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I. Dane identyfikacyjne 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa 

 

Robert Tomasz Krawczyk od 1 stycznia 2019 r. 

 

1. Cele zarządzania długiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

2. Zarządzanie długiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

3. Zarządzanie płynnością budżetu samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej 

4. Prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-Z oraz ewidencjonowania tytułów 
dłużnych w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej 

 

Od 1 stycznia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.  

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

 

1. Anna Wojcieszkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/109/2019 z dnia 28 października 2019 r. oraz nr 
KBF/112/2019  
z dnia 10 grudnia 2019 r.  

2. Tomasz Wańkowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/103/2019 z dnia 21 października 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-4, 1390) 

  

                                                      
1 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności2 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działalność finansowa Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dalej: UCK lub 
Szpital) w zakresie zarządzania długiem oraz płynnością finansową była 
realizowana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa  
i wewnętrznymi regulacjami za wyjątkiem nieprawidłowości przedstawionych 
poniżej. Szpital opracował strategię zarządzania długiem i systematycznie 
ograniczał koszty finansowe, odchodząc od najdroższych instrumentów finansowych 
i zastępując je tańszymi. Szpital stosował zasady regulowania zobowiązań według 
priorytetów przyjętych w strategii. Podjął działania w zakresie zarządzania 
płynnością mające na celu zabezpieczenie finansowe jego funkcjonowania. Pomimo 
wprowadzonych rozwiązań UCK nie regulowało terminowo swoich zobowiązań 
wobec dostawców, co skutkowało koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę. 
Stanowiło to naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych3. Poddane weryfikacji sprawozdania Rb-Z UCK sporządzone w 2019 r. 
zawierały nieprawidłowości i nie przedstawiały faktycznego stanu zadłużenia 
Szpitala. Sprawozdania te zostały sporządzone niezgodnie z Instrukcją 
sporządzania sprawozdań stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych4 i były nierzetelne. W związku  
z kontrolą NIK UCK przekazało korekty sprawozdań Rb-Z za I, II i III kwartał 2019 r. 
W ich wyniku zadłużenie Szpitala na koniec III kwartału 2019 r. zostało wykazane  
w wysokości o 89,0 mln zł wyższej niż pierwotnie przedstawiano. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

Powstanie UCK i sytuacja finansowa Szpitala 
W uchwale nr 58/2018 z dnia 21 maja 2018 r. Senat Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego (WUM) pozytywnie zaopiniował połączenie trzech samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których WUM był podmiotem 
tworzącym. Połączenie nastąpiło w trybie art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej6. Polegało na przeniesieniu całego mienia 
Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa 
Brudzińskiego w Warszawie (dalej: DSK) oraz Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 
(dalej: SKDJ) jako podmiotów przejmowanych, na Samodzielny Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny w Warszawie (dalej: CSK) jako podmiot przejmujący. Podmioty 
przejmowane zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego 10 grudnia  
2018 r.7. 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 896 ze zm. 
4 Dz.U. z 2014 r. poz. 1773. 
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm. 
7 DSK wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) 1 stycznia 2019 r. W przypadku SKDJ nie 

uprawomocnił się wpis o wykreśleniu z KRS (wg stanu na dzień 10 grudnia 2019 r.). 

OCENA OGÓLNA 
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1 stycznia 2019 r. Senat WUM zmienił Statut CSK, wobec czego zmianie uległa 
dotychczasowa nazwa na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego.  

W każdym z trzech szpitali wchodzących od 1 stycznia 2019 r. w skład UCK  
w 2018 r. koszty przewyższały przychody. Łączna strata brutto tych szpitali  
w 2018 r. wyniosła 53,3 mln zł8. Łączne przychody wyniosły 963,1 mln zł9 (około 
89% przychodów stanowiły przychody netto ze sprzedaży usług medycznych),  
a łączne koszty 1.016,4 mln zł10.  

Z analizy kwartalnych informacji o sytuