZ CMJ ZADAŃ W ZAKRESIE MONITOROWANIA JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE ORAZ WPŁYW 

REALIZOWANYCH PRZEZ CMJ PROJEKTÓW W ZAKRESIE JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH 

NA FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH 

CMJ w sposób ciągły monitorowało jakość świadczeń zdrowotnych. Jednak CMJ 
nie w pełni prawidłowo realizowało zadania w tym zakresie, bowiem nie 
zainicjowało formalnie zmiany standardów z 2009 r., pomimo istnienia 
przesłanek do podjęcia takich działań. 

Zgodnie z § 2 statutu CMJ26 przedmiotem jego działalności jest monitorowanie 
jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej. 
Do zadań CMJ należy przygotowywanie i prowadzenie analiz działalności 
zakładów opieki zdrowotnej związanych z jakością udzielanych świadczeń 
zdrowotnych poprzez: opracowywanie metodologii i wskaźników służących do 
oceny jakości udzielanych świadczeń, przygotowywanie metod do analiz i 
porównywania wyników, prowadzenie rejestru ocenianych zakładów opieki 
zdrowotnej (§ 1 pkt 2 regulaminu organizacyjnego CMJ27) oraz opracowywanie 
i prowadzenie baz danych o jakości w ochronie zdrowia uwzględniających: 
spełnianie standardów akredytacyjnych, ocenę podejmowanych działań na 
rzecz poprawy jakości w określonych dziedzinach (§1 pkt 8 przywołanego 
regulaminu). Zadania m.in. z zakresu opracowywania wskaźników służących do 
oceny świadczeń zdrowotnych, warunków udzielania świadczeń, a także 
wdrożenie i ocena opracowanych wskaźników należą do Działu Standaryzacji 
CMJ (§ 7 regulaminu organizacyjnego). Zgodnie z § 1 pkt 5 regulaminu 
organizacyjnego do zadań CMJ należy również opracowywanie propozycji 
standardów akredytacyjnych mających wpływ na jakość w opiece zdrowotnej. 
Według § 5 pkt. 1-3 ww. regulaminu organizacyjnego do zadań Działu 
Akredytacji należy: 
 analiza standardów akredytacyjnych jako narzędzi oceny zewnętrznej 

zakładu opieki zdrowotnej mającej wpływ na jakość świadczeń 
zdrowotnych, 

 opracowanie standardów akredytacyjnych, 
 wdrażanie oraz analiza, weryfikacja i modyfikacja standardów 

akredytacyjnych. 

5.1.1. PROWADZENIE ANALIZ STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH JAKO NARZĘDZI 

OCENY ZEWNĘTRZNEJ ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MAJĄCEJ WPŁYW 

NA JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

Zakres zadań CMJ determinuje konieczność monitorowania jakości świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze oraz podejmowania 
działań związanych z opracowywaniem propozycji standardów 
akredytacyjnych. Według stanowiska CMJ prezentowanego na jego stronie 
www28 standardy mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, 
zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione 
jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania 
poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. 

                                                           
26 Stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia z 2 lipca 2010 r. w sprawie 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 
27 Stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z 2 lipca 2010 r. w sprawie 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 
28 http://www.cmj.org.pl/akredytacja/cotojest.php dostęp: 6 listopada 2019 r. 

CMJ nie zainicjowało 
formalnie zmiany 
standardów z 2009 r. 

 



Ważniejsze wyniki kontroli 

18 
 
 

W okresie objętym kontrolą nie zmodyfikowano obowiązujących standardów 
akredytacyjnych. W badanym okresie w CMJ raz podjęto próbę ich modyfikacji 
(tj. w 2016 r.). Nie doprowadziła ona jednak do zmiany standardów, pomimo że 
na zasadność przeformułowania wytycznych wskazywała również rada 
akredytacyjna. 

Brak aktywności CMJ w celu zmiany obowiązujących standardów 
akredytacyjnych dyrektor CMJ uzasadniała zaangażowaniem jednostki w prace 
nad rozwiązaniami systemowymi w obszarze poprawy jakości w ochronie 
zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta, tzw. ustawą o jakości.  

Dyrektor CMJ wskazywała, że przyczyną nieprzedstawiania radzie 
akredytacyjnej propozycji zmian w standardach akredytacyjnych było podjęcie 
prac nad ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, 
w której miało dojść do podziału standardów dotyczących autoryzacji 
i akredytacji. Pomimo powyższego podjęto prace zmierzające do wprowadzenia 
akredytacji dla szpitali wąskoprofilowych29, a w czwartym kwartale 2019 r. 
miały zostać rozpoczęte prace nad aktualizacją standardów z 2009 r. 

W przypadku wskazanych niżej standardów z 2009 r., obowiązujących 
w okresie objętym kontrolą na mocy obwieszczenia w sprawie standardów, 
istniały niespójności pomiędzy treścią wyjaśnienia brzmienia standardu 
a zasadami punktowania oraz zakresem sprawdzenia, tj.: 

 sposób dokonywania oceny punktowej nie odnosił się do całości 
brzmienia opisu standardu akredytacyjnego prezentowanego w formie 
wyjaśnienia do standardu (sześć standardów30); 

 sposób dokonywania sprawdzenia realizacji standardu nie był powiązany 
z brzmieniem opisu standardu akredytacyjnego prezentowanego w formie 
wyjaśnienia do standardu oraz sposobem punktowania (trzy standardy31). 

Przykład: 

- KZ 1.8: nie było punktowane, wskazane w wyjaśnieniu do standardu, 
zbieranie danych o absencji chorobowej z powodu grypy, przyznanie 
5 punktów nie odnosiło się do zapewnienia szczepień (tylko do danych o 
poziomie wyszczepienia 80% personelu medycznego), ponadto sposób 
punktowania odnosił się tylko do personelu medycznego (a wg wyjaśnienia 
do standardu dotyczy on wszystkich osób zatrudnionych w obszarach 
świadczenia opieki); 
Kontrolerzy NIK stwierdzili, że w 11 szpitalach32 wizytatorzy uznali ten 
standard za spełniony, mimo że w czasie prowadzenia przeglądu 
akredytacyjnego, będącego podstawą wydania aktualnie obowiązujących 
certyfikatów akredytacyjnych, nie było danych o absencji chorobowej z tytułu 
grypy. Jednocześnie brak jest podstaw prawnych do gromadzenia w szpitalach 
informacji o absencji z powodu grypy i pozyskiwania przez podmiot leczniczy 
(pracodawcę) informacji na temat absencji chorobowej pracowników oraz brak 
jest instrumentów po stronie szpitala do egzekwowania zaleceń kierownictwa 
w zakresie skorzystania z możliwości szczepienia; 

- OP 3 Pracownicy szpitala są szkoleni w resuscytacji krążeniowo oddechowej: 
punktowanie nie odnosiło się do wskazanego w wyjaśnieniu wymogu 
dokumentowania szkoleń w aktach osobowych pracowników; 

                                                           
29Tj. podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe 
i operacyjne, dla których wprowadzono standardy akredytacyjne ujęte w obwieszczeniu 
Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. (Dz.Urz. MZ poz. 67) 
30 KZ 1.8, DO 3, ZZ 5.3, OP 3, PJ 1.2, PP 5  
31 ZZ 3 Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby o udokumentowanych 
kwalifikacjach, ZI 1.3 Szpital określił zasady dostępu do zewnętrznych medycznych baz 
danych dla pracowników medycznych, PP 5 Określono listę procedur wymagających 
dodatkowej zgody pacjenta. 
32 Dotyczy kontroli P/19/095, w ramach której NIK badała prowadzenie przez 12 
szpitali działalności z uwzględnieniem standardu KZ 1.8. 
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- PJ 1.2 W szpitalu funkcjonuje zespół ds. jakości: punktowanie nie odnosiło się 
do wskazanego w wyjaśnieniu wymogu, by spotkania zespołu odbywały się 
regularnie, nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

- PP 5 Określono listę procedur wymagających dodatkowej zgody pacjenta: 
sprawdzenie obejmowało m.in. przegląd dokumentacji medycznej (o której nie 
ma mowy w wyjaśnieniu do standardu i do której nie odnosi się jego treść), 
a sposób punktowania nie odnosi się do wyników sprawdzenia w tym zakresie, 
zaś przy ocenie analizowany był m.in. fakt wyrażenia pisemnej zgody 
na procedury ujęte na liście, o której mowa w standardzie oraz znajomość listy 
przez personel. Zdaniem NIK aktualne wyjaśnienie do standardu wskazuje 
na konieczność opracowania listy procedur i sposobu uzyskiwania na nie zgody 
od pacjenta, a punktowanie określenia tej listy i jej znajomości przez personel, 
co nie wiąże się z wdrożeniem ww. listy; 

- ZZ 3 Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby o udokumentowanych 
kwalifikacjach, odpowiednich do wykonywanych czynności: sprawdzenie 
nie obejmowało dokumentacji medycznej, co wykluczało możliwość 
odniesienia się przy punktowaniu do posiadania kwalifikacji odpowiednich 
do wykonywanych czynności (zakres zrealizowanych czynności wynika 
z dokumentacji medycznej). Zdaniem NIK, z wyjaśnienia do standardu i opisu 
jego punktowania wynika wprost konieczność powiązania faktu udzielenia 
świadczenia ze zidentyfikowanym w trakcie wizyty akredytacyjnej zakresem 
kwalifikacji osoby je wykonującej. 

NIK zwróciła uwagę, że zasadnym byłoby wypracowanie takiego brzmienia 
standardów akredytacyjnych, które zapewni spójność ich treści, sposobów 
sprawdzenia i punktowania, a także adekwatność do stosowanych przez 
wizytatorów kryteriów oceniania. 
Po wprowadzeniu wnioskowanych zmian podmioty lecznicze dysponowałyby 
jasnymi wskazówkami co do kierunku działań projakościowych, których 
realizacja uprawniałaby do otrzymania certyfikatu akredytacyjnego. Bowiem 
dotychczas, na skutek stosowania przez CMJ do oceny spełnienia standardów 
punktacji nieodnoszącej się do całości ich brzmienia lub dokonywania 
sprawdzenia w sposób niezapewniający ocen adekwatnych do stwierdzonych 
stanów faktycznych, niektóre podmioty lecznicze otrzymywały zapewnienie, 
że funkcjonują zgodnie ze standardami, pomimo że nie realizowały one zadań 
w sposób w nich określony. 

5.1.2. MONITOROWANIE PRZEZ CMJ JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

I REALIZACJA PROJEKTÓW PROJAKOŚCIOWYCH 

W CMJ głównymi narzędziami wypracowanymi i wykorzystywanymi do oceny 
jakości udzielanych świadczeń, w szczególności przez szpitale, były standardy 
akredytacyjne. CMJ w 2016 r. przeprowadziło analizę standardów 
akredytacyjnych za lata 2010-2014 obejmującą 271 przeglądów 
akredytacyjnych. Jej wyniki były podstawą do wdrożenia dwóch programów: 
Zespoły szybkiego reagowania w szpitalach (program ZSR) oraz Zarządzanie 
bezpieczeństwem opieki w szpitalach (program ZN – Zdarzeń Niepożądanych).  
W latach 2016-2018 CMJ przeprowadziło badania, rankingi („Bezpieczny 
Szpital za 2016 r., 2017 r., 2018 r.”) oceniające szpitale w zakresie 
niemedycznych wskaźników dotyczących warunków sanitarnych, liczby 
i kwalifikacji personelu czy też obrazujące dane szpitali akredytowanych 
w określonych obszarach (struktura, personel, zakażenia szpitalne), jak 
i medycznych wskaźników dotyczących np. diagnostyki, polityki lekowej.  
Z analizy danych zaprezentowanych w rankingach szpitali – „Bezpieczny Szpital 
za lata 2016-2018” wynikało, że z 20 pierwszych szpitali zabiegowych, 
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wielospecjalistycznych i onkologicznych aż 75% posiadało certyfikat 
akredytacyjny33. 

Agregowane w CMJ dane pozwalały na monitorowanie i dokonywanie w nim 
oceny jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze. 
CMJ, w związku z realizacją zadań statutowych w obszarze przygotowywania 
metod do analiz, porównywania wyników oraz oceny jakości świadczeń 
zdrowotnych, gromadziło dane pozwalające na określenie spełniania przez 
podmioty lecznicze standardów w poszczególnych działach lub wskaźników 
nieodnoszących się bezpośrednio do brzmienia standardów. Na potrzeby 
monitorowania poziomu spełniania standardów akredytacyjnych CMJ 
wypracowało autorski system pozwalający na prezentację dowolnego zakresu 
danych z obszarów standardów akredytacyjnych w odniesieniu do zadanego 
okresu – w sposób online. 

CMJ, w ramach działań projakościowych, tj. poprawy jakości leczenia 
i bezpieczeństwa pacjentów, w badanych latach realizowało sześć projektów:  

1) „Wdrożenie programu akredytacji szpitali”, który za cel miał poprawę 
jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów w podmiotach leczniczych, które 
świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez wdrożenie wymogów standardów 
akredytacyjnych. Oczekiwanym rezultatem projektu było uzyskanie przez 
co najmniej 85 szpitali do czasu jego zakończenia (ze 100 uczestniczących 
w projekcie) certyfikatu akredytacyjnego, a wartość projektu finansowanego 
z budżetu państwa oraz środków unijnych wynosiła 9 826,7 tys. zł. 

W lutym 2019 r. CMJ zidentyfikowało zagrożenie w realizacji ww. projektu, 
polegające na ryzyku niespełnienia wskaźnika dotyczącego liczby szpitali, które 
uzyskają certyfikat akredytacyjny. W związku z tym wystąpiło do ministerstwa 
o wydłużenie czasu realizacji projektu. W marcu 2019 r. ministerstwo 
zaakceptowało ww. wniosek i przedłużyło realizację tego projektu 
do 31 grudnia 2020 r. Ponadto, z uwagi na dużą liczbę szpitali ocenionych 
negatywnie w ramach przeglądu akredytacyjnego34, CMJ przeprowadziło 
dodatkową rekrutację szpitali do projektu oraz złożyło propozycję ponownego 
przeglądu akredytacyjnego szpitalom, które uzyskały negatywną ocenę przy 
spełnieniu standardów akredytacyjnych na poziomie co najmniej 70%. 
Powyższe działania, w ocenie CMJ, miały przyczynić się do zrealizowania 
założonych wskaźników.   

Według danych sprawozdawczych za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2019 r.35 35 podmiotów otrzymało certyfikat akredytacyjny, a stopień 
wdrożenia projektu wynikający z założonych mierników w części już został 
zrealizowany36;  

2) „Wdrożenie programu zarządzania bezpieczeństwem opieki w szpitalach”, 
który bazował na identyfikacji i analizie danych na temat zdarzeń 
niepożądanych, w tym zdarzeń niedoszłych. Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektor 
CMJ, projekt ten był konsekwencją m.in. osiąganych przez szpitale niskich ocen 
w standardach akredytacyjnych: PJ 5.1., PJ 5.2. PJ 5.3, PJ 4.1 i PJ 4.237. 

                                                           
33 Sprawdzenia dokonano wg stanu na koniec roku, którego dotyczył ranking – tj. np. 
ranking za 2016 r. – szpitale posiadające certyfikat akredytacyjny wg stanu 
na 31 grudnia 2016 r.  
34 Wg stanu na koniec grudnia 2018 r. z przeprowadzonych 58 przeglądów tylko 58% 
z nich uzyskało wynik pozytywny. 
35 Dane w sprawozdaniach za kolejne kwartały prezentowane były narastająco 
od początku realizacji projektu.  
36 Dotyczy liczby osób przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa, opieki i zdarzeń 
niepożądanych; liczba osób przeszkolonych w zakresie standardów akredytacyjnych; 
liczba warsztatów w szpitalach w zakresie wdrożenia standardów akredytacyjnych; 
liczba seminariów dla kadry zarządzającej w zakresie wdrażania standardów. 
37 Tj. PJ 5.1 – W szpitalu identyfikuje się i gromadzi dane na temat zdarzeń niepożądanych, 
PJ 5.2 – W szpitalu analizuje się zdarzenia niepożądane dotyczące pobytu pacjentów, 
PJ 5.3 – W szpitalu wykorzystuje się wnioski z przeprowadzonych analiz zdarzeń 
niepożądanych, PJ 4.1 – W oparciu o dane uzyskane z monitorowania jakości w szpitalu 
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Uczestniczyło w nim 25 szpitali, a wartość projektu finansowanego z budżetu 
państwa oraz środków unijnych to 1 739,4 tys. zł. Powyższy projekt był 
w trakcie realizacji (do końca 2020 r.), a w zakresie osiągnięcia niektórych 
mierników został już zrealizowany38; 

3) Wdrożenie programu Zespoły wczesnego reagowania w szpitalach, będący 
odpowiedzią m.in. na osiągane przez szpitale niskie wyniki w standardach 
akredytacyjnych: PJ 2.1, PJ 2.2, PJ 2.3, ZA 12.2, OP 539. Jego głównym założeniem 
była poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów w ciężkim albo 
pogarszającym się stanie poprzez wprowadzenie jednolitych kryteriów 
wczesnego wezwania wyspecjalizowanego zespołu, a także poprawę 
komunikacji interpersonalnej w szpitalu. W projekcie finansowanym z budżetu 
państwa oraz środków unijnych uczestniczyło 25 szpitali, a jego wartość 
wynosiła 2 066,8 tys. zł. Projekt był w trakcie realizacji (do końca 2020 r.), a w 
zakresie osiągnięcia niektórych mierników został już zrealizowany40; 

4) „Wsparcie podmiotów POZ we wdrażaniu standardów jakości 
i bezpieczeństwa opieki”, który za cel miał poprawę jakości leczenia 
i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych świadczących POZ przez 
wdrożenie programu akredytacyjnego ułatwiającego dostęp do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Oczekiwanym rezultatem 
projektu było uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego przez 250 POZ oraz 290 
POZ, które wdrożą działania projakościowe w ramach projektu do 31 grudnia 
2020 r., a wartość projektu finansowanego z budżetu państwa oraz środków 
unijnych wynosi 9 601,4 tys. zł. 

Według danych sprawozdawczych za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2019 r. 133 POZ otrzymały certyfikat akredytacyjny, a 262 z nich zostały objęte 
działaniami projakościowymi. Projekt był w trakcie realizacji (do końca 
2020 r.), a w zakresie liczby pracowników POZ, którzy uzyskali wsparcie 
szkoleniowo-konsultacyjne w zakresie standardów akredytacyjnych 
i przygotowania jednostki POZ do ich wdrożenia został zrealizowany; 

5) „Rejestr Decubitus” polegający na gromadzeniu danych na temat częstości 
występowania odleżyn w szpitalach. Projekt finansowany z budżetu CMJ41, 
realizowany w latach 2016-2019, którego celem było wdrożenie systemu 
rejestracji odleżyn w jak największej liczbie szpitali. W latach 2016-2018 liczba 
podmiotów leczniczych korzystająca z ww. narzędzia wzrosła z 38 do 52. 

6) „Bezpieczeństwo pacjenta. Przewodnik i wskazówki dla kadry dydaktycznej” 
mający na celu wyposażenie kadry medycznej w umiejętności i kwalifikacje 
umożliwiające bezpieczniejsze świadczenie opieki nad pacjentem, realizowany 
w latach 2016-2017 i finansowany z budżetu CMJ oraz WHO42, którego 
elementy wprowadzone zostały przez cztery uczelnie w Polsce. 

 

 

                                                                                                                                        
prowadzone są projekty poprawy, PJ 4.2 – W szpitalu ocenia się efekty wprowadzonych 
zmian. 
38 Dotyczy np. liczby podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych 
programem zarządzania bezpieczeństwem opieki w ramach projektu czy też liczby osób 
przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych.  
39 PJ 2.1 - W szpitalu regularnie analizuje się przyczyny przedłużonego pobytu pacjentów, 
PJ 2.2 – W szpitalu regularnie analizuje się przyczyny zgonów pacjentów oraz PJ 2.3,  
ZA 12.2 – Przebieg i skutki wykonywanych znieczuleń są analizowane oraz OP 5. 
40 Dotyczy np. liczby podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych 
programem restrukturyzacyjnym w ramach projektu czy też liczby osób przeszkolonych 
z zakresu zespołów szybkiego, wczesnego reagowania.  
41 CMJ nie określiło wartości realizacji projektu. 
42 World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia; Projekt o wartości 
7,6 tys. dolarów amerykańskich. 
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5.2.  WPŁYW ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA 

FUNKCJONOWANIE PODMIOTU LECZNICZEGO, POZIOM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW ORAZ WPŁYW WPROWADZENIA STANDARDÓW 

AKREDYTACYJNYCH NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ PODMIOTU LECZNICZEGO 

CMJ w latach 2016-2019 realizowało zadania związane z akredytacją, a dzięki 
podejmowanym przez nie działaniom promującym wdrażanie standardów 
akredytacyjnych wzrastała liczba szpitali i placówek podstawowej opieki 
zdrowotnej, które spełniały standardy akredytacyjne na poziomie uprawniającym 
do otrzymania certyfikatu.  
Jednak przeprowadzenie zewnętrznej oceny jakości świadczeń zdrowotnych 
w ograniczonym zakresie poprawiło funkcjonowanie szpitali. Zgodność 
funkcjonowania kontrolowanych szpitali ze standardami akredytacyjnymi mieściła 
się w zakresie od 77% do 90%, a prawie 40% objętych kontrolą NIK szpitali 
uzyskało w trakcie ponownych przeglądów ocenę niższą niż przyznana w trakcie 
wcześniejszych certyfikacji. Realizacja przez podmioty lecznicze zadań nie 
odpowiadała w pełni wskazówkom zawartym w standardach z 2009 r., 
a przystąpienie do procesu akredytacji nie skutkowało wprowadzeniem 
w podmiotach leczniczych trwałych zmian w zakresie ich funkcjonowania. 
W szpitalach nie prowadzono działalności w sposób odpowiadający brzmieniu 
standardów z 2009 r. już w trakcie wizyt akredytacyjnych, jak również szpitale nie 
utrzymywały po uzyskaniu certyfikatów akredytacyjnych poziomu funkcjonowania 
świadczącego o pełnym wdrożeniu standardów (maksymalnie ocenionych przez 
CMJ).  

Jednocześnie CMJ nie zapewniło prawidłowego przebiegu procedury 
oceniającej, z uwagi to, że: 

 zakres sprawdzenia i zasady punktowania były niemożliwe 
do zastosowania podczas trzydniowych wizyt akredytacyjnych, 

 nie zapewniono otrzymania przez szpitale ocen odpowiadających 
założeniom zawartym w obwieszczeniu ministra wprowadzającym 
standardy akredytacyjne z 2009 r. 

 nie wypracowano narzędzi zapewniających jednolitość ocen i ich 
adekwatność do stanów faktycznych,  

 przyznawano podmiotom leczniczym różną liczbę punktów podczas 
kolejnych wizyt akredytacyjnych pomimo braku przesłanek 
do różnicowania punktacji, 

 występowało niejednolite podejście wizytatorów do oceny spełniania 
standardów oraz stosowanie przy ich ocenie innych mierników niż 
wskazane w opisach punktowania, 

 wizytatorzy stosowali niekiedy sposoby sprawdzenia standardów, 
które nie gwarantowały prawidłowej oceny szpitali. 

Przystąpienie do programu akredytacji szpitali nie miało w kontrolowanych 
jednostkach wpływu na zmianę parametrów dotyczących wykorzystania bazy 
szpitala i skali wykonywanych reinterwencji (rehospitalizacji i reoperacji). 
Przyznanie szpitalom certyfikatów akredytacyjnych przełożyło się natomiast 
zarówno na korzyści finansowe otrzymane w związku z uwzględnieniem 
certyfikatu akredytacyjnego w procesie ustalania ryczałtu systemu 
zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na lata 2018-2019, jak i na 
niewymierne korzyści związane z edukacją personelu medycznego 
i propagowaniem idei projakościowych, budowaniem pozytywnego wizerunku 
podmiotu i zadowoleniem pacjentów. 

Podejmowane przez CMJ w latach 2016-2019 działania mające na celu 
wprowadzenie w podmiotach leczniczych rozwiązań projakościowych 
obejmowały m.in. wdrażanie standardów akredytacyjnych, propagowanie 
rozwiązań w zakresie poprawy jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów 
w ciężkim albo pogarszającym się stanie oraz monitorowania zdarzeń 

Akredytacja nie 
zapewnia trwałości 
rozwiązań 
projakościowych 
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niepożądanych. Jednocześnie sposób wdrażania ww. projektów zmierzał do 
osiągnięcia zakładanych rezultatów. 

Przykład: 
CMJ na mocy porozumień zawartych z podmiotami leczniczymi o udziale 
w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości 
i bezpieczeństwa opieki”43 w latach 2017-2019 (do 30 kwietnia) 
przeprowadziło tzw. wizyty testowe w 91 szpitalach, z których 64 przystąpiły 
do certyfikacji, a także w 240 POZ, z których po wizycie poprzedzającej 
rozpoczęcie procedury akredytacyjnej, do procesu certyfikacji przystąpiło 156. 

W latach 2016-2018 minister udzielił akredytacji 204 szpitalom44 oraz 81 
placówkom podstawowej opieki zdrowotnej45, odmówiono wydania akredytacji 
30 podmiotom leczniczym (27 szpitalom i 3 POZ)46. Liczba wniosków 
o udzielenie akredytacji szpitalom wyniosła w 2016 r. - 56, w 2017 r. - 119, a w 
2018 - 48., a POZ odpowiednio jeden, dwa i 156. 

Liczba szpitali oraz POZ, w których przeprowadzono w latach 2016-2018 
wizyty akredytacyjne, wyniosła odpowiednio 56, 73 i 100 oraz zero, jeden 
i 11047. Odsetek szpitali, które otrzymały wynik akredytacyjny (ocena 
zgodności ze standardami akredytacyjnymi) poniżej 75%, wzrastała z 3,5% 
w roku 2016 do 15% w 2017 r. i 19% w 2018 r. Malała także liczba szpitali, 
które otrzymały wynik w przedziale 90%-94,99% z 14% w 2016 r. do 4% 
w 2017 r., natomiast w 2018 r. odnotowano wzrost do 5%. Z kolei ze 111 
przeglądów akredytacyjnych w POZ w latach 2017-2018 blisko 10% uzyskało 
wynik poniżej 75%. 
Osiągnięte przez szpitale48 wyniki z przeprowadzonych postępowań 
akredytacyjnych w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 

- w 2016 r. dwa szpitale uzyskały wynik poniżej 75%, jeden szpital otrzymał 
ocenę w przedziale 75%-75,99%, 12 szpitali z przedziału 76%-79,99%, 
32 szpitale z przedziału 80%-89,99%, osiem z przedziału 90%-94,99% oraz 
jeden z oceną powyżej 95%; 

- w 2017 r. 11 szpitali uzyskało wynik poniżej 75%, dwa szpitale otrzymały 
ocenę w przedziale 75%-75,99%, 13 szpitali z przedziału 76%-79,99%, 
44 szpitale z przedziału 80%-89,99% oraz trzy z przedziału 90%-94,99%; 

- w 2018 r. 19 szpitali uzyskało wynik poniżej 75%, 10 szpitali otrzymało ocenę 
w przedziale 75%-75,99%, 23 szpitale z przedziału 76%-79,99%, 43 szpitale 
z przedziału 80%-89,99% oraz pięć z przedziału 90%-94,99%. 

W badanym okresie nie uległa zasadniczym zmianom struktura średnich ocen 
uzyskiwanych w poszczególnych działach standardów opublikowanych 

w drodze obwieszczenia ministra w sprawie standardów akredytacyjnych.  

W latach 2016-2018 liczba szpitali recertyfikowanych wynosiła odpowiednio 
51, 47, 59. Wyniki osiągane przez podmioty lecznicze podczas kolejnych 
przeglądów akredytacyjnych świadczyły o tym, że w około połowie z nich 
wzrósł stopień zgodności funkcjonowania ze standardami akredytacyjnymi 

                                                           
43 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, której środki przeznaczono na projekt „Wsparcie procesu akredytacji 
zakładów opieki zdrowotnej”, stanowiącego część „Programu Akredytacji Szpitali” 
prowadzonego w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
(PO WER). 
44 Odpowiednio: w 2016 r. – 67; w 2017 r. – 54; w 2018 r. – 83. 
45 Odpowiednio: w 2017 r. – 1; w 2018 r. – 80. 
46 Odpowiednio: w 2016 r. – cztery decyzje odmowne ministra; w 2017 r. – pięć decyzji 
odmownych; w 2018 r. – 21 decyzji odmownych. 
47 Liczba recertyfikowanych POZ to w latach 2016-2018 odpowiednio: zero, jeden oraz 
dwa. Według danych za 2018 r., ze 110 przeglądów POZ 99 zakończyło się wynikiem 
uprawniającym do przyznania i przyznaniem certyfikatu. 
48 Tj. zarówno te, które były recertyfikowane, jak i te, które do procesu akredytacyjnego 
przystąpiły po raz pierwszy. 
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z 2009 r.49 Jednocześnie odsetek podmiotów przystępujących po raz kolejny 
do certyfikacji, które uzyskały oceny wymagane do otrzymania certyfikatu 
akredytacyjnego, był nie niższy niż 90%. 

W 2016 r. 51 szpitali uzyskało ponowną akredytację, przy czym najwyższy 
wynik wyniósł 95,43%, a najniższy 75,89%50.  

Z 51 szpitali recertyfikowanych w 2016 r. 21 uzyskało wynik niższy aniżeli przy 
poprzedniej akredytacji, a 30 poprawiło osiągnięty poprzednio rezultat. 
Ponadto w 2016 r. wśród szpitali recertyfikowanych nie było przypadków 
uzyskania wyniku przeglądu poniżej 75%. 

W 2017 r. szpitali, którym przyznano ponowną akredytację, było 47. 
Odmówiono udzielenia ponownej akredytacji pięciu, które osiągnęły wynik 
w przedziale od 68,9% do 73,45%, przy czym spadek wyniku osiągniętego przy 
poprzedniej akredytacji mieścił się w przedziale od 3,84% do 11,82%. 
Z powyższych 47 szpitali osiągnięty wynik, w porównaniu z wynikiem 
poprzedniej akredytacji, był wyższy w 23 przypadkach, a niższy w 24 
przypadkach, co stanowiło 51% szpitali recertyfikowanych w 2017 r.  

W 2018 r. recertyfikowano 59 szpitali, a odmówiono przyznania akredytacji 
dwóm, które osiągnęły wynik na poziomie 71,8% i 71,69% (poprzednio 
odpowiednio 75,08% oraz 85,28%). W 2018 r. 26 szpitali w porównaniu 
z poprzednią certyfikacją osiągnęło niższy wynik, pozostałe 33 szpitale 
poprawiły wynik z poprzedniej akredytacji.  

Wśród szpitali recertyfikowanych w latach 2016-2018 54 szpitale brały udział 
w procesie akredytacyjnym co najmniej trzykrotnie. Spośród wyżej wskazanych, 
26% szpitali wykazało stałą poprawę w każdym kolejnym przeglądzie 
akredytacyjnym. W każdym z badanych lat blisko połowa recertyfikowanych 
szpitali uzyskiwała gorszy wynik. Wśród nich były szpitale, które odnotowały 
kilkunastoprocentowy spadek wyniku w stosunku do poprzedniej akredytacji. 

Porównując dane za lata 2016-2018 dotyczące wybranych 10 działów51 
standardów z 2009 r., do danych uzyskanych przez te szpitale w poprzednich 
akredytacjach, NIK odnotowała, że: 

 średnie wyniki szpitali akredytowanych w 2016 r. osiągane w dziale 
dotyczącym kontroli zakażeń i laboratorium, w porównaniu ze średnimi 
wynikami uzyskiwanymi przez te placówki w trakcie poprzedniej 
akredytacji, były zbliżone (różnica mniejsza niż 1%), w pozostałych ośmiu 
działach średnie wyniki uzyskane przez szpitale okazały się nieznacznie 
lepsze52; 

 średnie wyniki szpitali akredytowanych w 2017 r. osiągane w pięciu 
działach dotyczących farmakoterapii, laboratorium, diagnostyki 
obrazowej, odżywiania i środowiska opieki, w porównaniu ze średnimi 
wynikami uzyskiwanymi przez te placówki w trakcie poprzedniej 
akredytacji, były zbliżone (różnica mniejsza niż 1%), w działach 
dotyczących poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta, zarządzania 
ogólnego i opieki nad pacjentem były nieznacznie lepsze53, w dziale 
kontroli zakażeń były lepsze o 8,09%, a w dziale dotyczącym praw 
pacjenta gorsze o 3,52%; 

                                                           
49 Szpitale recertyfikowane w 2016 r. – 41% z niższym wynikiem, w 2017 r. – 51%, 
w 2018 r. – 44%. 
50 Wynik na poziomie 95% i powyżej osiągnięty był przez jeden szpital, również wynik 
na poziomie minimalnym tj. 75-75,99% osiągnął jeden szpital. 
51 Prawa Pacjenta (PP), Opieka nad Pacjentem (OP), Kontrola Zakażeń (KZ), 
Farmakoterapia (FA), Laboratorium (LA), Diagnostyka Obrazowa (DO), Odżywianie (OD), 
Poprawa Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta (PJ), Zarządzanie Ogólne (ZO), Zarządzanie 
Środowiskiem Opieki (SO).  
52 W czterech działach – OP, FA, DO i ZO – różnica wynosiła więcej niż 1%, a mniej niż 
2 %, a w kolejnych czterech – PP, OD, PJ i ŚO – różnica wynosiła między 2% a 3%. 
53 W dziale – PJ i ZO – różnica wynosiła więcej niż 1%, a mniej niż 3 %, w dziale  
OP różnica wynosiła 3,2%. 
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 średnie wyniki szpitali akredytowanych w 2018 r. osiągane w dwóch 
działach farmakoterapii i środowiska opieki, w porównaniu ze średnimi 
wynikami uzyskiwanymi przez te szpitale w trakcie poprzedniej 
akredytacji, były zbliżone (różnica mniejsza niż 1%), w dwóch działach - 
dotyczących laboratorium i zarządzania ogólnego - były nieznacznie 
lepsze (różnica wynosiła więcej niż 1%, a mniej niż 2%), w działach 
diagnostyka obrazowa i odżywianie były one nieznacznie gorsze (różnica 
wynosiła więcej niż 1% a mniej niż 2%); a w trzech działach obejmujących 
poprawę jakości i bezpieczeństwa pacjenta, prawa pacjenta oraz opiekę 
nad pacjentem, wyniki były lepsze (różnica wynosiła od 6,4% [PJ], poprzez 
8% [PP] do 14,4% [OP]), w dziale dotyczącym kontroli zakażeń średni 
wynik szpitali, w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi przez nie 
w poprzedniej akredytacji, był gorszy o 8,6%. 

Wyniki akredytacji szpitali, które otrzymały certyfikat po raz kolejny, 
wskazywały w latach 2016-2018 na nieutrzymywanie przez nie sposobu 
funkcjonowania zgodnego z częścią standardów, które spełniały wcześniej. 

Średni wynik osiągnięty przez szpitale recertyfikowane w każdym z badanych 
lat był lepszy od średniej oceny w tym obszarze przyznanej w trakcie 
poprzedniej certyfikacji w działach dotyczących zarządzania ogólnego oraz 
opieki nad pacjentem, a także poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta. 
Jednak w działach dotyczących farmakoterapii i środowiska opieki poprawa 
wyników - nieprzekraczająca trzech punktów procentowych odnotowana 
została tylko w 2016 r., a szpitale recertyfikowane w kolejnych latach osiągały 
wynik na zbliżonym poziomie do oceny otrzymanej w trakcie poprzedniej 
certyfikacji. W działach diagnostyka obrazowa i odżywianie średni wynik 
szpitali recertyfikowanych w 2016 r. był lepszy od uzyskanego przy 
poprzedniej certyfikacji, wyniki szpitali recertyfikowanych w kolejnym roku 
pozostawały na poziomie uzyskanym wcześniej, a w szpitalach 
akredytowanych ponownie w 2018 r. oceny były niższe od otrzymanych przy 
poprzedniej akredytacji. W dziale dotyczącym praw pacjenta szpitale 
recertyfikowane w 2016 r. i 2018 r. osiągnęły wyniki lepsze niż w trakcie 
poprzednich akredytacji, a średnie wyniki podmiotów recertyfikowanych 
w 2017 r. były gorsze o ponad trzy punkty procentowe. 

Organizacja pracy szpitala, umożliwiająca otrzymanie przez niego certyfikatu 
akredytacyjnego, nie była równoznaczna z zapewnieniem prawidłowego 
prowadzenia działalności leczniczej. Świadczyły o tym wyniki kontroli 
prowadzonych przez NIK w latach 2017-201854 obejmujące: problematykę 
zakażeń w podmiotach leczniczych, bezpieczeństwo pacjentów przy 
stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach, funkcjonowanie aptek 
szpitalnych55 i działów farmacji szpitalnej56, dostępność i finansowanie 
diagnostyki laboratoryjnej, żywienie pacjentów w szpitalach, ochronę 
intymności i godności pacjentów w szpitalach. Odsetek skontrolowanych 
wówczas podmiotów posiadających certyfikat akredytacyjny w okresach 
objętych wyżej wymienionymi kontrolami wynosił odpowiednio 44%, 38%, 
38%, 33%, 24% i 42%.  

W trakcie każdego z wymienionych postępowań kontrolnych nieprawidłowości 
stwierdzano zarówno w podmiotach leczniczych posiadających akredytację, jak 

                                                           
54 Kontrole obejmowały odpowiednio lata 2016-2017 (kontrola P/17/060 Zakażenia 
w podmiotach leczniczych), 2016-2018 (kontrola P/18/058 Bezpieczeństwo pacjentów 
przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach), 2015-2017 (kontrola P/17/093 
Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej), 2015-2016 (kontrola 
P/16/056 Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej), 2015-2017 (kontrola 
P/17/084 Żywienie pacjentów w szpitalach i P/17/103 Ochrona intymności i godności 
pacjentów w szpitalach). 
55 Placówka ochrony zdrowia publicznego i miejsce świadczenia usług 
farmaceutycznych. 
56 Miejsce świadczenia usług farmaceutycznych w szpitalach i innych 
przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej. 

Wyniki wybranych 
kontroli prowadzonych 
przez NIK w szpitalach 
w latach 2016-2018 
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i jednostkach nieakredytowanych. Wyniki tych kontroli wskazują na to, 
że w większej liczbie jednostek akredytowanych nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem 
antybiotykoterapii, realizacją usług farmaceutycznych oraz odżywianiem 
pacjentów. NIK stwierdziła bowiem nieprawidłowości odpowiednio w 33%, 
89% i 75% szpitali akredytowanych oraz w 60%, 92% i 88% szpitali 
nieposiadających certyfikatu akredytacyjnego. Przy czym różnice wyniosły 
na korzyść placówek akredytowanych odpowiednio 27, 3 i 13 punktów 
procentowych. 

We wszystkich skontrolowanych podmiotach, bez względu na posiadanie przez 
nie akredytacji, zidentyfikowane zostały stany nieprawidłowe związane 
z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym. Odsetek podmiotów 
nieakredytowanych, w których stwierdzono nieprawidłowości, był niższy 
od odsetka niewłaściwie funkcjonujących szpitali posiadających certyfikat, 
w obszarze zapewnienia dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony 
intymności i godności pacjentów. NIK stwierdziła bowiem nieprawidłowości 
odpowiednio w 90% i 44% szpitali akredytowanych oraz w 70% i 8% szpitali 
nieposiadających certyfikatu akredytacyjnego. Przy czym różnice wyniosły 
na korzyść placówek nieakredytowanych odpowiednio 20 i 36 punktów 
procentowych. 

Infografika nr 3 

Odsetek pomiotów akredytowanych i nieakredytowanych objętych 
kontrolami NIK w latach 2016-2018, w których nie zapewniono 
prawidłowego funkcjonowania w obszarach poddanych ocenie przez NIK  

 
Źródło: opracowanie własne NIK 
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Szpitale objęte niniejszą kontrolą NIK przygotowały się do procesu akredytacji 
w sposób umożliwiający im otrzymanie certyfikatów akredytacyjnych. 
Zgodność funkcjonowania tych podmiotów leczniczych ze standardami 
akredytacyjnymi mieściła się, w świetle ocen CMJ, w zakresie od 77% do 90%. 
W 37% kontrolowanych szpitali CMJ stwierdziło, że funkcjonują one 
na poziomie od 85% do 90% zgodności ze standardami akredytacyjnymi, 
wynik na poziomie od 80% do 84% uzyskało 42% kontrolowanych podmiotów, 
a poniżej 80% - 21% jednostek (najniższa ocena – 77%). 

Pomimo że we wszystkich kontrolowanych szpitalach usystematyzowano 
i wprowadzono nowe rozwiązania zmierzające do zapewnienia zgodności 
z wybranymi standardami akredytacyjnymi, żaden z podmiotów leczniczych 
nie prowadził działalności w sposób w pełni zgodny z analizowanymi 
standardami akredytacyjnymi, a odstępstwa dotyczyły od jednego do 1057 
z 14 analizowanych58 standardów. 

Przystąpienie do procesu certyfikacji i uzyskanie przez podmioty lecznicze 
certyfikatów akredytacyjnych przyniosło mniejszy niż należałoby się 
spodziewać wpływ na funkcjonowanie szpitali. Kontrolerzy NIK ustalili, 
że zmiany w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych nie miały charakteru 
trwałego, na co wskazywało zarówno prowadzenie przez szpitale działalności 
w sposób nieodpowiadający brzmieniu standardów z 2009 r., zarówno 
w trakcie wizyty akredytacyjnej, jak i po otrzymaniu certyfikatu 
akredytacyjnego, ale także nieutrzymanie przez te podmioty w późniejszym 
okresie poziomu funkcjonowania świadczącego o wdrożeniu standardów 
akredytacyjnych (maksymalnie ocenionych przez CMJ). Ponadto prawie 40% 
szpitali objętych kontrolą NIK uzyskało w trakcie ponownych przeglądów 
akredytacyjnych ocenę niższą niż przyznana przy wcześniejszej certyfikacji. 

Ustalenia NIK wskazują również na prowadzenie działalności w sposób 
nieodpowiadający brzmieniu standardów z 2009 r. w trakcie wizyt 
akredytacyjnych we wszystkich kontrolowanych szpitalach (dotyczy 
to standardów analizowanych przez NIK, których spełnienie zostało jednak 
uznane przez wizytatorów CMJ). Odstępstwa od standardów obejmowały 
od jednego do pięciu59 z nich i dotyczyły m.in. nieprzeszkolenia wszystkich 
osób w obszarze zakażeń szpitalnych i resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 
niezapewnienia szczepień przeciwko grypie, częstotliwości spotkań zespołów 
ds. jakości, farmakoterapii i badań laboratoryjnych.  

We wszystkich szpitalach działania związane z wdrożeniem analizowanych 
standardów akredytacyjnych nie były w pełni rzetelne. Zjawisko niespełniania 
wymogów akredytacyjnych dotyczyło funkcjonowania szpitali w trakcie 
uzyskiwania akredytacji, jak i po otrzymaniu certyfikatu. Kierownicy 
podmiotów leczniczych po uzyskaniu zapewnienia ze strony CMJ, że standard 
jest spełniony, w sytuacji gdy sposób funkcjonowania szpitala faktycznie 
odbiegał od tego wzorca, nie podejmowali działań zmierzających 
do zapewnienia z nim zgodności (nie tylko formalnej, ale także faktycznej). 
Niżej wskazane przykłady świadczą o uznawaniu przez CMJ standardów 
za spełnione w sytuacji, w której sposób funkcjonowania podmiotu nie 
odpowiadał w pełni wymogom określonym w standardach akredytacyjnych: 

 we wszystkich 10 szpitalach, w których analizowano zapewnienie 
pracownikom szkoleń dotyczących zakażeń szpitalnych, oraz w trzech 

                                                           
57 Jeden w czterech szpitalach, dwa w trzech szpitalach, trzy w czterech szpitalach, 
cztery w czterech szpitalach, pięć w dwóch szpitalach, sześć w jednym szpitalu, dziesięć 
w jednym szpitalu. 
58 Przy prezentacji skali naruszeń standardów nie ujęto podmiotów, które nie 
realizowały działalności w sposób określony w punktowaniu do standardu KZ 1.8 
z uwagi na brak narzędzi umożliwiających szpitalowi zapewnienie określonego poziomu 
wyszczepienia pracowników przeciwko grypie, wobec dobrowolności szczepień. 
59 Jeden w sześciu szpitalach, dwa w ośmiu, trzy w trzech szpitalach, pięć w dwóch. 

Wyniki osiągnięte przez 
kontrolowane szpitale 

Szpitale certyfikowane 
nie działały zgodnie ze 
standardami 

Raporty akredytacyjne 
nie odzwierciedlają 
sposobu 
funkcjonowania szpitali 



Ważniejsze wyniki kontroli 

28 
 
 

z 12, w których analizowano zapewnienie pracownikom szczepień 
przeciwko grypie, 

Przykłady: 
Pomimo że zgodnie ze standardem KZ 5 i zasadami jego punktowania, 
w szpitalu wszyscy pracownicy powinni przynajmniej dwa razy w roku 
uczestniczyć w szkoleniach na temat zakażeń: 
- w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., w latach 2016-
2018 szkoleniom nie poddawano personelu z częstotliwością określoną 
w procedurze wewnętrznej jednostki oraz w standardzie KZ 5, a odsetek 
przeszkolonego personelu był najwyższy (78%) w 2017 r. (rok wizyty 
akredytacyjnej), a najniższy w roku kolejnym (24%). 
- w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w latach 2016-2018 odsetek 
przeszkolonego personelu wynosił odpowiednio 77%, 70% i 84%. 

Pomimo że zgodnie ze standardem KZ 1.8 szpital powinien zapewnić 
szczepienia, w szczególności przeciwko grypie, dla wszystkich osób 
zatrudnionych w obszarach świadczenia opieki: 
- w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy oferta 
szpitala z 2017 r., w której udostępniono pracownikom możliwość poddania się 
odpłatnemu szczepieniu przeciwko grypie (nieodpłatne wykonanie 
szczepienia), nie zachęciła personelu do ich wykonywania. Jakkolwiek 
udostępniono pracownikom możliwość poddania się szczepieniu, jednak 
określono odpłatność w wysokości kosztów szczepionki;  
- w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital 
Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej nie organizowano szczepień przeciwko 
grypie. 

 w dwóch z 13, w których analizowano wdrożenie nadzoru nad lekami 
przechowywanymi w oddziałach, w jednym z dziewięciu, w których 
analizowano wdrożenie zasad pozyskiwania leków w trybie nagłym, oraz 
w jednym z ośmiu, w których analizowano dokumentowanie działań 
niepożądanych leków, 

Przykłady: 
Pomimo że standard FA 3 wymaga wdrożenia zasad pozyskiwania leków 
w trybie nagłym, obowiązująca w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym 
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy procedura nie odnosiła się do ogółu leków 
stosowanych w szpitalu, a obejmowała jedynie antybiotyki. Ponadto 
w procedurze dotyczącej pozyskiwania leków w trybie nagłym nie ujęto 
uregulowań odnoszących się do pozyskiwania w takich sytuacjach produktów 
leczniczych od innego podmiotu leczniczego. Procedura nie obejmowała 
również stosowanej praktyki przesunięć leków pomiędzy oddziałami.  
Pomimo że zgodnie ze standardem FA 11, informacje na temat niepożądanych 
działań leków powinny być raportowane do apteki szpitalnej, w Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie stwierdzono 
dwa zgłoszenia (19.12.2017 r., tj. miesiąc przed wizytą akredytacyjną) 
do apteki i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych (URPL) po 102 i 287 dniach od stwierdzenia lekkich 
niepożądanych działań leków. Stwierdzający te przypadki lekarze wyjaśnili, 
że zwłoka w przekazaniu zgłoszeń wynikła z niedopatrzenia spowodowanego 
nawałem obowiązków i faktu, iż nie były to przypadki ciężkie, co nie zmienia 
faktu, że jeszcze w trakcie trwania przeglądu akredytacyjnego, podmiot ten nie 
spełniał ww. standardu. 

 w pięciu szpitalach, w których analizowano standardy z obszaru poprawy 
jakości i bezpieczeństwa pacjenta obejmującego funkcjonowanie zespołu 
ds. jakości, 

Przykład: 
Pomimo że standard PJ 1.2 wskazuje, iż zespół ds. jakości powinien spotykać 
się nie rzadziej niż w raz miesiącu 
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- w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu spotkania zespołu 
ds. jakości odbywały się w latach 2016-2018 średnio raz na kwartał, 
- w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy spotkania 
odbywały się w latach 2016-2019 (do 31 maja) odpowiednio dziewięć, siedem, 
pięć i trzy razy w roku. 

 w 10 szpitalach, w których analizowano standardy z obszaru opieki nad 
pacjentem, z 1160, w których badano zapewnienie wymaganych szkoleń 
pracowników w resuscytacji krążeniowo - oddechowej, 

Przykłady: 
- w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie w latach 2016-2018 odsetek 
przeszkolonego personelu wynosił odpowiednio 92%, 94% i 91 % (lekarze), 
88% i w kolejnych latach 92% (pielęgniarki), 88%, 86% i 87% (pozostały 
personel medyczny). W pierwszym półroczu 2019 r. szkoleń nie wykonywano; 
- w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich 
Górach" Repty" w kolejnych latach okresu 2016-2018 zostało przeszkolonych 
w ww. zakresie odpowiednio 47%, 31% oraz 33% pracowników, przy czym 
w grupie pracowników należących do pozostałego personelu medycznego 
(głównie fizjoterapeutów) znaczna większość pracowników (ok. 90%) nie była 
szkolona w tym zakresie. 
W treści standardu OP 3 podano, że „pracownicy szpitala są szkoleni 
w resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO)”, a z określonego bezpośrednio 
pod tym standardem sposobu jego oceniania jednoznacznie wynika, 
że uzyskana ocena zależy bezpośrednio od liczby przeszkolonego personelu. 
Skoro ocena „3” (za częściowe jego spełnienie) przysługuje w sytuacji, gdy 
„Większość personelu” jest przeszkolona w RKO, a ocena „5” (oznaczająca 
całkowite spełnienie) przysługuje, gdy „personel” jest przeszkolony w RKO, 
to oczywistym jest, że chodzi w tym przypadku o cały personel.  

 w dwóch szpitalach, w których analizowano standardy z obszaru 
laboratorium, z 10, w których badano opracowanie listy wykonywanych 
badań laboratoryjnych.  

Przykład: 
Pomimo że standard LA 3 wskazuje, iż lista badań laboratoryjnych musi być 
aktualna, to w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego 
w Bydgoszczy nie obejmowała ona informacji o dwóch badaniach, które zostały 
wprowadzone do oferty jeszcze przed przeprowadzeniem wizyty 
akredytacyjnej przez CMJ. 

W 74% szpitali (14 z 19) po otrzymaniu certyfikatu akredytacyjnego nie 
utrzymano poziomu funkcjonowania świadczącego o pełnym wdrożeniu 
badanych standardów61, a skala naruszonych standardów wynosiła od jednego 
do pięciu.  

Zadania związane z inicjowaniem i koordynowaniem działań prowadzących 
do poprawy jakości świadczeń i funkcjonowania podmiotów leczniczych 
należały do pełnomocników ds. jakości oraz zespołów, komitetów ds. jakości, w 
skład których wchodzili przedstawiciele ścisłego kierownictwa szpitali, 
personelu pielęgniarskiego, ordynatorzy, kierownicy komórek organizacyjnych. 
Zdaniem NIK odstąpienie od prowadzenia działalności w sposób określony 
standardami, świadczące o braku trwałej poprawy funkcjonowania podmiotów 
leczniczych, może wiązać się z niezapewnieniem aktywnego funkcjonowania 
zespołów ds. jakości, które zgodnie ze standardem PJ 1.2 powinny spotykać się 
przynajmniej raz w miesiącu. 

                                                           
60 Przeszkolenie całego personelu zostało zapewnione w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowie Wielkopolskim. 
61 Analizą objęto standardy z 2009 r., które w danym szpitalu (nie mniej niż 
13 standardów) w toku akredytacji uznane były ze spełnione w pełni. (wykaz 
standardów ujęto w sekcji – Wprowadzenie). 
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Przykład:  
W Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu po uzyskaniu certyfikatu 
akredytacyjnego spotkania zespołu ds. jakości nie odbywały się w składzie 
określonym w regulacjach wewnętrznych, nie protokołowano spotkań zespołu, 
co uniemożliwiało zapoznanie się z ustaleniami osobom nieobecnym oraz 
monitorowanie realizacji standardu PJ 1.2. Zdaniem NIK również trwająca 
od maja do lipca 2018 r. przerwa w zatrudnianiu pełnomocnika ds. jakości, 
a następnie zatrudnienie tej osoby w wymiarze 0,25 etatu, nie sprzyjały 
realizacji działań w zakresie poprawy jakości. 

Znaczna część podmiotów leczniczych prowadziła działalność po otrzymaniu 
certyfikatu w sposób nieodpowiadający brzmieniu standardów dotyczących 
szkoleń personelu, farmakoterapii, w tym np. nadzoru nad niepożądanymi 
działaniami leków62, a także dostępności produktów leczniczych, sprzętu 
i materiałów stosowanych w stanach nagłego zagrożenia życia63. 

Przykłady: 
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego 
w Lublinie jeden z dwóch przypadków ciężkich niepożądanych działań leków 
został zgłoszony do URPL z 33 dniowym przekroczeniem terminu określonego 
w art. 36f ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne64 (15 dni), 
w zw. z art. 36d ust. 1 tej ustawy. 1 marca 2018 r. stwierdzono u pacjenta ostrą 
niewydolność nerek, skutkującą koniecznością dializacji chorego, lekarz 
przekazał do apteki informację o niepożądanym działaniu leku 18 kwietnia 
2018 r., tj. po 48 dniach, a ta do URPL. Opóźnienie wyjaśniano natłokiem 
obowiązków. 

Pomimo że zgodnie ze standardem OP 4.1 leki i materiały stosowane w stanach 
nagłego zagrożenia życia miały być stale dostępne w miejscach świadczenia 
opieki, leki i materiały powinny być przechowywane w sposób funkcjonalny, 
umożliwiający szybkie dotarcie do pacjenta oraz dogodne korzystanie 
z zestawu przeciwwstrząsowego, zestawy powinny podlegać kontroli, która 
uwzględnia: skład zestawu, datę ważności, warunki przechowywania oraz 
sposób uzupełniania wykorzystanych leków i materiałów. 

- w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w wózku reanimacyjnym znajdującym 
się na Oddziale Kardiologii brakowało pięciu rodzajów wyrobów medycznych; 
natomiast w wózku reanimacyjnym znajdującym się w dyżurce pielęgniarek 
na II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej brakowało jednego leku 
pulmonologicznego oraz kilkunastu rodzajów wyrobów medycznych, a przy 
ampułce z adrenaliną wpisano omyłkowo błędną datę jej ważności; 

- na dwóch wybranych oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. Henryka 
Klimontowicza w Gorlicach w zestawach przeciwwstrząsowych brakowało 
niektórych pozycji ujętych w obowiązującym w Szpitalu wykazie sprzętu 
i aparatury niezbędnej w stanach zagrożenia życia, tj.: na Oddziale 
Internistyczno-Endokrynologicznym brakowało dwóch rodzajów wyrobów 
medycznych, a na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
brakowało jednego produktu leczniczego; 

- na Oddziale Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. w torbie 
reanimacyjnej, wbrew uregulowaniom wewnętrznym określającym „Skład 
zestawu stosowanego w stanie zagrożenia życia”, brakowało czterech leków. 

 

                                                           
62 W pięciu szpitalach z ośmiu, w których analizowano spełnianie standardu FA 11, 
dotyczyło to niezapewnienia zgłoszenia ciężkich działań niepożądanych leków 
w wymaganym terminie. 
63 Standardu OP 4.1 nie spełniało sześć, z 14 szpitali, w których był on analizowany 
w toku kontroli NIK. 
64 Dz. U. z 2019 r. poz. 499, ze zm. 
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Zaniechanie prowadzenia działalności w sposób świadczący o dążeniu 
do spełniania standardu lub w pełni z nimi zgodnego dotyczyło ponadto: 

 w siedmiu szpitalach65 - obszaru kontroli zakażeń, z których w dwóch 
zaprzestano zapewniać szczepienia przeciwko grypie (z 12, w których 
analizowano standard KZ 1.8), a w pięciu (z 10, w których analizowano 
standard KZ 5) odnotowano spadek odsetka osób przeszkolonych 
w obszarze zakażeń szpitalnych, 

 w ośmiu szpitalach (z 13, w których analizowano standard FA 7) - obszaru 
farmakoterapii, w tym nadzoru nad lekami przechowywanymi 
w oddziałach, 

Przykład:  
Pomimo że, zgodnie z wyjaśnieniem do standardu FA 7, system nadzoru nad 
lekami przechowywanymi w oddziałach polega m.in. na okresowej kontroli 
ilości leków: 
- w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich 
Górach "Repty" nie wdrożono procedury zapewniającej skuteczny nadzór nad 
lekami przechowywanymi w oddziałach Szpitala. Obowiązująca w Szpitalu 
procedura66 w tym zakresie nie obejmowała nadzoru nad ilością leków (poza 
lekami narkotycznymi i psychotropowymi). Ponadto prowadzona w Szpitalu 
ewidencja produktów leczniczych nie umożliwiała wygenerowania raportów 
na dany dzień, obejmujących stan leków przechowywanych poza apteką 
szpitalną (w poszczególnych oddziałach szpitalnych). W związku z powyższym 
w okresie objętym kontrolą kierownik apteki szpitalnej, w toku 
przeprowadzanych okresowych kontroli sposobu przechowywania leków 
w poszczególnych oddziałach, nie kontrolował ilości leków innych niż 
narkotyczne i psychotropowe. 

Ponadto w sześciu podmiotach leczniczych stwierdzono, świadczące 
o niewdrożeniu właściwego nadzoru nad lekami przechowywanymi 
w oddziałach, niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym, a ewidencją 
leków, które zostały wydane z apteki szpitalnej do poszczególnych oddziałów 
szpitala.  

 w jednym szpitalu, z 16 w których analizowano standard PJ 3 - obszaru 
poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta, polegające na niedokonaniu 
przez ponad rok oceny zebranych wyników badań ankietowych 
pacjentów, a w konsekwencji niezapoznaniu osób zainteresowanych 
z wynikami badania, o którym mowa w standardzie PJ 3, 

 w jednym szpitalu, z 16 w których analizowano standard ZZ 9 - obszaru 
zarządzania zasobami ludzkimi, polegające na odstąpieniu od 
przeprowadzenia badań satysfakcji zawodowej, o których mowa w 
standardzie ZZ 9. 

Wyniki szpitali, które posiadały w badanym okresie po raz kolejny certyfikat 
akredytacyjny, wskazują, że w odniesieniu do 38% z nich (5 z 13) poziom 
zgodności ze standardami akredytacyjnymi był niższy niż przy wcześniejszej 
akredytacji. Różnice utrzymywały się na poziomie 1-2 punktów procentowych, 
a tylko w jednym szpitalu osiągnęły poziom 12 punktów. Szpitale, w których 
poziom zgodności ze standardami akredytacyjnymi CMJ uznało za wyższy, 
poprawiły osiągnięty wynik na poziomie od 2 do 8 punktów procentowych. 

W podmiotach leczniczych w celu doskonalenia procesów klinicznych 
i zarządzania oraz ich monitorowania i analizowania opracowywano programy 
poprawy jakości, które w niemal wszystkich kontrolowanych szpitalach 
(w 17 z 19) CMJ w trakcie procedury certyfikacyjnej poprzedzającej otrzymanie 

                                                           
65 W dwóch zaprzestano zapewniać szczepienia przeciwko grypie, a w pięciu 
odnotowano spadek odsetka osób przeszkolonych w obszarze zakażeń szpitalnych. 
66 Procedura pn. Standard akredytacyjny Szpitala: „W szpitalu opracowano i wdrożono 
procedurę nadzoru nad lekami przechowywanymi w oddziałach”, zatwierdzony przez 
dyrektora szpitala 12 maja 2011 r., zwany dalej „Standardem Akredytacyjnym FA 7”. 
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aktualnie obowiązującego certyfikatu uznało za spełniające wymogi standardu 
PJ 1. Programy te zakładały m.in. doskonalenie metod diagnostyki i technik 
leczenia, prowadzenie analiz istotnych zdarzeń związanych z hospitalizacją 
i analiz zdarzeń niepożądanych oraz wdrażanie na ich podstawie działań 
zmierzających do poprawy jakości świadczeń, bezpieczeństwa pacjenta, 
poprawy satysfakcji pacjentów oraz dostępności do świadczeń medycznych, 
a także doskonalenie kadry. 

Działalność CMJ jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, 
działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność. 
Wydatki67 poniesione przez CMJ w latach 2016-2019 (do 30 czerwca) wyniosły 
odpowiednio: 3 523,9 tys. zł, 4 005,4 tys. zł, 4 449,6 tys. zł i 2 197,0 tys. zł, 
tj. odpowiednio 87,1%, 82,0%, 86,2% i 49,6% planu po zmianach. 

W latach 2016-2019 (do 30 czerwca) dochody w najwyższej kwocie zostały 
zrealizowane z tytułu opłat za przeprowadzenie przez CMJ procedury 
oceniającej i wyniosły odpowiednio: 2 100,2 tys. zł; 2 206,0 tys. zł; 
2 456,9 tys. zł; 1 851,3 tys. zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o akredytacji opłaty 
te stanowiły dochód budżetu państwa. 

Przepisy ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat 
za jej przeprowadzenie nie wskazują trybu, w tym terminu wnoszenia opłat. 

Minister w lipcu 2019 r., tj. w trakcie kontroli prowadzonej przez NIK, polecił 
CMJ, aby opłaty były pobierane od podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych po ustaleniu i akceptacji terminu przeglądu akredytacyjnego oraz 
składu zespołu wizytacyjnego. 

W badanym okresie istniały dwa źródła finansowania przeglądów 
akredytacyjnych. Pierwsze, z budżetu państwa, gdzie liczba przeglądów 
akredytacyjnych przeprowadzanych w danym roku kalendarzowym 
uzależniona była od wysokości środków budżetowych pozostających 
w dyspozycji CMJ. Drugie - współfinansowanie przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, której środki przeznaczono na 
projekt „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”, 
stanowiącego część „Programu Akredytacji Szpitali” prowadzonego w ramach 
Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). 

W przypadku przeglądów tzw. „budżetowych”, ich realizacja przeprowadzana 
była na podstawie dobrowolnie złożonego przez podmiot leczniczy „Wniosku 
o udzielenie akredytacji dla szpitala”, który wpisywany był na listę 
oczekujących68. Z kolei planowany termin przeglądów akredytacyjnych dla 
podmiotów leczniczych biorących udział w projekcie określany był w każdym 
przypadku w porozumieniach zawartych pomiędzy CMJ, a podmiotem 
leczniczym. 

W ocenie NIK przystąpienie do programu akredytacji szpitali nie miało 
w kontrolowanych jednostkach wpływu na zmianę parametrów dotyczących 
wykorzystania bazy szpitala i skali wykonywanych reinterwencji 
(rehospitalizacji i reoperacji). Świadczył o tym brak zmian w zakresie liczby 
hospitalizowanych ogółem oraz w przeliczeniu na jedno łóżko, nie odnotowano 
również wpływu na długość przeciętnego pobytu chorego w szpitalu, jak również 
na zmianę liczby powtórnych hospitalizacji i powtórnych zabiegów operacyjnych. 

                                                           
67 Dane na podstawie rocznych sprawozdań Rb-28 z wykonania planu wydatków 
budżetu państwa (lata 2016-2018) oraz sprawozdania Rb-28 za czerwiec 2019 r. 
68 Prowadzona jest odrębnie dla poszczególnych zestawów standardów akredytacyjnych 
tj.: standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
funkcjonowania szpitali, standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne 
procedury zabiegowe i operacyjne oraz standardów akredytacyjnych w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

Finansowanie 
działalności CMJ 
z budżetu państwa 

Wpływ akredytacji na 
sytuację ekonomiczną 
podmiotów leczniczych 
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Przyznanie szpitalom certyfikatów akredytacyjnych przełożyło się natomiast 
zarówno na korzyści finansowe otrzymane w związku z uwzględnieniem 
certyfikatu akredytacyjnego w procesie ustalania ryczałtu systemu 
zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na lata 2018-2019, jak 
i na niewymierne korzyści związane z edukacją personelu medycznego 
i propagowaniem idei projakościowych, budowaniem pozytywnego wizerunku 
podmiotu i zadowoleniem pacjentów. Opłaty za przeprowadzenie przez CMJ 
procedury oceniającej, stanowiące dochód budżetu państwa zgodnie z art. 4 
ust. 2 ustawy o akredytacji, w latach 2016-2019 (do 30 czerwca) wyniosły 
łącznie69 8 614,4 tys. zł.  

Liczba podmiotów leczniczych realizujących świadczenia podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, które posiadały 
certyfikat akredytacyjny będący podstawą zastosowania współczynnika 
korygującego przy obliczeniu ryczałtu70, wynosiła: 

- w I półroczu 2018 r. 173, co stanowiło 29% podmiotów leczniczych 
realizujących w tym czasie świadczenia podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,  

- w II półroczu 2018 r. 201, co stanowiło 34% podmiotów leczniczych 
realizujących w tym czasie świadczenia podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, 

- w 2019 r. 214, co stanowiło 37% podmiotów leczniczych realizujących w tym 
czasie świadczenia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej. 

Po wprowadzeniu uregulowań, pozwalających na uwzględnienie certyfikatu 
akredytacyjnego w procesie ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia 
świadczeń zdrowotnych na lata 2018-2019, podmiotom leczniczym nim 
objętym przyznano ryczałt zwiększony z tytułu akredytacji łącznie o 310 570 
tys. zł, w tym na 2018 r. 138 570 tys. zł, a na 2019 r. 172 000 tys. zł.71  

Wysokość środków dodatkowo przyznanych szpitalom - kontrolowanym przez 
NIK szpitalom realizującym świadczenia (17 z 19 objętych kontrolą) - 
dodatkowych środków w ramach ryczałtu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z posiadaniem przez 
nie certyfikatów akredytacyjnych, wyniosła w latach 2018-2019 łącznie 
23 209,48 tys. zł.  

W tracie kontroli prowadzonej w 19 szpitalach NIK przeprowadziła badanie 
ankietowe skierowane do ich pacjentów. Ankiety wypełniło 906 osób. 

Na pytania związane wprost z brzmieniem standardów akredytacyjnych 
z 2009 r., czy: 

 przy wyborze szpitala miało dla nich znaczenie posiadanie przez ten 
podmiot leczniczy certyfikatu akredytacyjnego, 52% respondentów 
podało odpowiedź twierdzącą, 30% negatywną, a 18% wskazało, że nie 
miało możliwości wyboru szpitala; 

 w związku z przyjęciem do szpitala byli informowani o prawach 
i obowiązkach pacjenta (informacja w tym zakresie była spisana, czytelna 
i łatwo dostępna w miejscu pobytu pacjenta, a na życzenie indywidualnie), 
92% respondentów podało odpowiedź twierdzącą, 3% negatywną, a 5% 
nie potrafiło udzielić odpowiedzi; 

 w czasie pobytu w szpitalu otrzymywali zrozumiałą informację o stanie 
zdrowia, 94% respondentów podało odpowiedź twierdzącą, 3% 
negatywną, a 3% nie potrafiło udzielić odpowiedzi; 

                                                           
69 Odpowiednio 2 100,2 tys. zł; 2 206,0 tys. zł; 2 456,9 tys. zł; 1 851,3 tys. zł. 
70 Posiadanie certyfikatu akredytacyjnego CMJ pozwala zwiększyć szpitalom ww. ryczałt. 
Dzięki temu mogą one otrzymać od NFZ dodatkowo od 1 do 2 proc. ryczałtu dodatkowo 
– w zależności od uzyskanego wyniku certyfikacyjnego 
71 Dane NFZ przekazane NIK za pismem z 11 października 2019 r. 

Wyniki badań 
ankietowych  
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 w czasie pobytu w szpitalu mieli zapewnioną możliwość odwiedzin, 99% 
respondentów podało odpowiedź twierdzącą, a niespełna jeden procent 
podał odpowiedź negatywną lub nie potrafił udzielić odpowiedzi; 

 w ich ocenie pomieszczenia szpitala były czyste, prawidłowo ogrzane 
i wentylowane, 96% respondentów podało odpowiedź twierdzącą, 4% 
przeczącą. 

5.2.1.  PRZEBIEG PROCESU AKREDYTACYJNEGO 

Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie przeglądu 
akredytacyjnego jest, zgodnie z art. 3 ustawy o akredytacji. Na skutek braku 
mechanizmów badania spełniania standardów zapewniających ocenę 
adekwatną do realizacji przez szpital zadań w obszarze, którego dotyczy dany 
standard akredytacyjny, a w konsekwencji uznawania przez CMJ standardu za 
spełniony, podmioty lecznicze otrzymywały informację, że funkcjonują zgodnie 
ze standardami, w sytuacji, w której faktycznie nie spełniały one w trakcie 
prowadzenia wizyt akredytacyjnych wymogów określonych w obwieszczeniu 
Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali. 

W dwóch podmiotach leczniczych spośród 13 szpitali, które otrzymały po raz 
kolejny certyfikat akredytacyjny, wizytatorzy różnie ocenili ten sam stan 
faktyczny (dotyczący ogółem czterech standardów72), niezmieniony 
na przestrzeni lat pomiędzy wizytami akredytacyjnymi.  

Przykłady: 
W odniesieniu do działalności objętej standardem: 

- OS 4 W szpitalu określono zasady konsultowania pacjentów – ocenionym 
w 2017 r. przez wizytatorów CMJ jako „nie w pełni wdrożony” z uwagi 
na nieokreślenie czasu dostępu do konsultacji pilnych i planowych, przy 
poprzedniej wizycie akredytacyjnej przeprowadzonej w 2013 r. standard został 
uznany za spełniony73, zaś podmiot nie zmieniał w tym czasie tych regulacji (z 
uwagi na uprzednio otrzymaną maksymalna liczbę punktów). 

- ŚO 2 Infrastruktura szpitala jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych - ocenionym w 2013 r. jako „w pełni wdrożony”, w szpitalu 
nie wprowadzono pomiędzy wizytami akredytacyjnymi zmian infrastruktury 
w tym zakresie, a w 2017 r. w raporcie wskazano (uznając standard za nie 
w pełni wdrożony74), że na jednym z oddziałów nie dostosowano sanitariatów 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

- FA 1 Szpital posiada receptariusz szpitalny ocenionym jako „w pełni 
wdrożony” w 2014 r., a w raporcie z wizyty akredytacyjnej w 2017 r. wskazano, 
że szpital posiada jedynie listę leków, a nie receptariusz (standard uznany 
za niewdrożony75). Z dokumentacji pozyskanej przez NIK w trakcie kontroli 
szpitala wynikało, że posiadał on receptariusz wprowadzony w grudniu 2013 r. 
i aktualizowany rokrocznie do 2018 r. 

Zdaniem NIK, o niestosowaniu przez wizytatorów kryteriów wskazanych w 
punktowaniu poszczególnych standardów, wynikającym wprost z treści 
obwieszczenia ministra w sprawie standardów akredytacyjnych, świadczyło 
                                                           
72 OS 4 W szpitalu określono zasady konsultowania pacjentów, ZA 9 Szpital posiada salę 
wybudzeń z odpowiednio wyszkolonym personelem, ŚO 2, FA 1. 
73 Punktacja: 5 - w szpitalu wdrożono zasady konsultowania pacjentów z konsultacji 
planowych jak i nagłych, 3 - w szpitalu wdrożono zasady konsultowania pacjentów 
w sytuacjach planowych, 1- w szpitalu nie wdrożono zasad konsultowania pacjentów. 
74 Punktacja: 5 – infrastruktura szpitala jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 3 - infrastruktura szpitala jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w ograniczonym zakresie, 1 - infrastruktura szpitala nie jest 
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
75 Punktacja: 5 – szpital posiada receptariusz, a zasady stosowania leków są znane 
we wszystkich oddziałach, 3 - szpital posiada receptariusz, ale zasady stosowania leków 
nie są znane we wszystkich oddziałach, 1 – szpital posiada listę leków. 
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przyznawanie maksymalnej liczby punktów przez CMJ pomimo 
nieprowadzenia przez szpital działalności zgodnej z wymogami 
akredytacyjnymi. Dotyczyło to wszystkich kontrolowanych szpitali, w których 
NIK analizowała spełnienie standardów (ocenionych jako „spełnione w pełni” 
przez CMJ, za które szpitale otrzymały maksymalną liczbę punktów): 
- KZ 1.8 Szczepienia personelu (12), ponieważ w żadnej z tych placówek nie 
udokumentowano szczepienia personelu medycznego na poziomie 80%, 
wymaganych do uznania go za spełniony; 
- KZ 5 Personel systematycznie uczestniczy w szkoleniach dotyczących zakażeń 
szpitalnych (10), ponieważ w żadnej z tych placówek cały personel szpitala nie 
uczestniczył w ww. szkoleniach dwukrotnie w ciągu roku, co było wymagane 
do uznania standardu za spełniony; 
- OP 3 Pracownicy szpitala są szkoleni w resuscytacji krążeniowo – oddechowej 
(11), ponieważ w żadnej z tych placówek cały personel medyczny nie 
uczestniczył w ww. szkoleniach przynajmniej raz w roku, co było wymagane 
do uznania standardu za spełniony. 
Jednocześnie standard dotyczący szkolenia w obszarze zakażeń szpitalnych nie 
był zdaniem CMJ spełniony w czterech szpitalach76 (objętych kontrolą NIK), 
a standard dotyczący szkoleń w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej 
w pięciu szpitalach77, w których nie spełniono wymogów akredytacyjnych. 

Ponadto CMJ uznało standardy za spełnione w: 
- dwóch z dziewięciu szpitali, w których NIK analizowała spełnienie standardu 
LA 3 W szpitalu opracowano listę wykonywanych badań laboratoryjnych, listy 
wykonywanych badań laboratoryjnych nie były aktualne, co stanowić musi 
jedną z przesłanek uznania standardu za spełniony; 

Zdaniem NIK, sytuacja, w której szpital uzyskał zapewnienie od CMJ, że wdrożył 
standard akredytacyjny LA 3 w pełnym zakresie, podczas gdy listy badań 
laboratoryjnych nie były aktualne, była wynikiem stosowania przez 
wizytatorów sposobu sprawdzenia, który nie gwarantował prawidłowej oceny. 

- dwóch z 13 (15%) szpitali, w których NIK analizowała spełnienie standardu 
FA 7 W szpitalu opracowano i wdrożono procedurę nadzoru nad lekami 
przechowywanymi w oddziałach, system ewidencjonowania danych o zasobie 
leków, z uwagi na brak możliwości pozyskania danych o stanie apteczek 
oddziałowych (lekach identyfikowanych co do nazwy-serii-dat ważności) 
wg stanu na dany dzień, uniemożliwiał wdrożenie nadzoru nad lekami. 
Tym samym, w tych szpitalach nie funkcjonowały w pełni wiarygodne 
narzędzia zawierające rzetelne dane o rzeczywistym stanie magazynowym 
leków, co pozbawiało podmiot leczniczy możliwości monitorowania 
posiadanych zapasów leków oraz prowadzenie kontroli ich ilości w oddziałach. 
Ponadto wizytatorzy CMJ, w poddanych kontroli NIK 13 szpitalach, uznali 
standard FA 7 za spełniony, nie dokonując analizy w zakresie spełnienia przez 
podmiot leczniczy wymogu wdrożenia nadzoru nad lekami (innymi niż 
psychotropowe i narkotyczne), obejmującego kontrolę ich ilości 
(identyfikowanych co do nazwy-serii-daty ważności); 

Zdaniem NIK, świadczyło to o niestosowaniu przez wizytatorów kryteriów 
wskazanych w punktowaniu, wynikającym wprost z treści obwieszczenia 
ministra w sprawie standardów akredytacyjnych, standardu FA 7, które 

                                                           
76 Podmiotom leczniczym przyznano, według raportów z wizyt akredytacyjnych, 3 
punkty. W raportach, jako uzasadnienie tej oceny wskazano odpowiednio, że: w 
szkoleniach na temat zakażeń uczestniczył głównie personel pielęgniarski, natomiast 
personel lekarski interesował się nimi w niewielkim stopniu; brakowało efektywnych 
szkoleń z tego zakresu adresowanych do lekarzy; szkolenia w ww. zakresie 
organizowano raz w roku i uczestniczyły w nich głównie pielęgniarki. Lekarze 
uczestniczyli w ww. szkoleniach w znikomym stopniu. 
77 Jako uzasadnienie obniżenia oceny, w raportach wskazywano nieprzeszkolenie całego 
personelu lekarskiego lub nieprzeszkolenie lekarzy zatrudnionych w oparciu o umowy 
cywilno-prawne lub brak w szpitali informacji na temat umiejętności personelu w tym 
zakresie. 
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stanowi, że standard uznaje się za spełniony jeżeli w szpitalu opracowano 
i wdrożono procedurę nadzoru nad lekami przechowywanymi w oddziałach 
i jest ona stosowana zgodnie z przyjętymi zasadami, a nadzór – zdefiniowany 
w wyjaśnieniu do standardu - obejmować ma kontrolę ilości leków. 

- jednym z dziewięciu szpitali, w których NIK analizowała spełnienie standardu 
FA 3 Określono i wdrożono zasady pozyskiwania leków w trybie nagłym78, 
obowiązujące w nim procedury nie regulowały kompleksowo kwestii 
pozyskiwania leków w trybie nagłym79; 

Zdaniem NIK, świadczyło to o niewypracowaniu w CMJ w pełni skutecznego 
mechanizmu sprawdzenia realizacji tego standardu, na skutek czego uznano 
go za całkowicie spełniony w podmiocie, który nie prowadził działalności 
w sposób zgodny z jego brzmieniem. 

- jednym z 16 (6%) szpitali, w których NIK analizowała spełnienie standardu 
ZZ 9 W szpitalu prowadzi się badania satysfakcji zawodowej personelu, 
stwierdzono, że badań wskazanych w standardzie podmiot leczniczy nie 
prowadził. 

Zdaniem NIK, świadczyło to o niewypracowaniu w CMJ w pełni skutecznego 
mechanizmu sprawdzenia realizacji ww. standardu, na skutek czego uznano 
go za całkowicie spełniony w podmiocie, który go faktycznie nie realizował. 

W odniesieniu do standardu FA 11 Niepożądane działania stosowanych leków 
i preparatów krwiopochodnych są dokumentowane CMJ na ogół uznawało 
standard za niespełniony w sytuacjach nieodnotowania wystąpienia tego 
rodzaju zdarzeń, a także w przypadkach występowania jedynie jednostkowych 
zgłoszeń niepożądanych działań leków.  

Jednocześnie w dziewięciu szpitalach, w których w trakcie kontroli NIK objęto 
szczegółowym badaniem działalność jednostek w obszarze FA 11, stwierdzono, 
że zgłaszalność działań niepożądanych leków80 pozostawała na poziomie 
„od braku zgłoszeń81”, poprzez zgłoszenia w liczbie od dwóch do sześciu82, 
do 30 i 46 zgłoszeń83. W tych podmiotach leczniczych CMJ z kolei uznało 
standard za „w pełni spełniony”. Świadczy to o braku konsekwencji w podejściu 
wizytatorów CMJ do oceny tego standardu. 

NIK wskazuje na brak jednolitego podejścia do oceny spełniania standardu 
FA 11 oraz stosowania przez wizytatorów innych niż wynikające z brzmienia 
obwieszczenia ministra zasad punktowania. CMJ nie wypracowało 
mechanizmów zapewniających jednolitość oceny standardu FA 11, w tym np. 
odnoszących się do oczekiwanego poziomu zgłoszeń działań niepożądanych 
leków z uwzględnieniem specyfiki szpitala.  

W trakcie wizyt akredytacyjnych niektóre standardy akredytacyjne84 
wyłączane były z oceny przez wizytatorów (niezgodnie z § 8 pkt 
7 rozporządzenia w sprawie procedury oceniającej), pomimo że miały one 
zastosowanie do ocenianego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, 
zatem powinny być brane pod uwagę oraz ujęte w ocenie. 

Przykłady: 

W żadnym z podmiotów leczniczych kontrolowanych przez NIK nie 
dokonywano oceny spełnienia standardu ŚO 13.3 Wszystkie odpady w szpitalu 
                                                           
78 Wg którego w szpitalu powinno się opracować procedurę pilnego dostarczania 
na oddziały leków w godzinach nocnych, podczas świąt itp. 
79 Częściowe uregulowania w tym zakresie odnosiły się do antybiotyków z grupy IV. 
80 Łącznie w roku poprzedzającym wizytę akredytacyjną i w roku jej prowadzenia 
do dnia wizyty. 
81 Jeden przypadek. 
82 Cztery przypadki. 
83 Dwa przypadki. 
84 ŚO 13.3 Wszystkie odpady w szpitalu są utylizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, OD 2 Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa, 
KZ 1.11 Identyfikacja i wygaszenie ogniska epidemicznego. 
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są utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ szpitale 
nie prowadziły utylizacji odpadów. Były one przekazywane bezpośrednio 
wyspecjalizowanym firmom na podstawie stosownych umów. 

W dwóch szpitalach85 z oceny wyłączono standard KZ 1.11 Identyfikacja 
wygaszenie ogniska epidemicznego, a wizytator wiodący wskazał, że odstąpiono 
od oceny spełniania ww. standardu, ponieważ dotychczas nie wystąpiło 
ognisko epidemiczne. 

NIK wskazuje, że grupa standardów odnoszących się do szeroko rozumianej 
problematyki gospodarowania odpadami ŚO 13 Szpital posiada politykę 
dotyczącą odpadów, obejmującą segregacje, transport, przechowywanie 
i utylizację i ŚO 13.1 Wszystkie odpady w szpitalu są segregowane zgodnie 
z przyjętymi zasadami, ŚO 13.2 Wszystkie odpady w szpitalu są transportowane 
i przygotowywane zgodnie z przyjętymi zasadami i ŚO 13.3 odnosi się do działań 
szpitala obejmujących segregację, transport, przechowywanie i utylizację 
odpadów. Zagadnienia te mają zawierać się w polityce dotyczącej odpadów. 
Powyższe trzy elementy stanowią funkcjonalny łańcuch działań. Część z nich 
realizowana jest również w jednostkach nieprowadzących we własnym 
zakresie utylizacji (selektywne zbieranie, wstępne magazynowanie, transport, 
w tym transport wewnętrzny, są tak samo ważne jak sama utylizacja). 
A w wyjaśnieniach do standardu ŚO 13 ani ŚO 13.3, ani w zasadach 
punktowania dla tych standardów, nie została zawarta wskazówka 
uzasadniająca ograniczenie stosowania tych wytycznych tylko do podmiotów 
prowadzących utylizację w ramach własnej struktury organizacyjnej.  

NIK wskazuje również, że z treści wyjaśnienia do standardu KZ 1.11 
Identyfikacja i wygaszenie ogniska epidemicznego wynika wprost, że nie odnosi 
się on wyłącznie do faktu identyfikacji ogniska epidemicznego. W powyższym 
wyjaśnieniu podano, że w szpitalu powinna zostać wdrożona procedura 
szybkiej identyfikacji ogniska epidemicznego, jego potwierdzenia, określenia 
rezerwuaru i dróg przenoszenia drobnoustroju epidemicznego. Powinna też 
zostać określona procedura wygaszania ogniska epidemicznego obejmująca 
powołanie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie planu monitorowania 
i wygaszania ogniska, współpracę z jednostkami zewnętrznymi oraz właściwe 
dokumentowanie. Ponadto zasady punktacji tego standardu odnoszą się 
wyłącznie do opracowania ww. procedury. 

Ponadto, na skutek niewłaściwej organizacji w CMJ procesu akredytacji: 
 nie wywiązało się należycie w pięciu przypadkach (36%) z przekazania 

podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych harmonogramu 
przeglądu w terminie 14 dni przed rozpoczęciem przeglądu, co naruszało 
§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury oceniającej; 

 w jednym przypadku, spośród 14 objętych kontrolą, błędnie naliczyło 
opłatę za przeprowadzenie procedury akredytacyjnej, tj. w kwocie 
32.429,68 zł, zamiast 44.590,81 zł (kwota zaniżona o 12.161,13 zł); 

 ograniczyło treść sporządzanych raportów z wizyt akredytacyjnych 
do informacji dotyczących: czasu trwania przeglądu, imion i nazwisk 
wizytatorów, określenia celu przeglądu, opisu systemu punktowania bez 
wskazania podstaw do wyłączenia oceny standardów, propozycji oceny 
punktowej poszczególnych standardów akredytacyjnych niespełnionych 
i spełnionych w części wraz z ich omówieniem, oceny podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych poprzez wskazanie, jaki procent 
możliwej do uzyskania liczby punktów stanowią zsumowane oceny 
punktowe spełnienia poszczególnych standardów akredytacyjnych; 
informacji o możliwości wniesienia zastrzeżeń do raportu; 

We wszystkich skontrolowanych przez NIK sprawach raporty z wizyty 
akredytacyjnej nie zawierały informacji o standardach akredytacyjnych 
wyłączonych z oceny oraz propozycji oceny punktowej spełnienia 
poszczególnych standardów akredytacyjnych zrealizowanych w pełni, co było 

                                                           
85 W pozostałych 17 szpitalach standard uznano został za spełniony – 5 pkt. 
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niezgodne z § 7 ust. 2 pkt 5 i 6 rozporządzenia w sprawie procedury 
oceniającej. Praktyka ta została zmieniona w toku kontroli NIK. 

 wskazało w raportach dotyczących dwóch szpitali (14% badanej próby) 
inną ocenę punktową niż wynikająca z dokumentacji z wizyty 
akredytacyjnej. W trakcie wizyty akredytacyjnej przyznawanie punków 
za spełnienie standardu powinno być dokonywane zgodnie z punktacją 
określoną w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów 
akredytacyjnych, w sposób zapewniający obiektywizm i jednolitość ocen. 

W części uwagi szczegółowe w dziale (DO - Diagnostyka Obrazowa, ZA - Zabiegi 
i Znieczulenia) wskazano, że wszystkie standardy z tego działu zostały 
spełnione86, natomiast wg danych z systemów CMJ z oceny wyłączonych było 
10 standardów w tych działach. W jednym z ww. przypadków ocena zgodności 
ze standardami akredytacyjnymi, stanowiąca podstawę wydania certyfikatu 
akredytacyjnego, nie uległaby zmianie przy prawidłowym jej obliczeniu, 
tj. uwzględniającym standardy nieoceniane. W drugim przypadku nieujęcie 
zsumowania ocen punktowych standardów niemających zastosowania 
do ocenianego podmiotu skutkowało zawyżeniem oceny, bowiem szpital 
uzyskał ocenę na poziomie 90% zamiast 89,3% zgodności ze standardami 
akredytacyjnymi. Przy czym ww. błąd nie skutkował otrzymaniem 
dodatkowych środków finansowych z tytułu udzielania świadczeń 
zdrowotnych i nie miał wpływu na samo uzyskanie certyfikatu 
akredytacyjnego. W toku kontroli NIK wprowadzono narzędzie informatyczne 
posiadające formuły automatycznie przenoszące dane z badania dokumentacji 
do formularza raportu. 

 nie wprowadziło rozwiązań zapewniających zapoznawanie się przez 
wizytatorów wyłącznie ze zanonimizowaną dokumentacją medyczną. 
Powyższe działania nie były podejmowane z uwagi na brzmienie art. 26 ust. 3 
pkt 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta87, który wskazuje, że dokumentację medyczną udostępnia się 
osobom wykonującym zawód medyczny w związku z prowadzeniem 
procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia. Zgodnie jednak 
z art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy o akredytacji upoważniona przez ośrodek 
akredytacyjny osoba jest uprawniona do wglądu do dokumentacji medycznej 
na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.  

Zdaniem dyrektora CMJ wymaganie od szpitala zanonimizowania całości 
dokumentacji medycznej przekazywanej w trakcie wizyty akredytacyjnej jest 
niemożliwe do przeprowadzenia ze względów technicznych, bowiem każdy 
wynik badania zawiera dane pacjenta i uniemożliwiłoby to przeprowadzenie 
wizyty w zakładanym terminie. Wgląd do dokumentacji medycznej pacjentów 
ze strony wizytatorów CMJ miały jedynie osoby posiadające wykształcenie 
medyczne. Ponadto nie wymagano od wizytatorów zapoznawania się w trakcie 
wizyt akredytacyjnych wyłącznie ze zanonimizowaną dokumentacją medyczną 
(pacjentów podmiotu leczniczego biorącego udział w procesie certyfikacji 
prowadzonym przez CMJ), gdyż wymóg anonimizacji nie dotyczy certyfikacji 
w innym zakresie, np. ISO. 

Zdaniem NIK istnieje potrzeba doprecyzowania brzmienia przepisów 
dotyczących zakresu dokumentacji medycznej pacjentów, do zapoznawania się 
z którą uprawnieni są wizytatorzy CMJ w trakcie prowadzenia przeglądów 
akredytacyjnych. Zestawienie dwóch norm prawnych88 stwarza problemy 
interpretacyjne dotyczące zakresu dostępu do danych osobowych pacjentów, 
zwłaszcza w odniesieniu do członków zespołu wizytatorów mających status 

                                                           
86 W konsekwencji otrzymały 5 pkt. 
87 Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, ze zm. 
88 art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy o akredytacji. 
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osób wykonujących zawód medyczny. W praktyce przepis art. 26 ust. 3 pkt 8 
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest traktowany przez 
wizytatorów CMJ, wykonujących zawód medyczny, jako upoważnienie 
do pozyskiwania od podmiotów leczniczych dokumentacji pacjentów w formie 
niezanonimizowanej. 

CMJ prawidłowo przygotowało i przeprowadziło nabory osób, które 
wykonywać miały przeglądy akredytacyjne w podmiotach leczniczych oraz 
zapewniło przeprowadzenie certyfikacji przez osoby posiadające wymagane 
kwalifikacje. W kontrolowanym okresie CMJ przeprowadziło cztery nabory 
na wizytatorów akredytacyjnych89. Nabory realizowane były w oparciu 
o: „Zarządzenia Dyrektora CMJ w sprawie powołania komisji w celu ustalenia 
warunków naboru na wizytatorów przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, 
przeprowadzenia formalnej i merytorycznej oceny zgłoszonych kandydatur 
oraz dokonania wyboru wizytatorów”, „Regulamin Pracy Komisji powołanej w 
celu ustalenia warunków naboru na wizytatorów przeglądów akredytacyjnych 
w szpitalach, przeprowadzenia formalnej i merytorycznej oceny zgłoszonych 
kandydatur oraz dokonania wyboru wizytatorów”. Do zadań powołanej przez 
dyrektora CMJ komisji należało przede wszystkim: ustalenie warunków naboru 
na wizytatorów przeglądów akredytacyjnych oraz dokonanie formalnej 
i merytorycznej oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru. Szczegółowy zakres 
zadań komisji oraz tryb jej pracy określał „Regulamin Pracy Komisji…”. 

Trwające trzy dni wizyty akredytacyjne CMJ prowadzone były przez zespoły 
w składzie od trzech do sześciu osób. Ich zadaniem było dokonanie oceny 
spełniania przez szpital standardów akredytacyjnych, na podstawie 
porównania stwierdzonej praktyki i stanu jednostki z wzorcami określonymi 
w obwieszczeniu wprowadzającym standardy akredytacyjne90. Wobec 
powyższego średni czas badania zagadnień dotyczących jednego standardu 
akredytacyjnego w trakcie wizytacji, przy założeniu nawet 
dwunastogodzinnego czasu pracy wizytatorów, nie przekraczał 60 minut. 
W 16% szpitali91 analiza standardu trwała średnio niespełna pół godziny, 
w 10% jednostek prawie godzinę, a w 74% placówek czas ww. badania wahał 
się od niespełna 40 do prawie 50 minut. 

Infografika nr 4  
Średni czas analizy jednego standardu akredytacyjnego przy założeniu 
dwunastogodzinnej pracy zespołu wizytatorów CMJ przez trzy dni

 
Źródło: opracowanie własne NIK 

                                                           
89 Trzy nabory (1 w 2016 r., 1 w 2017 r. oraz 1 w 2018 r.) dotyczyły wizytatorów 
akredytacyjnych dla przeprowadzenia procedury oceniającej w szpitalach. Jeden 
(z 2016 r.) dotyczył wizytatorów akredytacyjnych dla przeprowadzenia procedury 
oceniającej w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej. 
90 Program akredytacji szpitali, Przewodnik po procesie, Kraków 2011 r., str. 5. 
91 W których NIK prowadziła niniejsza kontrolę. 

Nabór na stanowiska 
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Sposób sprawdzenia wskazany w odniesieniu do każdego standardu z 2009 r., 
dla którego punktowanie określone było w obwieszczeniu ministra (221 
standardów), obejmował odpowiednio np. przegląd dokumentacji szpitala, 
wywiad z pracownikami szpitala92, obserwację bezpośrednią. Przynajmniej 
dwa sposoby sprawdzenia, spośród ww., wskazane były dla 81% standardów z 
2009 r., jeden sposób dla 14%, a dla 5% standardów sprawdzenie obejmowało 
od czterech do pięciu sposobów. Punktowanie natomiast nie wskazywało na 
możliwość dokonania oceny tylko wybranej próby zagadnień, np. KZ 5 Personel 
systematycznie uczestniczy w szkoleniach dotyczących zakażeń szpitalnych i OP 3 
Pracownicy szpitala są szkoleni w resuscytacji krążeniowo – oddechowej, gdzie 
przeszkolenie całego personelu szpitala z określoną częstotliwością było 
wymagane do uznania standardu za całkowicie spełniony.  

Infografika nr 5 
Przypisane standardom sposoby sprawdzenia 

 
Źródło: opracowanie własne NIK 

Zdaniem NIK, wskazany w standardach z 2009 r. zakres sprawdzenia i zasady 
punktowania były obiektywnie niemożliwe do zastosowania podczas 
trzydniowych wizyt akredytacyjnych, w których uczestniczyło nie więcej niż 
sześciu wizytatorów. W tych warunkach rzetelna realizacja zadań przez 
wizytatorów przeglądów była, w ocenie NIK, znacząco utrudniona. 

5.3.  REALIZACJA PRZEZ MINISTRA ZDROWIA OBOWIĄZKÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA 

AKREDYTACJI PODMIOTOM LECZNICZYM 

Minister nie zapewnił w pełni sprawnego i rzetelnego przebiegu procesu 
udzielania akredytacji podmiotom leczniczym. O powyższym świadczyło to, że: 

 nie wyegzekwowano od CMJ, zleconego w 2017 r., zadania dokonania 
aktualizacji standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, 

 prace legislacyjne nad projektem ustawy o jakości, prowadzone od 
2017 r., zostały zawieszone, 

 minister nie zapewnił rzetelnego nadzoru nad działalnością CMJ oraz 
nie zrealizował w nim zaplanowanych zadań kontrolnych, 

 minister nie powołał członków rady akredytacyjnej kolejnej kadencji 
mimo upływu okresu kadencji, na który członkowie i przewodniczący 
rady zostali powołani. 

Ponadto w ministerstwie nie zostały precyzyjnie określone zadania, które 
powinny być realizowane przez wyznaczone komórki organizacyjne w zakresie 
sprawowania nadzoru merytorycznego nad CMJ, a sprzeciwy złożone przez 

                                                           
92 W tym z personelem, zespołem ds. zakażeń, personelem niemedycznym, 
kierownictwem jednostki. 
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pomioty lecznicze do ministerstwa w związku z odmową udzielenia akredytacji 
rozpatrywane były przez członka rady akredytacyjnej. 

Zgodnie z § 1 statutu, CMJ podlega ministrowi. Do zadań ministra właściwego 
do spraw zdrowia należy: 
- zatwierdzanie standardów akredytacyjnych (art. 2 ust. 5 ustawy 
o akredytacji), 
- podejmowanie rozstrzygnięcia o udzieleniu (art. 3 ust. 3 ustawy o akredytacji) 
lub odmowie udzielenia akredytacji (art. 3 ust. 11 ustawy o akredytacji), 
- powoływanie i odwoływanie członków rady akredytacyjnej i wskazywanie 
spośród jej członków przewodniczącego oraz zatwierdzanie jej regulaminu 
(art. 6 ust. 1, 6 i 7 ustawy o akredytacji), 
- powoływanie i odwoływanie dyrektora CMJ (§ 5 ust. 2 zarządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia). 

W strukturze ministerstwa, do dnia 31 stycznia 2019 r.93, do sprawowania 
nadzoru merytorycznego nad CMJ został wyznaczony departament organizacji 
ochrony zdrowia (DOOZ), a od dnia 1 lutego 2019 r. zadanie to powierzono 
departamentowi analiz i strategii94 (DAiS). Ponadto departament budżetu 
i finansów sprawuje nadzór nad opracowywaniem i realizacją planu finansowego 
oraz gospodarką finansową CMJ, a nad projektami realizowanymi przez CMJ, 
które są współfinansowane ze środków europejskich95, nadzór sprawuje 
departament funduszy europejskich i e-zdrowia - do dnia 31 stycznia 2019 r. - 
zaś od dnia 1 lutego 2019 r. departament oceny inwestycji.  

Z ustaleń kontroli wynika, że w ministerstwie nie zostały precyzyjnie określone 
zadania, które powinny być realizowane przez DOOZ i DAiS w zakresie 
sprawowania nadzoru merytorycznego nad CMJ. W ocenie NIK, w organizacji 
nadzoru nad CMJ powinny znaleźć zastosowanie wnioski i rekomendacje 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawarte w dokumencie Nadzór w 
administracji rządowej, który został skierowany w 2014 r. do ministrów 
kierujących działami administracji rządowej96. Ponadto, zgodnie ze standardem 
nr 3 określonym w załączniku do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych97, struktura organizacyjna jednostki powinna być 
dostosowana do aktualnych celów i zadań, a zakres zadań, uprawnień i 
odpowiedzialności poszczególnych komórek winien być określony w sposób 
przejrzysty i spójny. 

W ministerstwie brak było danych o wynikach prowadzonych przez radę 
akredytacyjną i CMJ ewentualnych analiz aktualności standardów 
akredytacyjnych. Dla ministra źródłem informacji wskazujących na konieczność 
weryfikacji standardów były m.in. wyniki weryfikacji spraw dotyczących 
udzielenia lub odmowy udzielenia akredytacji oraz sprzeciwów dyrektorów 
szpitali w związku z odmową udzielenia akredytacji.  

                                                           
93 Na podstawie § 27 pkt 11b regulaminu organizacyjnego ministerstwa stanowiącego 
załącznik do zarządzenia ministra z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 32, ze zm.). 
94 Stosownie do § 19 pkt 10b regulaminu organizacyjnego ministerstwa. 
95 CMJ jest realizatorem dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. Wsparcie podmiotów 
podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki 
i pt. Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki. Dalej 
również projekty unijne. 
96 Dostępny pod adresem: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-
prezesa/kontrola-i-nadzor/nadzor/wybrane-analizy-i-infor/3233,Wybrane-analizy-i-
informacje-z-zakresu-nadzoru.html. W szczególności istotny w tym przypadku jest pkt 
5.3. Organizacja procesu nadzoru oraz pkt 6.1. Rekomendacje systemowe, rekomendacja 
nr 6: rozważenie opracowania polityk nadzorczych, tj. dokumentów określających m.in. 
zasady i tryb nadzoru. 
97 Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15 poz. 84. 

Zakres zadań ministra 
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Pomimo że w styczniu 2017 r. dyrektor departamentu organizacji ochrony 
zdrowia zlecił CMJ przekazanie ministerstwu, do końca czerwca 2017 r., 
propozycji aktualizacji standardów akredytacyjnych dotyczących udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, CMJ nie podjęło prac 
w celu aktualizacji standardów. 

Dyrektor DAiS wyjaśnił, że nie posiada dokumentów wskazujących na powód 
niewyegzekwowania od dyrektor CMJ obowiązku opracowania aktualizacji 
standardów, a naczelnik ówczesnego wydziału organizacyjno-ekonomicznego 
DOOZ wyjaśniła, że nie miała wpływu na to, iż CMJ nie podjęło się realizacji 
zadania. 

Dopiero w trakcie kontroli NIK, w lipcu 2019 r., podsekretarz stanu 
w ministerstwie zobowiązał dyrektora CMJ do zaktualizowania standardów 
do końca 2019 r.98 Dodatkowo minister polecił CMJ opracowanie, do końca 
I półrocza 2020 r., podręcznika dla podmiotów wnioskujących o udzielenie 
akredytacji, który będzie zawierał opis skutecznego wdrażania przez szpitale 
standardów akredytacyjnych. 

W 2015 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło kontrolę w CMJ. Jej 
zakres obejmował wybrane procedury podejmowania i realizacji decyzji 
dotyczących gospodarowania środkami publicznymi w latach 2008-2014. 
W wyniku kontroli minister w 2016 r. zobowiązał ówczesnego dyrektora CMJ 
do przygotowania planu naprawczego dotyczącego działalności tej jednostki. 
Celem tego planu było zagwarantowanie prowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w sposób bezstronny i obiektywny oraz zapewnienie 
zawierania umów cywilnoprawnych zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. Plan naprawczy został zaakceptowany 31 stycznia 2017 r. 
przez podsekretarza stanu w ministerstwie, jako przyjęty do wykorzystania 
w realizacji zadań statutowych CMJ oraz projektów współfinansowanych ze 
środków europejskich. W lutym 2017 r. dyrektor CMJ został zobowiązany do 
realizacji planu, a nadzór merytoryczny w ministerstwie nad jego wykonaniem 
powierzono dyrektor DOOZ oraz (w zakresie projektów współfinansowanych 
ze środków europejskich) dyrektor departamentu infrastruktury i e-zdrowia. 

W planach kontroli departamentu nadzoru i kontroli na 2018 r. i 2019 r. ujęto 
kontrolę CMJ, której zakres przedmiotowy obejmował realizację planu 
naprawczego. Do zakończenia czynności kontrolnych NIK kontrola nie została 
przeprowadzona z uwagi na wskazane w wyjaśnieniach niewystarczające 
zasoby kadrowe departamentu. Termin realizacji kontroli przesunięty został 
na IV kwartał 2019 r. (kontrolę przeprowadzono w dniach od 8 października 
do 29 listopada 2019 r.). Nieprzeprowadzenie przez ministra kontroli CMJ 
Najwyższa Izba Kontroli oceniła jako postępowanie nierzetelne, bowiem bez 
względu na problemy kadrowe w departamencie nadzoru i kontroli, minister 
miał możliwość powierzenia zadania innym kompetentnym komórkom 
organizacyjnym ministerstwa. 

5.3.1.  PRACE LEGISLACYJNE DOTYCZĄCE WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ 

SYSTEMOWYCH W OBSZARZE POPRAWY JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA I 

BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA 

Dostrzegając konieczność wprowadzenia zmian w aktualnie funkcjonującym 
systemie akredytacji, minister podjął prace nad projektem ustawy o jakości.  

Projekt założeń do projektu wspomnianej ustawy został przekazany 
13 stycznia 2017 r. przez podsekretarza stanu w ministerstwie do opiniowania, 
z terminem zgłaszania uwag do 19 lutego 2017 r. Do czasu opracowania 

                                                           
98 W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kierowane do ministra wskazano termin, 
do którego CMJ jest zobowiązane zaktualizować standardy – 30 kwietnia 2020 r. dla 
POZ, a do 31 października 2020 r. dla szpitali. 

Opieszałość 
procedowania projektu 
ustawy o jakości 
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niniejszej informacji projekt ustawy nie został skierowany do dalszych prac 
legislacyjnych. 

Celem nowelizacji było m.in. opracowanie i wdrożenie rozwiązań prawno-
organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany realizowałyby 
priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości. 

Zakładano wprowadzenie rozwiązań obejmujących autoryzację podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, systemowe monitorowanie zdarzeń 
niepożądanych, prowadzenie przez szpitale wewnętrznych systemów 
monitorowania jakości i bezpieczeństwa, monitorowanie klinicznych 
wskaźników jakości, zwiększenie znaczenia systemu akredytacji w ochronie 
zdrowia. Proponowane rozwiązania miały skutkować m.in. poprawą 
skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę klinicznych 
wskaźników jakości, doskonaleniem praktyki klinicznej przez prowadzenie 
rejestrów medycznych, poprawą bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez 
rejestrowanie oraz monitorowanie zdarzeń niepożądanych, stworzenie 
warunków do systematycznej oceny jakości świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, a przez upublicznianie tych informacji 
osiągnięcie porównywalności podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki. 
Wprowadzenie ustawowej regulacji, która określi zadania, obowiązki 
i uprawnienia poszczególnych podmiotów w zakresie monitorowania, oceny 
i poprawy jakości, zapewnić miałoby pacjentom, profesjonalistom medycznym 
i podmiotom wykonującym działalność leczniczą dostęp do powszechnej, 
wiarygodnej, obiektywnej i porównywalnej informacji o jakości udzielanej 
opieki. Uwagi zgłoszone ministrowi przez ponad 80 podmiotów w części miały 
charakter porządkujący pod względem prawnym, a w części przedstawiały 
wątpliwości merytoryczne, m.in. co do skuteczności wprowadzenia 
proponowanych rozwiązań, zarówno w zakresie ich funkcjonowania, w tym 
monitorowania skuteczności osiągnięcia założonych celów i sposobu 
finansowania. Zgłoszono także wątpliwości dotyczące finansowych skutków 
proponowanych rozwiązań oraz zwiększenia obciążeń biurokratycznych w 
podmiotach leczniczych, zwłaszcza związanych z wprowadzeniem systemu 
autoryzacji i nowych rejestrów medycznych w obszarze dotyczącym zdarzeń 
niepożądanych. Projekt ustawy o jakości z 9 sierpnia 2018 r. zakładał m.in., że 
wprowadzona zostanie obowiązkowa autoryzacja podmiotów leczniczych 
prowadzących szpital w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, która 
udzielana będzie na podstawie oceny spełnienia przez dany podmiot kryteriów 
autoryzacji. Kryteria autoryzacji oraz metodologię oceny ich spełnienia będzie 
opracowywała Agencja Monitorowania Jakości Opieki Zdrowotnej 
i Bezpieczeństwa Pacjenta z siedzibą w Krakowie, która zastąpi CMJ. Agencja 
ma być państwową jednostką organizacyjną wyposażoną w osobowość prawną, 
działającą na podstawie ustawy i statutu, nad którą nadzór będzie sprawował 
minister. Zakładano, że prezes agencji opracuje pierwszy projekt kryteriów 
corocznej autoryzacji oraz sposobu oceny ich spełniania nie później niż do dnia 
31 grudnia 2019 r. Zestaw kryteriów autoryzacji miał zawierać wymagania 
odnoszące się do: infrastruktury i środowiska opieki, higieny opieki, 
zarządzania zasobami, procesów diagnostyczno-leczniczych, bezpieczeństwa 
informacji, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa. 
Zadania Agencji obejmować mają również gromadzenie, analizowanie, 
opracowywanie i publikację klinicznych wskaźników jakości w oparciu o dane 
pochodzące z rejestrów jakości oraz raportów statystycznych, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych99, a także z systemu RUM-NFZ. Tworzenie rejestrów jakości będzie 
miało na celu: ocenę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 
poszczególne podmioty wykonujące działalność leczniczą w warunkach 
rzeczywistych; stymulowanie poprawy skuteczności i bezpieczeństwa 
diagnostyki i leczenia; ocenę sposobów postępowania, technologii medycznych, 

                                                           
99 Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm. 
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produktów leczniczych lub wyrobów medycznych w warunkach rzeczywistych. 
Projekt ustawy zakładał również obowiązek prowadzenia przez podmioty 
wykonujące działalność leczniczą wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt ustawy 
zawiera również propozycję, aby z tytułu posiadania akredytacji podmioty 
uzyskiwały dodatkowo 1% wartości umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych100. Jednocześnie 
przewidziano utrzymanie systemu akredytacji dla podmiotów udzielających 
świadczeń zdrowotnych, będącego systemem dobrowolnej oceny zewnętrznej, 
oraz zachowanie rozwiązań w zakresie udzielania lub odmowy udzielenia 
akredytacji oraz opracowywania i publikacji standardów akredytacyjnych, jakie 
wprowadziła ustawa o akredytacji. Zmiany w stosunku do obowiązujących 
przepisów prawa dotyczą m.in. przedłużenia okresu opiniowania projektu 
standardów akredytacyjnych przez radę akredytacyjną z 30 do 40 dni, 
wprowadzenia standardów obligatoryjnych, bez których spełnienia nie jest 
możliwe udzielenie akredytacji, oraz wymogu uzyskania co najmniej 50% 
punktów z każdego działu, a także możliwości cofnięcia akredytacji w 
przypadku obniżenia jakości świadczeń stwierdzonego w trakcie wizyty 
kontrolnej.  Obowiązek spełnienia kryteriów autoryzacji przez podmioty objęte 
systemem autoryzacji miał być obligatoryjny od dnia 30 czerwca 2021 r., a 
pierwszą informację o spełnieniu kryteriów autoryzacji podmioty 
autoryzowane będą zobowiązane przesłać do dnia 30 czerwca 2023 r. 
Obowiązek posiadania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i 
bezpieczeństwa miał być obligatoryjny od dnia 1 stycznia 2020 r. Obowiązek 
prowadzenia monitorowania zdarzeń niepożądanych oraz zgłaszania do 
Agencji tego rodzaju zdarzeń wskazanych w projektowanej ustawie, miał 
obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Projekt ustawy z dnia 9 sierpnia 2018 r. 
zakładał jej wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Od 2018 r. procedowane były dwa projekty rozporządzeń do ustawy 
o akredytacji w ochronie zdrowia. W ministerstwie uzgodnienia dotyczące niżej 
opisanych projektów rozporządzeń były prowadzone blisko rok. W dniu 
31 lipca 2019 r. zostały one przekazane do Rządowego Centrum Legislacji 
w celu rozpatrzenia przez komisję prawniczą. 

 Projekt rozporządzenia ministra zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
Rady Akredytacyjnej, z lipca 2018 r., zgodnie z jego uzasadnieniem 
poszerza zakres zadań rady o wydawanie rekomendacji dotyczących 
przeprowadzania procedur oceniających podmiotów wnioskujących 
o udzielenie akredytacji, mających na celu usprawnienie procesu 
udzielania akredytacji przez ministra. Założono, że proponowane 
rozwiązanie będzie skutkowało ujednoliceniem oraz zwiększeniem 
przejrzystości prowadzenia przeglądów akredytacyjnych. Wyżej 
omawiane rozporządzenie zostało popisane 27 września 2019 r.101 

 Projekt rozporządzenia ministra zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej 
przeprowadzenie, z sierpnia 2018 r., przewiduje m.in. wprowadzenie 
taryfikatora opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej spełnienie 
standardów akredytacyjnych dla trzech nowych zakresów: podstawowej 
opieki zdrowotnej, stacjonarnego leczenia uzależnień i inwazyjnych 
procedur zabiegowych i operacyjnych; uzupełnienie dotychczasowych 
poziomów opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej dla leczenia 

                                                           
100 Od 27 września 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1783), gdzie 
w § 2 pkt 32 znakiem qI,j oznaczono jeden ze współczynników korygujących związany 
z jakością procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wyznaczany dla 
świadczeniodawcy l, na okres planowania, zgodnie z tabelą nr 2 określoną w załączniku 
do rozporządzenia, gdzie j oznacza j-ty wskaźnik q (j=1, …, 7). 
101 DZ. U. z 2019 r., poz. 1932 (wejście w życie 26 października 2019 r.). 
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szpitalnego o opłatę za realizację procedury oceniającej w jednostkach 
do 100 łóżek; możliwość dwustopniowej oceny standardu 
akredytacyjnego; uzupełnienie raportu z przeglądu akredytacyjnego 
o zalecenia w zakresie poprawy spełnienia standardów akredytacyjnych 
przez podmiot wnioskujący o udzielenie akredytacji oraz aktualizację 
wzoru certyfikatu akredytacyjnego. Wyżej omawiane rozporządzenie 
zostało popisane 29 października 2019 r.102 

5.3.2. PRZEBIEG PROCESU AKREDYTACJI W MINISTERSTWIE ZDROWIA 

W ministerstwie nie zostały opracowane i wdrożone wewnętrzne procedury 
dotyczące przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie akredytacji; 
przygotowywania rozstrzygnięć ministra o udzieleniu lub odmowie udzielenia 
akredytacji; przyjmowania i rozpatrywania sprzeciwów podmiotów 
leczniczych od odmowy przyznania akredytacji. Ministerstwo nie dysponowało 
elektroniczną bazą danych wspomagającą w sposób kompleksowy proces 
akredytacji. Minister, jeszcze w trakcie czynności kontrolnych, w czerwcu 2019 
r. zobowiązał CMJ oraz przewodniczącego rady akredytacyjnej do 
przekazywania do ministerstwa korespondencji dotyczącej procesu akredytacji 
drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej, co pozwoli na ograniczenie kosztów korespondencji 
papierowej i skrócenie czasu obiegu dokumentów. Zdaniem NIK, 
wprowadzenie komunikacji elektronicznej na każdym etapie postępowania o 
udzielenie akredytacji oraz wsparcie nadzoru merytorycznego nad tym 
procesem przy pomocy elektronicznej bazy danych powinno usprawnić 
realizację obowiązków dotyczących udzielania akredytacji podmiotom 
leczniczym. 

Zgodnie z dokumentem opracowanym przez CMJ pn. Program Akredytacji 
Szpitali Przewodnik po procesie103, obowiązującym od 2011 r., zgłoszenie 
szpitala o udzielenie akredytacji powinno nastąpić w formie wniosku 
przesłanego na adres CMJ w terminie około sześciu miesięcy przed 
planowanym terminem przeglądu. Przedział czasowy, w którym po złożeniu 
kompletnego wniosku o akredytację CMJ rozpoczynał przegląd (analizą objęto 
168 szpitali recertyfikowanych w latach 2016-2018) wydłużał się ze średnio 
283 dni w 2016 r. do 373 dni w 2018 r., przy czym w 2017 r. wartość ta 
wynosiła 408 dni.  

Infografika nr 6 

Czas oczekiwania na rozpoczęcie przeglądu akredytacyjnego 

Źródło: opracowanie własne NIK 

Przyczyną długiego czasu oczekiwania była znaczna liczba szpitali zgłoszonych 
do akredytacji, przy ograniczonych możliwościach budżetowych CMJ 
związanych z liczbą pracowników. Negatywny wpływ na szybkość rozpoczęcia 

                                                           
102 DZ. U. z 2019 r., poz. 2068 (wejście w życie 13 listopada 2019 r.). 
103 Dostępny pod adresem: 
https://www.cmj.org.pl/akredytacja/przewodnik_akredytacja_szpitali.pdf. dostęp: 
6 listopada 2019 r. 
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przeglądów miał również wzrost zainteresowania akredytacją związany 
z wprowadzeniem ustawy o systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i wprowadzeniem ryczałtu 
uwzględniającego czynnik jakościowy. Zdaniem dyrektora CMJ na powyższą 
sytuację miała także wpływ realizacja zadań związanych z wprowadzeniem 
ustawy o jakości. Miała ona zapewnić wzrost zatrudnienia o 100%. W 2017 r. w 
CMJ dotychczasowi pracownicy zaangażowani w pracę merytoryczną podjęli 
równocześnie działania zarządcze. Następnie podjęto działania mające na celu 
zwiększenie liczby wizytatorów o 21 osób, co umożliwiło wzrost liczby 
przeglądów w 2018 r. o 38% w stosunku do 2017 r., o 74% w stosunku do 
2016 r. 

Ustawa o akredytacji oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie nie 
określają terminów rozpatrywania wniosków o udzielenie akredytacji oraz 
rozpatrywania sprzeciwów wniesionych do ministra. Wnioski podmiotów 
leczniczych o udzielenie akredytacji były składane w formie pisemnej do 
ministra za pośrednictwem CMJ. Średni czas od złożenia wniosku do jego 
otrzymania przez ministerstwo (za pośrednictwem CMJ) wynosił dziewięć dni. 
W latach 2016-2018 minister udzielił akredytacji 204 szpitalom104. Średni czas, 
w analizowanych 30 postępowaniach o udzielenie akredytacji szpitalom, od 
podjęcia uchwały rady akredytacyjnej w sprawie rekomendacji ministrowi 
udzielenia lub odmowy udzielenia akredytacji do jej udzielenia wynosił 31 dni.  

W badanych sprawach minister, po otrzymaniu rekomendacji rady 
akredytacyjnej, wydawał rozstrzygnięcie o udzieleniu lub odmowie udzielenia 
akredytacji. W latach 2016-2018 minister podjął 30 decyzji o odmowie 
udzielenia akredytacji, od których siedem podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych (wyłącznie szpitale) złożyło sprzeciw do ministra, w terminie 
określonym w art. 3 ust. 10 ustawy o akredytacji105. W trzech na siedem 
sprzeciwów analizowanych przez NIK ich rozpatrywanie przez ministra trwało 
ponad 100 dni (maksymalnie 159 dni). 

W związku z wniesieniem sprzeciwu przez jeden z podmiotów leczniczych, CMJ 
na wniosek rady akredytacyjnej podjęło dodatkowe czynności polegające 
na przeprowadzeniu wizyty w szpitalu. Podjęcie działań polegających 
na zwizytowaniu szpitala było wynikiem pisma rady akredytacyjnej, w którym 
wskazała ona na potrzebę ponownego przeglądu (w ograniczonym zakresie), 
który odbył się przy aprobacie (wyrażonej również w treści sprzeciwu) 
kierownictwa szpitala. 

5.3.3. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI FUNKCJONOWANIA RADY AKREDYTACYJNEJ 

Rada akredytacyjna jest podmiotem doradczym ministra. Rekomendacja rady 
w zakresie udzielenia albo odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi 
udzielającemu świadczeń zdrowotnych następuje po przeprowadzeniu 
przeglądu przez ośrodek akredytacyjny tego podmiotu pod względem 
spełniania standardów akredytacyjnych, z którego sporządzany jest raport i po 
ewentualnie przeprowadzonej procedurze odwoławczej w zakresie raportu106. 
Na podstawie raportu z przeglądu oraz stanowiska do niego ośrodka 
akredytacyjnego rada dokonuje oceny punktowej spełnienia poszczególnych 
standardów i przedstawia ministrowi rekomendację107. Rekomendacja jest 
wydawana w formie uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów, 
w obecności co najmniej połowy składu rady, a w przypadku równej liczby 
głosów rozstrzyga głos jej przewodniczącego. Według art. 3 ust. 8 ustawy 
o akredytacji rada dokonuje oceny punktowej spełnienia poszczególnych 
standardów na podstawie dokumentów, tj. raportu z przeglądu podmiotu 

                                                           
104 Odpowiednio: w 2016 r. – 67; w 2017 r. – 54; w 2018 r. – 83. 
105 Odpowiednio: w 2016 r. – jeden na cztery decyzje odmowne ministra; w 2017 r. – 
trzy na pięć decyzji odmownych; w 2018 r. – trzy na 21 decyzji odmownych. 
106 Art. 3 ust. 4-7 ustawy o akredytacji. 
107 Art. 3 ust. 8 ustawy o akredytacji. 
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udzielającego świadczeń zdrowotnych, ewentualnie zastrzeżeń do raportu 
podmiotu oraz stanowiska do zastrzeżeń ośrodka akredytacyjnego. Na 
podstawie tych dokumentów rada dokonuje oceny punktowej spełnienia 
poszczególnych standardów i przedstawia ministrowi rekomendację w 
zakresie udzielenia albo odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi 
wnioskującemu o nią. Ponadto do zadań rady należy współdziałanie z CMJ 
w zakresie opracowania standardów akredytacyjnych i ich akceptacja 
po otrzymaniu ww. od CMJ108. 

W latach 2016-2018 rada akredytacyjna podjęła łącznie 309 uchwał 
z ostatecznymi rekomendacjami w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia 
akredytacji. W 2016 r. podjęła łącznie 62 uchwały rekomendujące, w tym 
wszystkie dotyczące leczenia szpitalnego przez podmioty akredytowane 
z wykorzystaniem standardów z 2009 r. (59 pozytywnych rekomendacji oraz 
trzy odmowy udzielenia akredytacji). W 2017 r. podjęła łącznie 61 uchwał, 
w tym 53 pozytywne rekomendacje oraz 8 odmów. W 2018 r. wydała łącznie 
186 uchwał rekomendujących, w tym 103 dotyczące leczenia szpitalnego przez 
podmioty akredytowane z wykorzystaniem standardów z 2009 r., z czego 
udzieliła 157 pozytywnych rekomendacji, w tym 80 dotyczących leczenia 
szpitalnego przez podmioty akredytowane z wykorzystaniem standardów 
z 2009 r. oraz 29 uchwał (łącznie) w sprawie odmowy udzielenia akredytacji, 
z tego 23 dotyczące leczenia szpitalnego przez podmioty akredytowane 
z wykorzystaniem standardów z 2009 r. 

Zdaniem NIK współpraca DOOZ z radą akredytacyjną była do stycznia 2019 r. 
niewystarczająca, bowiem doszło do podjęcia uchwał przez radę akredytacyjną, 
które w swej treści wykraczały poza prerogatywy rady określone ustawą o 
akredytacji. 

NIK pozytywnie oceniła wprowadzone przez DAiS rozwiązania polegające 
na zwróceniu się o przekazywanie dokumentów dotyczących rozstrzygnięć 
w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia akredytacji oraz pozostałej 
korespondencji rady z ministrem w formie elektronicznej, propozycję 
wprowadzenia w regulaminie wewnętrznym komórki zadania związanego 
z nadzorem i współpracą z radą akredytacyjną, jak również kwestiami 
związanymi z jej powołaniem (projekt nowelizacji regulaminu został 
przekazany w dniu 29 lipca 2019 r. do biura administracyjnego) oraz 
wprowadzenie bieżącego nadzoru (weryfikacji) poprawności dokumentów 
dotyczących rozstrzygnięć ministra w zakresie udzielania lub odmowy 
udzielenia akredytacji pod względem prawnym i merytorycznym.  

Ponadto w toku kontroli stwierdzono m.in. podjęcie uchwały przez radę 
akredytacyjną, która w swej treści wykraczała poza prerogatywy tego organu 
określone ustawą o akredytacji. W innej uchwale rada zdecydowała 
o wstrzymaniu się z wydaniem rekomendacji w sprawie udzielenia akredytacji, 
czego nie przewiduje ustawa o akredytacji. W posiedzeniach rady 
akredytacyjnej, na których zapadały wskazane uchwały, uczestniczył również 
m.in. członek rady akredytacyjnej, którego zgłosił minister i który, jako 
pracownik ministerstwa, miał m.in. przypisany obowiązek współpracy z radą 
akredytacyjną (a zatem i wpływ na jej działania). 

Spośród 30 przypadków odmowy udzielenia akredytacji przez ministra w 
latach 2016-2018 wobec braku pozytywnej rekomendacji rady akredytacyjnej, 
jedna została podjęta pomimo spełnienia przez podmiot leczniczy kryterium 
określonego w § 8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie procedury oceniającej. 

Wśród objętych analizą NIK ośmiu uchwał w sprawie odmowy udzielenia 
akredytacji szpitalowi, wydanych w latach 2016-2019 (do 30 kwietnia), 
uchwała Rady Akredytacyjnej nr 13/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sposób 
znaczący odbiegała od pozostałych, bowiem powoływała się na okoliczności 
nieprzewidziane w ustawie o akredytacji.  

                                                           
108 Art. 2 ust. 2 ustawy o akredytacji. 
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W treści § 2 i § 3 tej uchwały wskazano okoliczności wykraczające, zdaniem 
NIK, poza treść dokumentów wskazanych art. 3 ust. 8 ustawy o akredytacji. 
Z treści uchwały wynika, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
w raporcie został przez wizytatorów oceniony na 84% możliwej do uzyskania 
liczby punktów, a w wyniku odwołania się od raportu ośrodek akredytacyjny 
obniżył tę ocenę do 83% możliwej liczby punktów. Pomimo to rada 
rekomendowała ministrowi odmowę udzielenia akredytacji. 
Uzasadnieniem odmowy udzielenia akredytacji było m.in. to, że struktura 
szpitala uległa zmianie w stosunku do stanu z okresu, gdy szpital był oceniany 
przez wizytatorów CMJ, zatem istniały uzasadnione wątpliwości, czy szpital 
aktualnie spełnia standardy akredytacyjne (liczba łóżek szpitalnych 
i organizacja szpitala). Wskazano także na perturbacje w funkcjonowaniu 
szpitala, skutkujące wstrzymaniem działalności tak kluczowych oddziałów jak 
SOR i Oddział Chorób Wewnętrznych. 
W konkluzji stwierdzono, że rada nie mogła narazić ministra na przyznanie 
certyfikatu szpitalowi, do którego funkcjonowania istniały aż tak istotne 
wątpliwości. 
Minister podzielił opinię rady wyrażoną w rekomendacji i odmówił wydania 
certyfikatu akredytacyjnego109.  

NIK wskazuje, że wobec spełnienia przez podmiot leczniczy kryterium 75% 
zgodności ze standardami akredytacyjnymi, minister odmówił udzielenia 
akredytacji na podstawie uchwały rady akredytacyjnej podjętej 
z przekroczeniem jej uprawnień, określonych w art. 3 ust. 8 ustawy 
o akredytacji. 

Zdaniem NIK, wpływ na opisaną sytuację miał również upływ czasu pomiędzy 
przeprowadzeniem przez CMJ przeglądu akredytacyjnego a posiedzeniem rady, 
na którym rada podjęła pierwszą uchwałę w sprawie szpitala (sześć miesięcy). 
Postępowanie akredytacyjne rada zakończyła po upływie 14 miesięcy od 
przeglądu akredytacyjnego. Natomiast certyfikat szpital otrzymał po upływie 
blisko miesiąca od posiedzenia rady, na którym rekomendowano ministrowi 
udzielenie akredytacji. Zatem proces akredytacyjny, zakończony udzieleniem 
przez Ministra certyfikatu szpitalowi, trwał 15 miesięcy. 
Obowiązujące przepisy ustawy o akredytacji, wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych, a także regulaminu organizacyjnego rady akredytacyjnej nie 
zawierają przepisów regulujących kwestię terminu, w jakim powinno się odbyć 
posiedzenie rady dotyczące ustosunkowania się jej członków do wniosku 
o akredytację podmiotu, w którym już przeprowadzono przegląd. 

Zgodnie z ustawą o akredytacji, rada akredytacyjna składa się z 12 osób 
powoływanych i odwoływanych przez ministra110. Kadencja członków rady 
trwa cztery lata, licząc od dnia ich powołania, zaś członkowie rady pełnią swoje 
funkcje do czasu powołania ich następców. Ta sama osoba nie może być 
członkiem rady przez więcej niż dwie kadencje. W przypadku odwołania 
członka rady lub jego śmierci przed upływem kadencji minister powołuje 
nowego członka rady na okres do końca tej kadencji111. Obecnie zasiada w niej 
osiem osób spośród kandydatów przedstawionych przez samorządy zawodów 
medycznych i organizacje społeczne, których działalność statutowa polega na 
działaniu na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych; jedna osoba spośród kandydatów przedstawionych przez 
ministra obrony narodowej; jedna osoba spośród kandydatów ministra 

                                                           
109 Na kolejnym posiedzeniu rada podjęła uchwałę o rekomendowaniu ministrowi 
przyznania akredytacji temu szpitalowi – po przeprowadzeniu dodatkowego przeglądu 
akredytacyjnego, w związku z rozpatrywaniem sprzeciwu od odmowy przyznania 
akredytacji - wobec uzyskania 83% możliwej do uzyskania liczby punktów w trakcie 
ponownego przeglądu, który się odbył po przekazaniu szpitalowi uchwały rady o 
odmowie wydania rekomendacji. 
110 Art. 6 ust. 1 ustawy o akredytacji. 
111 Art. 6 ust. 3-5 ustawy o akredytacji. 
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właściwego do spraw wewnętrznych oraz dwie osoby jako przedstawiciele 
ministra, w tym jej przewodniczący. 

Pomimo tego, że według art. 6 ust. 5 ustawy o akredytacji ta sama osoba nie może 
być członkiem rady więcej niż przez dwie kadencje (trwające po cztery lata), 
w skład rady akredytacyjnej wchodzą osoby powołane zarówno w 2009 r., jak 
i w 2013 r. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych minister nie powołał 
członków rady akredytacyjnej kolejnej kadencji, mimo upływu okresu kadencji, 
na który członkowie i przewodniczący rady zostali powołani. 

Osiem osób spośród członków rady akredytacyjnej zostało powołanych przez 
ministra odpowiednio 2 listopada 2009 r. oraz 16 grudnia 2013 r. Osoby te są 
nadal członkami rady akredytacyjnej. Przewodniczący rady został powołany na 
to stanowisko przez ministra w 2009 r. oraz ponownie 16 grudnia 2013 r. 
i pełni tę funkcję obecnie. 
W dniu 30 listopada 2017 r. w biuletynie informacji publicznej ministra oraz 
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim zostało zamieszczone ogłoszenie 
o przystąpieniu przez ministra zdrowia do wyłaniania kandydatów na 
członków rady akredytacyjnej. Zgłoszono 15 kandydatów, w tym 
przedstawiciela ministra obrony narodowej, który został powołany przez 
ministra na członka rady 27 lutego 2019 r. oraz przedstawiciela ministra spraw 
wewnętrznych i administracji. W dniu 27 kwietnia 2018 r. dyrektor DOOZ 
przekazał podsekretarzowi stanu w ministerstwie informację dotyczącą 
zgłoszonych kandydatur.  

NIK nie podziela argumentacji kierownictwa resortu zdrowia, wg którego 
wstrzymanie powołania rady akredytacyjnej jest uzasadnione wobec 
trwających prac nad projektem ustawy o jakości, która przewiduje 
wprowadzenie zmian w zakresie trybu powołania rady i zasad jej 
funkcjonowania. Skutkuje to pełnieniem tej funkcji przez ośmiu członków rady 
de facto dziesięć lat z rzędu (pomimo maksymalnie dwóch dopuszczalnych 
czteroletnich kadencji). 
Zdaniem NIK, argumenty wskazane przez podsekretarza stanu nie mogą 
uzasadniać nieprzestrzegania obowiązujących przepisów ustawy o akredytacji.  

Nieobecność członków na posiedzeniach rady i usprawiedliwianie przez nich 
tych nieobecności były na bieżąco weryfikowane na poszczególnych 
posiedzeniach rady przez przedstawicieli ministra. Dla każdego posiedzenia 
rady przygotowywana była lista obecnych członków rady oraz usprawiedliwień 
nieobecności, które w formie załączników były dołączane do protokołów z 
posiedzeń rady, stanowiąc ich integralną część.  
Minister otrzymywał od członków rady oświadczenia wymagane dyspozycją 
art. 7 ustawy o akredytacji. Wobec nieopatrzenia dwóch z nich datą 
sporządzenia, w toku kontroli NIK rada akredytacyjna podjęła decyzję 
o uzupełnieniu rocznego sprawozdania z działalności rady przekazywanego 
ministrowi o zestawienia związane ze składaniem oświadczeń przez członków 
rady (w tym termin złożenia oświadczenia), nieobecności jej członków na 
poszczególnych posiedzeniach i faktem ich usprawiedliwienia oraz 
wyłączeniami członków rady akredytacyjnej w sprawach związanych 
z udzieleniem akredytacji, a także przyczynach tych wyłączeń.  

W badanym okresie jeden z członków rady akredytacyjnej, będący jednocześnie 
naczelnikiem wydziału jakości DAiS, zajmował się rozpatrywaniem sprzeciwów 
złożonych przez podmioty lecznicze do ministerstwa w związku z odmową 
udzielenia akredytacji.  

W ocenie NIK stwierdzona praktyka może budzić wątpliwości, 
co do przejrzystości i obiektywizmu procesu odwoławczego przy wydawaniu 
rozstrzygnięć dotyczących akredytowania podmiotów leczniczych. 

Minister nie powołał 
członków rady 
akredytacyjnej kolejnej 
kadencji 

Rozpatrywanie 
sprzeciwów złożonych 
do ministra przez 
członka Rady 
Akredytacyjnej 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1.  METODYKA KONTROLI I INFORMACJE DODATKOWE 

Czy system akredytacji podmiotów leczniczych wpływa na podniesienie jakości 
udzielania świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo pacjentów? 

Czy CMJ prawidłowo realizowało zadania w zakresie monitorowania jakości 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze? 

Czy prowadzone przez CMJ działania projakościowe wpłynęły 
na funkcjonowanie podmiotów leczniczych? 

Czy przeprowadzenie zewnętrznej oceny jakości świadczeń zdrowotnych 
poprawiło funkcjonowanie szpitali, poziom świadczeń zdrowotnych 
i bezpieczeństwo pacjentów? 

Czy wprowadzenie standardów akredytacyjnych wpłynęło na sytuację 
ekonomiczną podmiotu leczniczego? 

Czy Minister Zdrowia prawidłowo realizował obowiązki dotyczące udzielania 
akredytacji podmiotom leczniczym? 

Kontrola została przeprowadzona w: 

- ministerstwie, 

- CMJ, 

- 19 wybranych podmiotach leczniczych województw: kujawsko-pomorskiego, 
lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego 
i wielkopolskiego. 

Kontrole w ministerstwie oraz CMJ zostały przeprowadzone na podstawie art. 
2 ust. 1 ustawy o NIK pod względem legalności, gospodarności, rzetelności 
i celowości (art. 5 ust. 1 ustawy o NIK). 

Kontrole w szpitalach zostały przeprowadzone odpowiednio na podstawie art. 
2 ust. 1 ustawy o NIK pod względem legalności, gospodarności, rzetelności 
i celowości (art. 5 ust. 1 ustawy o NIK) lub art. 2 ust. 2 ustawy o NIK pod 
względem legalności, gospodarności i rzetelności(art. 5 ust. 2 ustawy o NIK). 

Lata 2016-2019 (do 17 września) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych 
przed tym okresem. 

W toku czynności kontrolnych zasięgano w wojewódzkich oddziałach NFZ 
informacji o skargach wniesionych w związku z niewłaściwą realizacją 
świadczeń zdrowotnych przez kontrolowane szpitale oraz o wynikach kontroli 
przeprowadzonych przez NFZ w ww. podmiotach leczniczych.  
Z otrzymanych informacji wynikało, że do podmiotów tych nie wpływały 
interwencje wskazujące na realizację świadczeń zdrowotnych w sposób 
niezgodny ze standardami akredytacyjnymi, które były objęte pogłębioną 
analizą w toku kontroli NIK w poszczególnych szpitalach. Pozyskano również 
z Centrali NFZ dane o liczbie szpitali w sieci posiadających certyfikat oraz dane 
dotyczące ich finansowania. 

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 8 maja 2019 r. do 17 września 2019 r. 
w 19 podmiotach leczniczych z terenu siedmiu województw (kujawsko-
pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, 
śląskiego i wielkopolskiego), w ministerstwie oraz CMJ. Po zakończeniu 
kontroli, NIK wystosowała do kierowników dziewiętnastu skontrolowanych 
jednostek wystąpienia pokontrolne, w których sformułowała łącznie 
57 wniosków pokontrolnych. 

Dane identyfikacyjne 
kontroli  
Cel główny kontroli 

Cele szczegółowe  

Zakres podmiotowy  

Kryteria kontroli 

Okres objęty kontrolą  

Działania na 
podstawie art. 29 ust. 
1 pkt 2 lit. f ustawy 
o NIK 

Pozostałe informacje 
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Wnioski pokontrolne skierowane do dyrektora CMJ dotyczyły: 
 dokonania przeglądu standardów akredytacyjnych pod kątem ich 

spójności w zakresie wyjaśnienia treści, sposobów sprawdzenia oraz 
punktowania, a także adekwatności do stosowanych przez wizytatorów 
kryteriów oceniania i zainicjowanie procesu ich zmian, 

 przekazywania harmonogramów wizyt akredytacyjnych w wymaganym 
terminie; 

 zapewnienia metod sprawdzenia realizacji standardów akredytacyjnych 
oraz zasad oceny, gwarantujących punktowanie adekwatne 
do stwierdzonych w szpitalach stanów faktycznych, a także jednolitości 
ocen w trakcie wizytacji; 

 zapewnienie dokonywania oceny w trakcie wizyty akredytacyjnej 
wszystkich standardów, które mają zastosowanie do ocenianego podmiotu 
leczniczego. 

Wnioski pokontrolne skierowane do ministra obejmowały: 
 zintensyfikowanie prac nad wprowadzeniem zmian w ustawodawstwie 

dotyczącym jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta; 
 zapewnienie skutecznego nadzoru nad CMJ w celu aktualizacji przez 

tę jednostkę standardów akredytacyjnych; 
 przeprowadzenie kontroli realizacji planu naprawczego CMJ; 
 powołanie członków rady akredytacyjnej na kolejną kadencję. 

Spośród 49 wniosków pokontrolnych skierowanych do szpitali 47% 
wskazywało wprost na konieczność podjęcia przez podmioty działań 
zapewniających funkcjonowanie szpitali w sposób określony standardami 
akredytacyjnymi. Zapewnienia prawidłowej farmakoterapii oraz zapewnienia 
leków, sprzętów i materiałów niezbędnych w stanach nagłego zagrożenia życia 
dotyczyło 33% wniosków pokontrolnych, z czego 63% odnosiło się do nadzoru 
nad gospodarką lekami, a po 19% dostępności wymaganego asortymentu 
produktów w zestawach przeciwwstrząsowych oraz monitorowania działań 
niepożądanych produktów leczniczych. 

Z odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że 37 wniosków zostało 
zrealizowanych, a 20 było w trakcie realizacji. 

Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych złożyli:  
1) minister, 
2) dyrektor CMJ, 
3) komendant 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku z Przychodnią 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. kontradmirała 
profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, 

4) dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, 
5) dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego 

w Bydgoszczy. 

Zgłoszone zastrzeżenia zostały rozpatrzone przez Kolegium Najwyższej Izby 
Kontroli oraz Zespoły Orzekające Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie 
Kontroli, które z 24 wniesionych oddaliły 18 zastrzeżeń bądź uwzględniły 
je w całości (3 zastrzeżenia) lub części (3 zastrzeżenia). 
  

Wnioski pokontrolne 
skierowane 
do dyrektora CMJ 

Wnioski pokontrolne 
skierowane do ministra  

Wnioski pokontrolne 
skierowane 
do kierowników 
17 podmiotów 
leczniczych 
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L.p. 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Nazwa jednostki kontrolowanej 

Imię i nazwisko 
kierownika 

jednostki 
kontrolowanej 

1. Delegatura NIK 
w Poznaniu 

Centrum Monitorowania Jakości w 
Ochronie Zdrowia w Krakowie; 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

Halina Kutaj – 
Wąsikowska 

dyrektor 

2. 
Delegatura NIK 

w Poznaniu 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Ostrowie Wielkopolskim; 

ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 
Ostrów Wlkp. 

Dariusz Bierła 
dyrektor 

3. 
Delegatura NIK 

w Poznaniu 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu;  

 ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań 
Karol Chojnacki 
p.o. dyrektora  

4. 
Departament 

Zdrowia 
Ministerstwo Zdrowia; 

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

Łukasz 
Szumowski 

minister zdrowia 

5. 
Departament 

Zdrowia 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. 
dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce;  

 al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 
Ostrołęka  

Paweł Rafał 
Natkowski  
dyrektor 

6. 
Departament 

Zdrowia 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Warszawie;  

ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa  

Stefan 
Wesołowski  

dyrektor 

7. 
Departament 

Zdrowia 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w 
Siedlcach sp. z o.o.; 

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 26, 
08-110 Siedlce 

Marcin Kulicki 
prezes zarządu 

8. 
Delegatura NIK 
w Bydgoszczy 

Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Pulmonologii w Bydgoszczy; ul. 

Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz 

Mariola 
Brodowska 

dyrektor 

9. 
Delegatura NIK 
w Bydgoszczy 

Szpital Uniwersytecki nr 2  
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, 
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 

Bydgoszcz 

Wanda Korzycka 
– Wilińska 
dyrektor 

10. 
Delegatura NIK 
w Bydgoszczy 

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. 
Brudzińskiego w Bydgoszczy; ul. 

Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz  

Edward 
Hartwich 
dyrektor 

11. 
Delegatura NIK 

w Gdańsku 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z 

o.o.; 
ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk 

Andrzej Sapiński 
prezes zarządu 

12. 
Delegatura NIK 

w Gdańsku 

7 Szpital Marynarki Wojennej z 
Przychodnią Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej im. 
Kontradmirała prof. Wiesława 

Łasińskiego w Gdańsku; 
 ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk 

Dariusz Juszczak 
komendant 

Szpitala 

13. 
Delegatura NIK 
w Katowicach 

"Repty" Górnośląskie Centrum 
Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w 

Tarnowskich Górach; 
ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie 

Góry  

Wiesław 
Rycerski  

p.o. dyrektora  

14. 
Delegatura NIK 
w Katowicach 

Śląskie Centrum Rehabilitacji i 
Prewencji w Ustroniu;  

ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń  

Zbigniew 
Eysymontt  
dyrektor 

15. 
Delegatura NIK 
w Katowicach 

Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Świętochłowicach sp. z o.o.; 

Chorzowska 38, 41-605 
Świętochłowice 

Dariusz 
Stanisław 

Skłodowski 
prezes zarządu 

16. 
Delegatura NIK 

w Krakowie 

Szpital Specjalistyczny im. Józefa 
Dietla w Krakowie; 

ul. Focha 33, 31-121 Kraków 

Andrzej Kosiniak 
– Kamysz 
dyrektor 

17. Delegatura NIK Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Jarosław Kycia 

Wykaz jednostek 
kontrolowanych 
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w Krakowie Zdrowotnej w Bochni "Szpital 
Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej; 
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia 

dyrektor 

18. 
Delegatura NIK 

w Krakowie 

Szpital Specjalistyczny  
im. Henryka Klimontowicza 

w Gorlicach; 
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice 

Marian Świerz 
dyrektor 

19. 
Delegatura NIK 

w Krakowie 

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w 
Tarnowie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Tarnowie ; ul. Lwowska 

178a, 33-100 Tarnów 

Anna Czech 
dyrektor 

20. 
Delegatura NIK 

w Lublinie 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim; 

ul. Warszawska 2-4, 21-560 
Międzyrzec Podlaski 

Wiesław 
Zaniewicz 
dyrektor 

21. 
Delegatura NIK 

w Lublinie 

Samodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki im. Jana Bożego w 

Lublinie; 
ul. M. Biernackiego 9, 20-089 Lublin  

Tadeusz 
Duszyński 
dyrektor 
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6.1.1 WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 
 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej 
Ocena 

kontrolowanej 
działalności*) 

Stany mające wpływ na wydaną ocenę: 

Prawidłowe nieprawidłowe 
1. Centrum Monitorowania Jakości w 

Ochronie Zdrowia w Krakowie; 
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

Ocena opisowa − podejmowano działania mające na celu 
wprowadzenie w podmiotach leczniczych 
rozwiązań projakościowych odnoszących się m.in. 
do wdrażania standardów akredytacyjnych, 
poprawy jakości leczenia i bezpieczeństwa 
pacjentów w ciężki albo pogarszającym się stanie 
oraz monitorowania zdarzeń niepożądanych, 
a sposób wdrażania ww. projektów zmierzał do 
osiągnięcia zakładanych rezultatów 

− realizowano zadania związane z akredytacją, 
− gromadzone w CMJ dane pozwalały na 

monitorowanie i dokonywanie przez CMJ oceny 
jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 
podmioty lecznicze, 

− dzięki podejmowanym przez CMJ działaniom 
promującym wdrażanie standardów 
akredytacyjnych do procesu certyfikacji, wzrastał 
odsetek szpitali i placówek podstawowej opieki 
zdrowotnej, które spełniały standardy 
akredytacyjne na poziomie uprawniającym 
do otrzymania certyfikatu, 

− prawidłowo przygotowano i przeprowadzono 
nabory osób, które wykonywać miały przeglądy 
akredytacyjne w podmiotach leczniczych, 

− zapewniono realizację certyfikacji przez osoby 
posiadające wymagane kwalifikacje. 

− od dnia 20 listopada 2009 r. CMJ nie zainicjowało 
formalnie zmiany standardów akredytacyjnych, 
pomimo, że zarówno CMJ jak i rada akredytacyjna 
identyfikowały taką potrzebę, gdyż część ocen 
spełnienia standardów (spośród objętych kontrolą 
NIK) nie odnosiła się w pełni do wymogów 
wynikających z ich treści, co skutkowało 
przekazywaniem kierownictwu szpitali informacji, 
że placówki funkcjonują zgodnie ze standardami, 
przy jednoczesnym dokonywaniu przez CMJ oceny 
tylko niektórych wymogów określonych w 
wyjaśnieniu do standard, 

− nie zostały wypracowane narzędzia zapewniające 
jednolitość ocen i ich adekwatność 
do stwierdzanych stanów faktycznych 

− nieujmowanie w raportach propozycji oceny 
punktowej dotyczącej spełnienia przez szpital 
poszczególnych standardów, 

− nieterminowe przesyłanie harmonogramów 
przeglądów akredytacyjnych,  

− przypadek błędnego naliczenia opłaty 
za przeprowadzenie procedury akredytacyjnej, 

− w CMJ nie dokonywano oceny spełniania 
niektórych standardów, w sytuacji braku 
przesłanek do ich wyłączenia, 

− nie zagwarantowano dokonywania każdorazowo 
oceny punktowej w sposób wynikający z ustaleń 
dokonanych w trakcie przeglądu akredytacyjnego, 
co miało wpływ na uzyskanie ostatecznego wyniku 
z wizyty akredytacyjnej, a pośrednio mogło 
wpływać na wysokość środków publicznych 
przekazywanych przez NFZ 

− w CMJ nie zapewniono w pełni skutecznych metod 
sprawdzenia realizacji standardów 
akredytacyjnych oraz zasad oceny, gwarantujących 
punktowanie adekwatne do stwierdzonych w 
szpitalach stanów faktycznych, a także jednolitości 
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ocen w trakcie wizytacji przy niezmienionym stanie 
faktycznym podczas kolejnych przeglądów 
akredytacyjnych w tym samym podmiocie 
leczniczym. 

− niewypracowanie systemowego podejścia do 
interpretacji standardów, przy jednoczesnym 
brzmieniu części z nich w sposób niejednoznaczny 
i pozwalający na stosowanie nieostrych kryteriów 
oceny. 

2. Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej  
w Ostrowie Wielkopolskim; 
ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 
Ostrów Wlkp. 

Ocena opisowa − właściwe przygotowanie do procesu akredytacji, 
obejmujące powołanie zespołów do wdrożenia 
standardów akredytacyjnych, 

− zaktualizowanie obowiązujących w szpitalu 
procedur i instrukcji, 

− wprowadzenie uregulowań wewnętrznych 
mających poprawić jakość udzielanych świadczeń 
zdrowotnych np. w obszarze dotyczącym analiz 
powtórnych rehospitalizacji i reoperacji, 

− prowadzenie działalności w sposób zgodny z 10 z 
12 analizowanych standardów, 

− podejmowanie działań zmierzających do pełnej 
realizacji standardu, którego wymogi w ocenie NIK 
nie były spełnione. 

− niepełna realizacja formalnych wymogów 
standardu akredytacyjnego DO 3 (brak informacji 
pisemnej dla pacjenta), 

− nieprzeprowadzanie analiz nieplanowanych, 
powtórnych hospitalizacji i reoperacji, z 
częstotliwością wynikającą z uregulowań 
wewnętrznych, 

− niesporządzenie i nieprzekazanie podmiotowi 
tworzącemu, w wymaganym terminie, raportu 
o sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala. 

3. Szpital Wojewódzki w Poznaniu;  
ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań 

Ocena opisowa − wprowadzenie uregulowań wewnętrznych 
mających poprawić jakość udzielanych świadczeń 
zdrowotnych, 

− szpital prowadził działalność w sposób 
odpowiadający wymogom 11 z 17 analizowanych 
standardów akredytacyjnych. 

− szpital nie prowadził działalności w sposób 
odpowiadający wymogom sześciu z 17 
analizowanych standardów akredytacyjnych, 
w tym jeden był niespełniony również w trakcie 
wizyty akredytacyjnej, 

− zespół ds. jakości nie zbierał się w składzie 
określonym w uregulowaniach wewnętrznych, 

− ograniczenie wymiaru pracy pełnomocnika ds. 
jakości.  

4. Ministerstwo Zdrowia; 
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

Ocena opisowa − w trakcie czynności kontrolnych NIK, minister 
podjął działania zmierzające do wzmocnienia 
nadzoru nad obszarem akredytacji, rozpoczęto 
m.in. prace nad aktualizacją standardów 
akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali i 
podstawowej opieki zdrowotnej. CMJ zostało 
zobligowane do przekazywania, w okresie 
kwartalnym, informacji o złożonych wnioskach 
o udzielenie akredytacji, a komunikacja 
z tą jednostką i radą akredytacyjną ma się odbywać 

− nie wyegzekwowano od CMJ, zleconego w 2017 r., 
zadania dokonania aktualizacji standardów 
akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali. Nie 
została również przeprowadzona kontrola 
realizacji przez CMJ planu naprawczego, 
obowiązującego od 2017 r., który powstał 
w następstwie czynności Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, 

− pomimo, że w kwietniu 2018 r. zakończono 
procedurę wyłaniania kandydatów na członków 
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przede wszystkim za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej, a nie jak dotychczas w formie 
papierowej. 

rady akredytacyjnej na kolejną kadencję, ale 
do dnia zakończenia czynności kontrolnych, 
minister nie powołał członków rady, 

− prace legislacyjne nad projektem ustawy o jakości, 
prowadzone od 2017 r., zostały zawieszone, 
chociaż jej celem było wprowadzenie rozwiązań 
zmierzających do poprawy funkcjonowania opieki 
zdrowotnej, w większym stopniu uwzględniającego 
potrzeby pacjenta. 

5. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny 
im. dr. Józefa Psarskiego w 
Ostrołęce;  
 al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 
Ostrołęka  

Ocena opisowa − usystematyzowanie i wprowadzenie nowych 
rozwiązań zmierzających do zapewnienia 
zgodności z wybranymi standardami 
akredytacyjnymi w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, 

− zagwarantowanie przestrzegania praw pacjenta 
osobom hospitalizowanym, w tym zapewniono 
dostęp do informacji o ich prawach i obowiązkach, 
jak również dostęp do praktycznych informacji na 
temat przygotowania do badań radiologicznych, 

− dokonywanie systematycznej oceny opinii 
personelu placówki, jak również badanie 
satysfakcji pacjentów, 

− zapewnienie dostępności leków, sprzętu 
i materiałów w stanach nagłego zagrożenia życia, 
opracowanie i wdrożenie procedury nadzoru nad 
lekami przechowywanymi w oddziałach, jak 
również systemu uzyskiwania leku w trybie 
nagłym. 

− przygotowanie i wdrożenie do stosowania 
procedur służących poprawie standardów 
jakościowych, opracowanie oraz realizowanie 
planu szkoleń z zarządzania jakością dla personelu 
placówki, 

− rzetelna realizacja zadań przez komitet ds. jakości, 
w tym także związanych z monitorowaniem 
realizacji rocznych programów działań dla 
poprawy jakości w obszarach, które przez CMJ 
uznane zostały za niespełnione lub częściowo 
spełnione. 

− z 13 standardów akredytacyjnych poddanych 
weryfikacji - dwa, w różnych okresach, nie były 
spełnione.  

− standard akredytacyjny polegający na corocznym 
szkoleniu w zakresie resuscytacji krążeniowo – 
oddechowej całego personelu lekarskiego, 
pielęgniarskiego i pozostałego personelu 
medycznego (nr standardu z 2009 r. OP 3), w całym 
okresie objętym kontrolą odsetek przeszkolonych 
pracowników nie przekroczył 27,8%. Ponadto nie 
wszyscy obowiązani pracownicy uczestniczyli dwa 
razy w roku w szkoleniach na temat zakażeń, co nie 
odpowiadało wymogom standardu z 2009 r. KZ 5. 

6. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Warszawie;  
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa  

Ocena opisowa − instytut w pełni spełniał 13 standardów (z 16 
analizowanych), 

− podjęto działania zmierzające do wdrożenia 
systemu komputerowego nadzoru nad apteczkami 

− instytut nie w pełni spełniał trzy standardy (z 16 
analizowanych), tj. OP 3 Pracownicy szpitala 
są szkoleni z resuscytacji krążeniowo – 
oddechowej, KZ 5 Pracownicy szpitala oraz 
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oddziałowymi. pracownicy firm zewnętrznych uczestniczą 
w szkoleniach dotyczących zakażeń szpitalnych 
oraz FA 7 W szpitalu opracowano i wdrożono 
procedurę nadzoru nad lekami przechowywanymi 
w oddziałach. 

7. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w 
Siedlcach sp. z o.o.; 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 
26, 08-110 Siedlce 

Ocena opisowa − prowadzono działalność zgodnie z 13 standardami 
akredytacyjnymi (z 15 analizowanych), w tym: 
zapewniono wszystkim pacjentom dostęp do 
informacji o przysługujących im prawach i 
obowiązkach, regularnie monitorowano poziom ich 
satysfakcji z udzielanych świadczeń medycznych; 
określono listy leków, sprzętu oraz materiałów, 
które muszą być dostępne w stanach nagłego 
zagrożenia życia oraz zapewniono stałą dostępność 
do nich w miejscu udzielania świadczeń; 
opracowano i wdrożono procedurę nadzoru nad 
lekami przechowywanymi w oddziałach, leki 
przygotowane do podania były oznakowane w 
sposób zgodny z wymogami standardu 
akredytacyjnego; opracowano listę wykonywanych 
badań laboratoryjnych; plan szkoleń uwzględniał 
tematykę zarządzania jakością. 

− nie prowadzono działalności zgodnie z dwoma 
(spośród 15 analizowanych) standardami 
akredytacyjnymi tj. NIK stwierdziła 
nieprawidłowości dotyczące realizacji zadań 
związanych z regularnym, corocznym szkoleniu 
personelu medycznego w resuscytacji krążeniowo-
oddechowej, jak również z przeszkoleniem 
pracowników na temat zakażeń szpitalnych. 

8. Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Pulmonologii w Bydgoszczy; ul. 
Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz 

Ocena opisowa − powołanie zespołów osób do wdrożenia 
standardów, które m.in. opracowały programy 
poprawy jakości oraz analizowały ich efekty, 
wprowadzając nowe lub aktualizując 
dotychczasowe procedury i instrukcje obligujące 
personel szpitala do przestrzegania i stosowania 
wdrażanych norm, 

− w szpitalu zapewniono przestrzeganie 12 (z 13) 
analizowanych standardów akredytacyjnych 
odnoszących się do opieki nad pacjentem, kontroli 
zakażeń, farmakoterapii, laboratorium, praw 
pacjenta, poprawy jakości i bezpieczeństwa 
pacjenta oraz zarzadzania zasobami ludzkimi. 

− brak zgodności pomiędzy stanem ewidencyjnym 
części leków, a stanem magazynowym apteczek 
oddziałowych, 

− nieprawidłowe ewidencjonowanie rozchodu leków 
w oddziałach. 

9. Szpital Uniwersytecki nr 2  
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, 
ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 
Bydgoszcz 

Ocena opisowa − komitet zarządzania jakością inicjował realizację 
programów poprawy jakości świadczeń 
zdrowotnych, 

− dziesięć z 13 analizowanych standardów było przez 
szpital zachowanych. 

− częstotliwość spotkań komitetu zarzadzania 
jakością nie spełniała wymogów określonych 
w standardach akredytacyjnych, 

− nie podjęto rzetelnych działań w celu zapewnienia 
szczepień przeciwko grypie wszystkim osobom 
zatrudnionym w obszarach świadczenia opieki, 

− nie zapewniono dostępności pisemnej informacji 
o badaniach radiologicznych dla każdego pacjenta, 
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bez względu na jego kwalifikację i rodzaj 
wykonywanego badania, 

− sposób realizacji standardu w zakresie nadzoru 
nad lekami przechowywanymi w oddziałach, 
uniemożliwiał rzetelny monitoring mad ich 
obrotem w szpitalu, 

− nieterminowo przekazano zgłoszenie ciężkiego 
działania niepożądanego dwóch produktów 
leczniczych. 

10. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. 
J. Brudzińskiego w Bydgoszczy; ul. 
Chodkiewicza 44, 85-667 
Bydgoszcz  

Ocena opisowa − dwa z badanych standardów zostały wdrożone 
w całym zakresie i prawidłowo realizowane 
w okresie obowiązywania certyfikatu 
akredytacyjnego, 

− decyzja o przystąpieniu do procedury akredytacji 
okazała się racjonalna pod względem 
ekonomicznym 

− sposób realizacji sześciu spośród 13 badanych 
standardów, już w czasie uzyskiwania akredytacji, 
nie odpowiadał wymogom określonym w 
poszczególnych standardach, braki dotyczyły m.in. 
zapewnienia szkoleń w zakresie zakażeń i 
resuscytacji krążeniowo – oddechowej, 
dostarczania informacji pacjentom, określenia 
procedur pozyskiwania leków w trybie nagłym, 
tworzenia listy badań laboratoryjnych, 

− w przypadku trzech kolejnych standardów, 
rozwiązaniom wprowadzonym na potrzeby 
przyznania certyfikatu nie zapewniono trwałości, 
a  szpital po uzyskaniu certyfikatu obniżył w tych 
obszarach jakość swojej działalności, dotyczyło 
to m.in. wykorzystania informacji z ankiet 
pozyskiwanych od pacjentów, określania i 
monitorowania właściwej zawartości zestawu 
resustacyjnego, 

− nie zabezpieczono interesów szpitala w procesie 
zawierania umów z konsultantem mającym 
wspomóc szpital we wdrażaniu standardów 
akredytacyjnych. 

11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. 
z o.o.; 
ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk 

Ocena opisowa − szpital przeprowadził weryfikację i ujednolicenie 
obowiązujących w nim rozwiązań systemowych, 
w tym w szczególności procedur i standardów 
postępowania 

− nastąpiła poprawa podstawowych parametrów 
realizacji usług zdrowotnych, w tym zmniejszyła się 
liczba reoperacji w 2018 r. o 67% w porównaniu 
do 2016 r., skróceniu uległ czas pobytu pacjentów 
w szpitalu, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby 
osób hospitalizowanych, co świadczyło 
o skutecznym diagnozowaniu i leczeniu oraz 
efektywnym wykorzystaniu potencjału łóżkowego, 

− szpital nie prowadził działalności w sposób 
określony w standardach akredytacyjnych 
w odniesieniu do trzech z 13 poddanych kontroli 
(23,1%), które zostały przez ośrodek 
akredytacyjny uznane za w pełni wdrożone; 
dotyczyło to zagadnień istotnych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa pacjenta tj.: jakości opieki 
nad pacjentem (standard OP 4.1 Leki i materiały 
stosowane w stanach nagłego zagrożenia życia 
są stale dostępne w miejscach świadczenia opieki), 
zabezpieczenia pacjentów w zakresie 
farmakoterapii (standard FA 7 – w szpitalu 
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− komitet ds. jakości rzetelnie realizował swoje 
zadania, w tym także związane z monitorowaniem 
realizacji rocznych programów działań dla poprawy 
jakości m.in. w obszarach, które przez wizytatorów 
CMJ uznane zostały za niespełnione lub częściowo 
spełnione. 

opracowano i wdrożono procedurę nadzoru nad 
lekami przechowywanymi w oddziałach, standard 
FA 6 w szpitalu funkcjonują procedury 
bezpiecznego przechowywania leków). 

12. 7 Szpital Marynarki Wojennej z 
Przychodnią Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej im. 
Kontradmirała prof. Wiesława 
Łasińskiego w Gdańsku; 
 ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk 

Ocena opisowa − przystąpienie do procesu akredytacyjnego miało 
istotny wpływ na funkcjonowanie szpitala, poziom 
świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo 
pacjentów, wiązało się bowiem 
z usystematyzowaniem dotychczasowych 
i wprowadzeniem nowych rozwiązań systemowych 
zmierzających do zapewnienia zgodności 
z wybranymi standardami akredytacyjnymi, 

− w przypadku 15 (z 16 analizowanych) standardów 
akredytacyjnych poziom ich spełnienia pokrywał 
się z wynikiem ustalonym przez CMJ w raporcie 
akredytacyjnym, 

− zespół ds. jakości rzetelnie realizował swoje 
zadania, w tym także związane z monitorowaniem 
realizacji rocznych programów działań dla 
poprawy jakości w obszarach, które przez CMJ 
uznane zostały za niespełnione lub częściowo 
spełnione. 

− niezapewnienie personelowi szpitala od 2017 r. 
dobrowolnych szczepień przeciwko grypie, 
niezgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą 
pt. „Szczepienia pracowników przeciwko grypie 
i WZW typ B” wdrożoną 1 marca 2017 r. 
na podstawie standardu KZ 1.8,  

− naruszenie obowiązującej w szpitalu procedury 
udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 
30 tys. euro przy wyborze wykonawcy usługi 
polegającej na koordynacji opracowania 
i wdrożenia standardów akredytacyjnych 
w szpitalu,  

− wypłacenie wykonawcy całości wynagrodzenia 
w łącznej kwocie 44,0 tys. zł za ww. usługę, 
pomimo nieprzedłożenia przez niego załączników 
do faktur (zawierających informację 
o zrealizowanych pracach), które zgodnie 
z zawartymi z wykonawcą dwoma umowami 
stanowić miały podstawę do wypłaty 
wynagrodzenia, 

− nieuzasadnione wypłacenie wykonawcy ww. usług 
wynagrodzenia w kwocie 2,0 tys. zł 
za przeprowadzenie dodatkowo audytu 
wykorzystania zasobów na bloku operacyjnym 
w ramach jednej z ww. umów oraz braku 
udokumentowania przez Szpital wykonania tej 
usługi. 

13. "Repty" Górnośląskie Centrum 
Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka 
w Tarnowskich Górach; 
ul. Śniadeckiego 1, 42-604 
Tarnowskie Góry  

Ocena opisowa − w latach 2014-2017, tj. pomiędzy wizytami 
akredytacyjnymi, szpital usprawnił swoją 
działalność w obszarze objętym jednym 
standardem akredytacyjnym spośród 13 objętych 
szczegółową analizą NIK, 

− przystąpienie do procesu akredytacyjnego oraz 
spełnianie standardów akredytacyjnych korzystnie 
wpływa na jakość świadczeń medycznych 
udzielanych przez szpital, 

− z 13 standardów objęty analizą, dwa standardy 
(dot. szkoleń z zakresu resuscytacji krążeniowo-
oddechowej oraz dostępności leków stosowanych 
w stanach zagrożenia życia) nie zostały spełnione 
w wyniku naruszenia obowiązujących w szpitalu 
wewnętrznych procedur (odpowiednio w całości 
lub w części).  

− nie odnotowano poprawy stopnia spełniania 
pierwszego z ww. standardów (odsetek personelu 
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− proces akredytacji skutkował wdrożeniem 
w szpitalu określonych procedur mających na celu 
zagwarantowanie jego funkcjonowania w sposób 
określony w standardach akredytacyjnych.  

medycznego przeszkolonego z zakresu RKO 
zmniejszał się), a miał on bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo pacjenta.  

− dwa kolejne standardy (dot. szczepień przeciwko 
grypie oraz przeprowadzania badania satysfakcji 
personelu) zostały natomiast ocenione przez CMJ 
jako spełnione, jednakże szpital nie posiadał 
instrumentów by zrealizować te wymogi.  

− nie wdrożono procedury zapewniającej skuteczny 
nadzór nad ilością leków przechowywanych 
w oddziałach szpitala, co było działaniem 
nierzetelnym i niespełniającym wymogów 
standardu dot. nadzoru nad lekami 
przechowywanymi w oddziałach. 

14. Śląskie Centrum Rehabilitacji i 
Prewencji w Ustroniu;  
ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń  

Ocena opisowa − wprowadzenie nowych rozwiązań i aktualizacja 
procedur mających zapewnić zgodność 
z wybranymi standardami akredytacyjnymi, 

− szpital zapewnił wdrożenie 14 (z 16 
analizowanych) standardów akredytacyjnych. 

− nie prowadzono działalności w sposób określony 
w dwóch analizowanych standardach 
akredytacyjnych (KZ 1.8, PJ 1.2). 

15. Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Świętochłowicach sp. z o.o.; 
Chorzowska 38, 41-605 
Świętochłowice 

Ocena opisowa − w szpitalu opracowano wewnętrzne procedury 
na potrzeby spełniania standardów 
akredytacyjnych, a procedury te były okresowo 
aktualizowane, 

− pełnomocnik zarządu ds. jakości, we współpracy 
z zespołem ds. jakości, od 2017 r. sporządzał 
na kolejne lata plany działań dla poprawy jakości 
szpitala, 

− w latach 2016-2018 liczba rehospitalizacji malała, 
a koszty powtórnych hospitalizacji utrzymywały się 
na zbliżonym poziomie, natomiast koszty reoperacji 
oraz ich liczba uległy w ww. okresie wzrostowi, przy 
czym nie były one wynikiem działalności szpitala, 
prowadzonej w sposób niezgodny z wymogami 
standardów. 

− określonym w planach działań dla poprawy jakości 
szpitala celom nie przypisano standardów 
jakościowych, które powinny były ulec poprawie 
po ich realizacji w danym roku, 

− dominującą formą sprawozdawania zarządowi 
szpitala przebiegu realizacji ww. planów, w tym 
również działań zespołu ds. jakości była forma 
ustna, 

− w wyniku naruszenia obowiązujących w szpitalu 
wewnętrznych procedur nie zapewniono pełnej 
realizacji pięciu z 13 analizowanych standardów, 

− stwierdzono przypadek naruszenia wewnętrznej 
procedury, opracowanej w celu wdrożenia 
standardu, dot. procedur postępowania 
z niewykorzystanymi lekami i preparatami 
krwiopochodnymi oraz przypadek dopuszczenia do 
świadczenia pracy osoby nieposiadającej ważnego 
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 
wykonywania pracy. 

16. Szpital Specjalistyczny im. Józefa 
Dietla w Krakowie; 
ul. Focha 33, 31-121 Kraków 

Ocena opisowa − w przypadku 14 z 16 analizowanych przez NIK 
poziom spełnienia standardów pokrywał się 
z wynikiem ustalonym przez CMJ w raporcie 
akredytacyjnym, 

− proces certyfikacji CMJ miał korzystny wpływ na 

− w przypadku jednego ze standardów odnoszącego 
się do niepożądanych działań leków stwierdzono 
nieprawidłowości w latach 2016-2018 dotyczące 
niepełnego dokumentowania zgłoszeń, 

− jeden standard wdrażano dopiero od 2018 r. 
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funkcjonowanie szpitala, wdrażanie standardów 
sprzyjało podjęciu przez szpital działań w obszarze 
poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych, 
które ujmowane były w szpitalnych programach 
poprawy jakości i weryfikowane w sprawozdaniach 
z wykonania tych programów. 

i w trakcie kontroli NIK, tj. podjęto działania dla 
corocznego, dwukrotnego przeszkolenia całego 
personelu w zakresie zakażeń szpitalnych. 

17. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Bochni 
"Szpital Powiatowy" im. bł. Marty 
Wieckiej; 
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia 

Ocena opisowa − przystąpienie do procesu akredytacji skutkowało 
kontynuacją podejmowanych przez szpital działań 
w zakresie aktualizacji i realizacji procedur oraz 
prowadzenia analiz wpływających na poprawę 
jakości świadczonych usług, 

− proces akredytacji skutkował wdrożeniem 
w szpitalu określonych procedur i analiz 
wymuszających działania wpływające na poprawę 
jakości świadczonych usług. 

− pacjenci mieli w pełni zapewnioną możliwość 
odwiedzin, byli prawidłowo informowani 
o przysługujących im prawach i obowiązkach oraz 
otrzymywali zrozumiałe informacje o stanie 
zdrowia, 

− w szpitalu sporządzono listę leków, sprzętu 
i materiałów, dostępnych w stanach nagłego 
zagrożenia życia oraz określono i wdrożono zasady 
pozyskiwania leków w trybie nagłym 

− opracowano również i wdrożono procedurę 
nadzoru nad lekami przechowywanymi 
w oddziałach, a także wprowadzono system 
znakowania leków, 

− w szpitalu były opracowane i na bieżąco 
aktualizowane listy wykonywanych badań 
laboratoryjnych, prowadzono monitoring i ocenę 
błędów przedlaboratoryjnych, a także analizowano 
kwestie związane z prowadzeniem reoperacji 
i rehospitalizacji, 

− w szpitalu opracowano praktyczne informacje dla 
pacjentów dotyczące badań radiologicznych, 

− pacjenci mieli zapewniony dostęp do higienicznego 
przechowywania żywności, 

− w szpitalu opracowano diety dla pacjentów 
z różnymi schorzeniami, 

− w planach szkoleń personelu uwzględniano 
tematykę zarządzania jakością. 

− standard KZ 1.8 (dotyczący szczepień przeciwko 
grypie oraz wirusowemu zapaleniu wątroby) nie 
został spełniony, ponieważ szpital nie organizował 
szczepień przeciwko grypie, 

− standardy: KZ 5 (dotyczący uczestnictwa personelu 
w szkoleniach w zakresie zakażeń szpitalnych), 
LA 2 (w szpitalu prowadzi się analizę błędów 
przedlaboratoryjnych) oraz FA 3 (określenie 
i wdrożenie zasad pozyskiwania leków w trybie 
nagłym) zostały spełnione jedynie częściowo. 

18. Szpital Specjalistyczny  Ocena opisowa − wdrożono procedury i analizy wymuszające − nie zapewniono kompletności zestawów 
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im. Henryka Klimontowicza 
w Gorlicach; 
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice 

działania wpływające na poprawę jakości 
świadczonych usług, 

− aktualizowano i realizowano procedury i analizy 
zapewniające podejmowanie działań wpływających 
na poprawę jakości świadczonych usług, 

− zapewniono ciągłość działania z wykorzystaniem 
procedur wdrożonych w czasie poprzedniego 
certyfikatu akredytacyjnego, 

− szpital realizował świadczenia zdrowotne oraz 
prowadził działalność z zachowaniem wybranych 
do kontroli 11 standardów akredytacyjnych,  

− pacjenci byli prawidłowo informowani 
o przysługujących im prawach i obowiązkach, 
zapewniono im również dostęp do higienicznego 
przechowywania żywności, 

− w szpitalu były opracowane i na bieżąco 
aktualizowane listy wykonywanych badań 
laboratoryjnych, 

− prowadzono monitoring i ocenę błędów 
przedlaboratoryjnych, których liczba sukcesywnie 
się zmniejszała 

− prawidłowo funkcjonowały zasady pozyskiwania 
leków w trybie nagłym, 

− system znakowania przygotowanych leków był 
znany personelowi oraz zapewniał minimalizację 
możliwości pomyłek, 

− w szpitalu były realizowane zadania ujęte 
w programie restrukturyzacji organizacyjnej 
i logistycznej, który obejmował trzy najważniejsze 
zagadnienia zdrowotne do rozwiązania w okresie 
do 2020 r., tj. opiekę nad osobami starszymi, 
choroby onkologiczne oraz opiekę psychiatryczną, 

− realizowano projekt poprawy jakości dotyczący 
zorganizowania w szpitalu zespołu wczesnego 
reagowania, który m.in. miał na celu poprawę 
poczucia bezpieczeństwa personelu medycznego, 
pacjentów i ich bliskich, 

− prowadzono corocznie badanie satysfakcji 
pacjentów, jak również satysfakcji zawodowej 
personelu. 

− regularnie odbywały się szkolenia uwzględniające 
tematykę zarządzania jakością. 

przeciwwstrząsowych, w tym nie odnotowano na 
opakowaniu adrenaliny daty wyjęcia z lodówki, 

− nie przekazywano pacjentom informacji 
o badaniach radiologicznych w formie pisemnej. 

19. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza Ocena opisowa − pacjenci byli prawidłowo informowani − nie zapewniono terminowego zgłaszania ciężkich 
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w Tarnowie 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Tarnowie ; ul. 
Lwowska 178a, 33-100 Tarnów 

o przysługujących im prawach i obowiązkach, 
− zapewniono dostęp do higienicznego 

przechowywania żywności, prowadzono 
monitoring i ocenę błędów przedlaboratoryjnych, 
a w wyniku podejmowanych działań ich liczba 
sukcesywnie się zmniejszała, 

− prawidłowo funkcjonowały zasady pozyskiwana 
leków w trybie nagłym, 

− prowadzono corocznie badanie satysfakcji 
pacjentów i satysfakcji zawodowej personelu, 

− realizowano plan strategiczny na lata 2015-2010, 
w którym ujęto m.in. zagadnienia w zakresie opieki 
nad osobami starszymi, opieki psychiatrycznej 
i chorób onkologicznych, 

− komitet ds. jakości prowadził działania w zakresie 
poprawy jakości usług zdrowotnych, obejmujące 
zagadnienia takie jak: farmakoterapia, kompletność 
i jakość dokumentacji, procedury diagnostyczne 
i terapeutyczne. 

niepożądanych działań leków. 

20. Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu 
Podlaskim; 
ul. Warszawska 2-4, 21-560 
Międzyrzec Podlaski 

Ocena opisowa − w szpitalu podjęto działania na rzecz realizacji 
wszystkich analizowanych standardów (13). 

− działania na rzecz realizacji standardów 
związanych z farmakoterapią w zakresie 
zapewnienia nadzoru nad lekami 
przechowywanymi na oddziałach, o którym mowa 
w standardzie FA 7, nie zawsze były wystarczająco 
skuteczne, stwierdzono m.in. nierzetelne 
prowadzenie ewidencji leków psychotropowych 
i narkotycznych, nie zapewniono właściwej 
temperatury w apteczkach oddziałowych, 
niewłaściwie znakowano rozpoczęte opakowania 
leków i leki w opakowaniach wielodawkowych, 
naruszono procedurę „Gospodarka lekiem 
własnym pacjenta”, nie udzielono pisemnej 
odpowiedzi na skargi złożone przez pacjenta, 

− liczba przeszkolonego w 2018 r. personelu 
w zakresie zakażeń szpitalnych zmniejszyła się 
w porównaniu do roku 2017, w którym CMJ 
dokonało przeglądu akredytacyjnego, 

− lista wykonywanych badań laboratoryjnych została 
zaktualizowana dopiero w trakcie kontroli NIK. 

21. Samodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki im. Jana Bożego w 
Lublinie; 
ul. M. Biernackiego 9, 20-089 Lublin  

Ocena opisowa − w szpitalu podejmowano działania mające na celu 
poprawę jakości udzielanych świadczeń opieki 
zdrowotnej, co potwierdziła przeprowadzona 
analiza 12 standardów akredytacyjnych, 

− w trzech przypadkach w toku kontroli NIK 
stwierdzono jedynie częściowe spełnienie 
badanych standardów. Stan taki odnotowano 
w zakresie szkoleń pracowników szpitala 
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− proces certyfikacji niewątpliwie skutkował też 
wdrożeniem w szpitalu określonych procedur 
i analiz wymuszających działania przyczyniające się 
do poprawy jakości świadczonych usług 
zdrowotnych i pośrednio ograniczających koszty 
ich udzielania. 

z resuscytacji krążeniowo-oddechowej (OP 3), 
uczestnictwa personelu w szkoleniach z zakresu 
zakażeń szpitalnych (KZ 5) oraz szczepień załogi 
w ramach redukowania ryzyka zakażeń (KZ 1.8), 

− opracowane i wdrożone w szpitalu szczegółowe 
procedury mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki nad 
nimi, nie zawsze były przestrzegane tj. dotyczyły 
przede wszystkim procedur farmakologicznych, 

− w rocznych programach na rzecz poprawy jakości 
od 2017 r. nie wskazywano konkretnych działań 
naprawczych i nie dokonywano oceny ich 
skuteczności, z półrocznym opóźnieniem 
opracowano i zatwierdzono taki program na 
2019 r. 
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6.2. ANALIZA STANU PRAWNEGO I UWARUNKOWAŃ ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH 

Akredytacja jest zewnętrzną metodą oceny jakości w polskiej ochronie zdrowia, 
wprowadzoną ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie 
zdrowia. Akredytacja jest elementem wyróżniającym jednostkę ochrony 
zdrowia na rynku usług medycznych. Nie tylko podmiot leczniczy, lecz każdy 
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej112, może wystąpić z wnioskiem o wydanie certyfikatu 
akredytacyjnego w celu stwierdzenia spełnienia określonych i podawanych 
do ogólnej wiadomości standardów jakości (art. 3 ust 1 ustawy o akredytacji). 
W ten sposób prawo ubiegania się o nadanie certyfikatu akredytacyjnego 
przyznano, obok podmiotów leczniczych wymienionych w art. 4 ustawy 
o działalności leczniczej, również praktykom zawodowym wskazanym w art. 5 
ustawy o działalności leczniczej. Następuje to poprzez dobrowolne poddanie 
się przeglądowi prowadzonemu przez wizytatorów ośrodka akredytacyjnego. 
Wniosek o udzielenie akredytacji składa się do ministra właściwego ds. 
zdrowia za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego (art. 3 ust. 1 ustawy o 
akredytacji), będącego jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia właściwą w zakresie monitorowania jakości świadczeń zdrowotnych. 
Standardy akredytacyjne opracowuje ośrodek akredytacyjny (art. 2 ust. 1 
ustawy o akredytacji), który przedstawia je radzie akredytacyjnej w celu ich 
akceptacji (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Rada akredytacyjna w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania standardów akredytacyjnych akceptuje je lub zgłasza 
zastrzeżenia (art. 2 ust. 3 ustawy o akredytacji). W przypadku zgłoszenia 
zastrzeżeń ośrodek akredytacyjny, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, 
uwzględnia zastrzeżenia i przedstawia radzie akredytacyjnej uzupełnione 
standardy (art. 2 ust. 4 ww. ustawy). 

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może otrzymać certyfikat 
akredytacyjny, jeżeli spełnia wymagania w zakresie określonych standardów 
udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania jego zakładu leczniczego. 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o akredytacji certyfikat akredytacyjny wydawany 
jest przez ministra na podstawie rekomendacji rady akredytacyjnej opracowanej 
na podstawie ustalonych przez ośrodek akredytacyjny wymagań i po 
przeprowadzeniu przez ośrodek akredytacyjny procedury oceniającej. Zgodnie z 
art. 6 ust. 1 ustawy o akredytacji, rada akredytacyjna składa się z 12 członków. W 
jej skład wchodzą przedstawiciele samorządów i organizacji medycznych oraz 
przedstawiciele innych instytucji i organizacji wyłanianych na okres czteroletniej 
kadencji. Członków rady akredytacyjnej powołuje minister zdrowia (aktualny 
skład rady podano pod adresem: http://www.cmj.org.pl). Wymogi jakie 
powinien spełniać członek rady określone są w art. 6 ust. 2 ww. ustawy. Minister 
wskazuje spośród członków rady jej przewodniczącego, a rada akredytacyjna 
wybiera spośród swoich członków zastępców przewodniczącego oraz ustala swój 
regulamin. Regulamin rady akredytacyjnej zatwierdza minister zdrowia. 
Kadencja rady trwa cztery lata. (art. 6 ust. 3 ustawy o akredytacji). Działalność 
rady akredytacyjnej jest finansowana z budżetu państwa z części będącej w 
dyspozycji ministra (art. 9 ust. 1).  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o akredytacji podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia, 
za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie 
akredytacji. Wniosek zawiera: nazwę podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych ubiegającego się o udzielenie akredytacji; jego siedzibę albo adres 
podmiotu, informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
informację o strukturze organizacyjnej podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie 

                                                           
112 tj. wskazany w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.) - dalej ustawa o działalności leczniczej. 

Ustawa o akredytacji 
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podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych do procedury oceniającej 
(art. 3 ust. 2 ustawy o akredytacji). 

Akredytacji udziela minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie 
rekomendacji rady akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, 
po przeprowadzeniu procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych (art. 3 ust. 3 ustawy o akredytacji). 

Wyżej wskazana procedura polega na dokonaniu przeglądu podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych, pod względem spełniania standardów 
akredytacyjnych. Z przeglądu jest sporządzany raport. (art. 3 ust. 4 ustawy 
o akredytacji). W ramach przeglądu, osoba upoważniona przez CMJ jest 
uprawniona do wstępu na teren podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych, wglądu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia przeglądu, wglądu do innej dokumentacji 
niezbędnej do przeprowadzenia przeglądu, a w szczególności dotyczącej 
pracowników podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz struktury 
organizacyjnej i funkcjonowania tego podmiotu, prowadzenia wywiadów 
z pracownikami podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz 
z pacjentami (art. 3 ust. 5 ustawy o akredytacji). 

Raport z akredytacji, niezwłocznie po zakończeniu przeglądu jest udostępniany 
podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, w stosunku do którego 
przeprowadza się procedurę oceniającą. Podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania raportu, może wnieść 
do niego zastrzeżenia (art. 3 ust. 6 ustawy o akredytacji). W przypadku 
wniesienia zastrzeżeń, CMJ może je uwzględnić i dokonać niezbędnych korekt 
w raporcie, a w przypadku ich nieuwzględnienia dołącza je wraz ze swoim 
stanowiskiem do raportu, który jest przekazywany radzie akredytacyjnej. 
(art. 3 ust. 7 ustawy o akredytacji). Na podstawie zastrzeżeń oraz dokumentów 
wytworzonych przez CMJ w związku z ich złożeniem, rada dokonuje oceny 
punktowej spełnienia poszczególnych standardów i przedstawia ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia rekomendację w zakresie udzielenia albo 
odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi udzielającemu świadczeń 
zdrowotnych. Rekomendację wydaje się w formie uchwały podejmowanej 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. 
W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego (art. 3 ust. 
7-9 ustawy o akredytacji). Minister określił w drodze rozporządzenia z dnia 6 
sierpnia 2009 r. w sprawie rady akredytacyjnej113 tryb powoływania członków 
rady oraz szczegółowe jej zadania. 

Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy o akredytacji, w przypadku odmowy udzielenia 
akredytacji podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może w terminie 
14 dni od dnia otrzymania odmowy udzielenia akredytacji wnieść sprzeciw 
do ministra właściwego do spraw zdrowia. Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy 
o akredytacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu minister właściwy do spraw zdrowia 
udziela akredytacji, jeżeli uzna sprzeciw za zasadny, albo odmawia jej 
udzielenia.  

Odmowa udzielenia akredytacji jest ostateczna i ustawa o akredytacji nie 
przewiduje środków zaskarżenia. Do udzielania akredytacji nie stosuje się 
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, co oznacza m.in., 
że rozstrzygnięcie ministra właściwego do spraw zdrowia nie następuje 
w formie decyzji administracyjnej. Kwestią otwartą jest jednak zaskarżenie 
odmowy udzielenia akredytacji do sądu administracyjnego. Zgodnie z art. 3 § 2 
pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi114 kontrola działalności administracji publicznej przez sądy 
administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na inne niż określone 

                                                           
113 Dz. U. Nr 130, poz. 1074, ze zm. 
114 Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, ze zm.; dalej zwana p.p.s.a. 
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w pkt 1-3 tego paragrafu (tj. np. decyzje administracyjne i postanowienia 
wydane w postępowaniu administracyjnym) akty lub czynności z zakresu 
administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających 
z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach 
postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego115, postępowań określonych 
w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa116, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy 
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej117, oraz 
postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.  

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym zauważa się, że o akcie lub czynności 
w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., na który może być wniesiona skarga do sądu 
administracyjnego, można mówić wówczas, gdy akt (czynność) podjęty 
w sprawie indywidualnej skierowany jest do oznaczonego podmiotu 
administrowanego i dotyczy uprawnienia lub obowiązku tego podmiotu, samo 
zaś uprawnienie lub obowiązek, którego akt (czynność) dotyczy, są określone 
w przepisie prawa powszechnie obowiązującego (zob. wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 19 maja 2014 r„ VII SA/Wa 2487/13, LEX nr 1476877). Zagadnienie 
ubiegania się o udzielenie akredytacji w ochronie zdrowia spełnia powyższe 
wymagania, stąd też wydaje się iż nie ma przeszkód, aby ostateczna odmowa 
udzielania akredytacji przez Ministra była zaskarżona do sądu administracyjnego 
jako inna czynność z zakresu administracji publicznej118. 

Akredytacji udziela się na okres 3 lat (art. 3 ust. 12 i 13 ustawy o akredytacji). 

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych składający wniosek o akredytację 
wnosi opłatę za przeprowadzenie procedury oceniającej na rachunek bankowy 
ośrodka akredytacyjnego. Opłata nie może przekraczać piętnastokrotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 
włącznie z wypłatami z zysku w I kwartale poprzedniego roku, ogłaszanego 
przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej (Monitor 
Polski). Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa (art. 4 
ust. 1 i 2 ustawy o akredytacji). 

Krajowymi jednostkami akredytacyjnymi są CMJ (www.cmj.org.pl) oraz Polskie 
Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl). Polskie Centrum Akredytacji jest 
krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek 
certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i medycznych, na 
podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku119. Akredytacja jest udzielana na wniosek jednostki 
certyfikującej lub kontrolującej po stwierdzeniu, iż spełnia ona wymagania 
i warunki określone w Polskich Normach. W bieżącej kontroli nie badano 
zagadnień związanych z akredytacją udzielaną przez Polskie Centrum 
Akredytacji. 

CMJ działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. 
oraz statutu i regulaminu organizacyjnego CMJ, które stanowią załączniki do 
ww. zarządzenia. Działalnością CMJ kieruje dyrektor, który reprezentuje je na 
zewnątrz (§ 5 pkt 1 załącznika nr 1 do zarządzenia). Dyrektora powołuje 
i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, natomiast zastępcę dyrektora 
zatrudnia dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia (§ 5 pkt 2 
i 3 załącznika nr 1 do zarządzenia). Zgodnie z § 6 załącznika nr 1 do ww. 
zarządzenia, w skład CMJ wchodzą trzy działy: Akredytacji, Doskonalenia 
i Edukacji oraz Standaryzacji, dwie sekcje: Administracyjno-Techniczna 

                                                           
115 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.; dalej zwana KPA. 
116 Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm. 
117 Dz. U. z 2019 r. poz. 768, ze zm. 
118 Patrz: komentarz do art. 7 ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia zawarty 
w wydawnictwie „Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia – komentarz” autorstwa 
Damiana Wąsika. Wolters Kluwer 2016. Wyd. Lex el. Nr 10378 
119 Dz. U. z 2019 r. poz. 544, ze zm. 
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i Finansów, Księgowości, Płac i Kadr oraz Samodzielne Stanowisko Pracy 
do Spraw Obsługi Sekretariatu. Szczegółowe zadania poszczególnych komórek 
określa regulamin organizacyjny CMJ stanowiący załącznik nr 2 do ww. 
zarządzenia.  

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ustawy o akredytacji 
minister określił w drodze rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie 
procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej 
przeprowadzenie120, wzór certyfikatu akredytacyjnego, szczegółowy sposób i 
tryb przeprowadzania procedury oceniającej, szczegółowy sposób 
dokonywania oceny punktowej spełniania standardów akredytacyjnych oraz 
wysokość opłaty z przeprowadzenie procedury oceniającej, uwzględniając 
koszty przygotowania i przeprowadzenia przeglądu podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych oraz opracowania raportu, a także wielkość i rodzaj 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, procedura oceniająca 
przeprowadzana jest na podstawie harmonogramu przeglądu podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych, sporządzanego przez ośrodek 
akredytacyjny i przekazanego podmiotowi udzielającemu świadczeń 
zdrowotnych, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem przeglądu.  

Harmonogram przeglądu określa terminy (§ 2 ust. 3):  
- rozpoczęcia przeglądu (ustalony przez CMJ w porozumieniu z podmiotem 
udzielającym świadczeń zdrowotnych),  
- wizytacji pomieszczeń podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,  
- oceny dokumentacji medycznej oraz innej dokumentacji niezbędnej 
do przeprowadzenia przeglądu, w szczególności dotyczącej: pracowników 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, struktury organizacyjnej 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, funkcjonowania podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych, wywiadów z pracownikami podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz wywiadów z pacjentami podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych. 

Osoba upoważniona przez ośrodek akredytacyjny (dalej: wizytator) dokonuje 
przeglądu na podstawie imiennego upoważnienia, które zawiera imię 
i nazwisko wizytatora, nazwę i adres siedziby podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych, zakres upoważnienia, okres, na jaki udzielone zostało 
upoważnienie oraz podpis osoby uprawnionej (§ 4 ww. rozporządzenia). Jeżeli 
jest to uzasadnione wielkością podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych 
lub rodzajem udzielanych świadczeń zdrowotnych, przegląd może być 
przeprowadzony przez więcej niż jednego wizytatora. W przypadku gdy 
przegląd przeprowadza więcej niż jeden wizytator, wyznacza się spośród nich 
wizytatora wiodącego, który odpowiada za sprawny przebieg przeglądu 
i koordynuje pracę poszczególnych wizytatorów (§ 5 ww. rozporządzenia). 

Jeśli ww. przegląd dokonuje więcej niż jeden wizytator, każdy z wizytatorów 
ocenia spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
standardów akredytacyjnych w zakresie określonym w upoważnieniu 
i sporządza odrębny protokół z przeglądu. Protokół zawiera omówienie 
poszczególnych standardów akredytacyjnych wraz z propozycją oceny 
punktowej spełnienia każdego z nich i komentarzem (§ 6 ww. rozporządzenia). 

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. po przeprowadzeniu przeglądu 
wizytator albo wizytator wiodący na podstawie protokołów, o których mowa 
w § 6 rozporządzenia, sporządza raport, który zawiera: nazwę podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych, czas trwania przeglądu, imię i nazwisko 
wizytatora albo imiona i nazwiska wizytatorów, określenie celu przeglądu, opis 
systemu punktowania, propozycję oceny punktowej spełnienia poszczególnych 
standardów akredytacyjnych, ocenę podmiotu udzielającego świadczeń 

                                                           
120 Dz. U. nr 150 poz. 1216 
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zdrowotnych, poprzez wskazanie, jaki procent możliwej do uzyskania liczby 
punktów stanowią zsumowane oceny punktowe spełnienia poszczególnych 
standardów akredytacyjnych, informację o możliwości wniesienia, w terminie 
14 dni od dnia otrzymania raportu, zastrzeżeń do raportu oraz omówienie 
standardów akredytacyjnych, które nie są spełnione albo są częściowo 
spełnione przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. 

Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia w związku z art. 3 ust. 7 ustawy 
o akredytacji, w przypadku wniesienia zastrzeżeń do raportu CMJ w terminie 
14 dni od dnia ich otrzymania może je uwzględnić i dokonać niezbędnych 
korekt w raporcie, a w przypadku ich nieuwzględnienia dołącza je wraz 
ze swoim stanowiskiem do raportu, który jest przekazywany radzie. 

Każdy standard akredytacyjny posiada wagę w postaci przypisanej mu liczby, 
która kwalifikuje go do określonej grupy ze względu na jego wpływ 
na bezpieczeństwo pacjenta i personelu w działalności podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych (§ 8 ust. 1 ww. rozporządzenia). 

Jak określa § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia ustala się następujące wagi: 
• 1,0 dla standardów akredytacyjnych istotnych dla bezpieczeństwa 

pacjenta i personelu; 
• 0,75 dla standardów akredytacyjnych istotnych dla bezpieczeństwa 

pacjenta i personelu, ale trudnych do wprowadzenia z uwagi 
na konieczność istotnych zmian organizacyjnych lub związanych 
z nakładami finansowymi; 

• 0,5 dla standardów akredytacyjnych związanych z opisem procedur 
i postępowania; 

• 0,25 dla standardów akredytacyjnych niemających istotnego wpływu 
na bezpieczeństwo pacjenta i personelu. 

Każdy standard akredytacyjny jest oceniany, zgodnie z kryteriami określonymi 
dla poszczególnych standardów akredytacyjnych (określonych na podstawię 
art. 2 ustawy o akredytacji), według następującej skali punktowej: 1 pkt - nie 
spełnia wymagań, 3 pkt - spełnia częściowo wymagania oraz 5 pkt - spełnia 
wymagania standardu (§ 8 ust. 3 ww. rozporządzenia). 

Ocena punktowa standardu akredytacyjnego polega na pomnożeniu wagi 
standardu akredytacyjnego przez ocenę uzyskaną w skali punktowej. Oceny 
punktowe wszystkich mających zastosowanie do ocenianego podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych podlegają 
zsumowaniu. Do uzyskania akredytacji niezbędne jest uzyskanie łącznie, 
co najmniej 75 % możliwej do uzyskania liczby punktów, przy czym standardy 
akredytacyjne, które nie mają zastosowania do ocenianego podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych, nie są brane pod uwagę i nie są ujęte 
w ocenie (§ 8 ust. 4-7 ww. rozporządzenia). 

Zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia opłata za przeprowadzenie procedury 
oceniającej uzależniona jest od wielkości i rodzaju podmiotu udzielającego 
świadczeń zdrowotnych i wynosi: 
 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za I kwartał poprzedniego 
roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" - dla 
szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan 
zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń 
zdrowotnych liczącego powyżej 800 łóżek; 

 11-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa 
w pkt 1 – dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, 
których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych 
świadczeń zdrowotnych liczącego od 401 do 800 łóżek; 

 ośmiokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 1 – dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla 
osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub 
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całodziennych świadczeń zdrowotnych liczącego od 201 łóżek do 400 
łóżek; 

 siedmiokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym 
mowa w pkt 1 – dla szpitala, oraz innego zakładu przeznaczonego dla 
osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub 
całodziennych świadczeń zdrowotnych liczącego do 200 łóżek; 

 wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa 
w pkt 1 – dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych innych, 
niż wymienione wyżej. 

Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania, w tym akredytacyjnego, było 
dodatkowo punktowane w postępowaniu w sprawie zawarcia umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 1 lipca 2016 r. kryteria oceny 
ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej określone były zarządzeniem Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ 
z dnia 23 stycznia 2014 r. Jednym z kryteriów oceny ofert, opisanych w ww. 
zarządzeniu, była zewnętrzna ocena potwierdzona certyfikatem 
akredytacyjnym ministra. W tabeli nr 5 LECZENIE SZPITALNE - 
HOSPITALIZACJA, wskazano, że spełnienie standardów akredytacyjnych 
Ministra Zdrowia, w zależności od uzyskanej oceny, umożliwiało uzyskanie 
od 2 do 4 pkt jednostkowych, służących do obliczenia końcowej oceny oferty. 

Od 1 września 2016 r., w zakresie ww. kryteriów, obowiązuje 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 zdrowotnej121, gdzie w załączniku nr 3122 wskazano, 
że za posiadanie Certyfikatu akredytacyjnego przyznanego zgodnie z ustawą 
o akredytacji, na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy – otrzymać można 
8 pkt jednostkowych. 

Ponadto, w związku z wejściem systemu sieci szpitali, od 4 maja 2017 r. ustawa 
z 27 sierpnia z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, w art. 136c pkt 6 – w brzmieniu ustalonym ustawą 
z 23 marca z 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych123 wskazywała obowiązek określenia 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia 
sposobu ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia. Wypełniając ten 
obowiązek Minister wydał rozporządzenie z dnia 22 września 2017 r. 
w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej124, zgodnie z załącznikiem (tabela 
nr 2) do którego, posiadanie certyfikatu akredytacji CMJ jest jednym 
z współczynników korygujących (o wartości od 0,02 do 0,01 – w zależności od 
uzyskanego wyniku certyfikacyjnego) ryczałt systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

Data uzyskania oraz zakres akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości 
udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz termin jego ważności podlegają 
wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgodnie 
z § 5 ust. 1 pkt 18, § 8 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych 

                                                           
121 Dz. U. poz. 1372, ze zm. 
122 w częściach: Tabela nr 2 – LECZENIE SZPITALNE – CZĘŚĆ WSPÓLNA, w pkt III. 
Jakość – pozostałe warunki. w ppkt 6; Tabela nr 4 – LECZENIE SZPITALNE – 
HOSPITALIZACJA PLANOWA – CZĘŚĆ WSPÓLNA, w pkt III. Jakość – pozostałe warunki. 
w ppkt 6; Tabela nr 5 – LECZENIE SZPITALNE – LECZENIE JEDNEGO DNIA - 1 
Przedmiot postępowania: Zespół opieki dziennej:, w pkt I.3; Tabela nr 5 – LECZENIE 
SZPITALNE – LECZENIE JEDNEGO DNIA - 2. Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii 
jednego dnia – chirurgia naczyniowej:, w pkt I.; Tabela nr 7 – ŚWIADCZENIA 
KOMPLEKSOWE – część wspólna, w pkt II. Jakość – pozostałe warunki, w ppkt 5. 
123 Dz. U. poz. 844 
124 Dz. U. poz. 1783, ze zm. 
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wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 
szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian 
w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru125. 

Prawne kryteria oceny jakości w ochronie zdrowia formułują minimalny 
poziom standardu usług zdrowotnych i znajdują swe źródło począwszy 
od norm rangi międzynarodowej i Konstytucji, poprzez regulacje ustaw, 
aż po przepisy rozporządzeń wykonawczych. 

Akty prawne regulujące zagadnienia jakości w ochronie zdrowia to m.in. 
ustawa o działalności leczniczej i wydane do niej rozporządzenia wykonawcze 
regulujące podstawowe kwestie związane z jakością w podmiotach leczniczych: 

a) pomieszczenia i urządzenia zakładu leczniczego podmiotu leczniczego 
powinny odpowiadać wymaganiom fachowym i sanitarnym określonym 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą126 oraz 
rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności127; 
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych będących 
jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których 
podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej128, a także 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku 
komórek rozrodczych i zarodków129 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej 
prokreacji130; 

b) szczególne normy jakościowe w zakresie standardów bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, w tym sposób 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pracowników działalności 
podstawowej w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami131, 
określają m.in.: 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie 
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami 
radiologicznymi132, 

                                                           
125 Dz. U. z 2014 r. poz. 325, ze zm. – obowiązujące do 2 kwietnia 2019 r. i zastąpione 
przez rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w tej samej sprawie – 
Dz.U. z 2019 r. poz. 605 – por. zawierający analogiczne rozwiązania w § 5 ust. 1 pkt 17 i 
w § 8 ust. 1 pkt 20 
126 Dz. U. z 2012 r. poz. 739, zastąpione z dniem 1 kwietnia 2019 r. rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w tej samej sprawie (Dz.U. poz. 595). 
127 Dz. U. z 2012 r. poz. 808, ze zm. 
128 Dz. U. z 2016 r. poz. 364 
129 Dz. U. z 2015 r. poz. 1752 
130 Dz. U. z 2015 r. poz. 1750 
131Od 1 lipca 2011 r. minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, położnych stosowane 
są tylko w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (art. 50 ust. 1 ustawy 
o działalności leczniczej), tj. w: 
* samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej; 
* jednostkach budżetowych, w tym państwowych jednostkach budżetowych tworzonych 
i nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych, ministra sprawiedliwości lub szefa agencji bezpieczeństwa 
wewnętrznego, posiadających w strukturze organizacyjnej ambulatorium, 
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 
*jednostkach wojskowych. 
132 Dz. U. poz. 1325 
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• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych 
i roboczych medycznych procedur radiologicznych133, 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających 
świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii 
zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób 
nienowotworowych134; 

Standardy akredytacyjne, opracowane przez CMJ, w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, zostały opublikowane 
w drodze obwieszczenia w Dz. Urz. Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. 
w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali.  

W 2015 r. dla szczególnej grupy szpitali wprowadzono odrębne standardy 
akredytacyjne określone załącznikiem do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 
28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych 
wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne. 

Ponadto w systemie ochrony zdrowia, dla stacjonarnych jednostek leczenia 
uzależnień oraz dla POZ, Minister określił standardy135, które jednak 
ze względu na zakres podmiotowy badania kontroli NIK nie zostały omówione.  

W przypadkach określonych w art. 36 d ust. 1 pkt 1 do 7 ustawy Prawo 
farmaceutyczne działania niepożądane produktów leczniczych zgłasza się 
Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych136 lub podmiotowi odpowiedzialnemu, który uzyskał 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Zgłoszenia 
działań niepożądanych produktów leczniczych mogą dokonywać także pacjenci 
lub ich przedstawiciele ustawowi, osobie wykonującej zawód medyczny, 
Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu. Osoby wykonujące 
zawód medyczny zgłaszają ciężkie niepożądane działania produktów 
leczniczych w terminie 15 dni od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu 
(art. 36 f upf). Na bezpieczeństwo farmakoterapii produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi zwróciła uwagę Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r.137 Pojęcie niepożądanego działania produktu 
leczniczego (ang. adverse drug reaction), zdefiniowane w art. 2 pkt 3a ustawy 
Prawo farmaceutyczne, jako każde niekorzystne i niezamierzone działanie 
produktu leczniczego138. W świetle art. 86 ust. 1 i art. 87 ust. 4 Prawa 
farmaceutycznego miejscem realizacji w podmiotach leczniczych usług 
farmaceutycznych jest apteka szpitalna lub pełniący jej funkcję dział farmacji 
szpitalnej. 

Zakres usług realizowanych przez apteki szpitalne obejmuje czynności 
związane z m.in. udziałem w monitorowaniu niepożądanych działań leków (art. 
86 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo farmaceutyczne. Do kierowników aptek 

                                                           
133 Dz. U. Nr 24, poz. 161 
134 Dz. U. Nr 59, poz. 365, ze zm.  
135 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie standardów 
akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania 
stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (Dz. Urz. MZ poz. 28) oraz obwieszczenie 
Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki 
zdrowotnej (Dz. Urz. MZ nr 4 poz. 42). 
136 Funkcjonującego na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 662, 
ze zm.) 
137 Nr 2010/84/UE, (Dz. U. UE.L Nr 348 poz. 74) 
http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-
1/dir_2010_84/dir_2010_84_pl.pdf. 
138 Definicja ta nie była w okresie objętym kontrolą zmieniana. 
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szpitalnych należy, zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, 
przekazywanie Prezesowi Urzędu oraz podmiotowi odpowiedzialnemu, 
zgłoszeń o niepożądanym działaniu produktu leczniczego.  

Od 15 lipca 2016 r. w ustawie o działalności leczniczej dodano art. 53a 139, 
zgodnie z którym kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej w terminie do dnia 31 maja każdego roku jest zobowiązany 
sporządzić i przekazać podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-
finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Raport ten, 
jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok 
obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 
poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 
trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych 
zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Analizy oraz prognozy 
sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa powyżej, dokonuje się 
na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. 

Zgodnie z art. 53a ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, podmiot tworzący 
dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej na podstawie ww. raportu. 

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 53a ust. 5 ustawy 
o działalności leczniczej Minister właściwy do spraw zdrowia określił, 
rozporządzeniem z 12 kwietnia 2017 r., wskaźniki ekonomiczno-finansowe, 
niezbędne do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-
finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej140 Zgodnie 
z ww. rozporządzeniem określono następujące wskaźniki zyskowności, 
płynności, efektywności i zadłużenia.  

Wskaźniki zyskowności określające zdolność podmiotu do generowania 
zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Dodatnie wartości 
wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody 
podmiotu przewyższają koszty, w tym: 
- wskaźnik zyskowności netto (%) pokazuje jaką część przychodów stanowi 
odnotowany zysk lub strata. W ten sposób jest określona efektywność 
gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem - koszty 
ogółem podmiotu, 
- wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) określa ekonomiczną 
efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej 
oraz pozostałej działalności operacyjnej; 
- wskaźnik zyskowności aktywów (%) informuje o wielkości zysku lub straty 
przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych w podmiocie aktywów, 
czyli wyznacza on ogólną zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku. 

Wskaźniki płynności określające zdolność podmiotu do terminowego 
regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Jeżeli poziom 
wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności do 
terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku, gdy wskaźniki są zbyt 
wysokie, może to świadczyć o nieefektywnym gospodarowaniu posiadanymi 
środkami obrotowymi, takimi jak zapasy, należności lub środki finansowe, 
w tym: 
- wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań 
krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych; 

- wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłacania 
zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, 
tj. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi. 

Wskaźniki efektywności, w tym: 

                                                           
139 Dodany zgodnie z art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 960). 
140 Dz. U. poz. 832. 
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- wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa długość cyklu oczekiwania 
podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom 
wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściągalnością swoich 
należności, co może obniżyć zdolność do terminowego regulowania 
zobowiązań; 

- wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) określa okres, jaki jest potrzebny 
podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka 
wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu 
swoich bieżących zobowiązań. 

Wskaźniki zadłużenia, w tym: 
- wskaźnik zadłużenia aktywów (%) informuje o stopniu finansowania 
aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika podważa 
wiarygodność finansową podmiotu; 

- wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na 
jednostkę funduszu własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje 
na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot zobowiązań. 
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6.3. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. 
zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – 
dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego 

się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Nr 2010/84/UE, 
Dz.U. UE.L Nr 348 poz. 74) 

2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 2135) 
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 499, ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2190, ze zm.)  

5. Ustawa z 27 sierpnia z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.) 
6. Ustawa z 23 marca z 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844) 
7. Ustawia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U z 2018 r. poz. 1302, ze zm.) 

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 900, ze zm.) 
10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869, ze zm.) 

11. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, ze zm.) 

12. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 175, ze zm.) 
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 sierpnia 2009 r. w sprawie 

procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej 
przeprowadzenie (Dz. U. Nr 150 poz. 1216, ze zm.)  

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady 
Akredytacyjnej (Dz. U. Nr 130 poz. 1074, ze zm.) 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wskaźników ekonomiczno-finansowych, niezbędnych do sporządzenia 
analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 832) 

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 września 2017 r. w sprawie 
sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1783, ze zm.) 

17. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2010 r. w sprawie 
standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ Nr 2 poz. 24) 

18. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 7 kwietnia 2011 r. w sprawie 
standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej 

(Dz. Urz. MZ Nr 4 poz. 42) 
19. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie 

standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń 
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zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia 

uzależnień (Dz. Urz. MZ poz. 28) 
20. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie 

standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących 
inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne (Dz. Urz. MZ poz. 67) 

21. Zarządzenie Ministra Zdrowia z 2 lipca 2010 r. w sprawie Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. MZ Nr 9 poz. 59, 
ze zm.) 
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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. Minister Zdrowia 

6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

7. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 

8. Rzecznik Praw Obywatelskich 

9. Komisja Zdrowia Sejmu RP 

10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP  

11. Komisja Zdrowia Senatu RP 

12. Rzecznik Praw Pacjenta 
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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
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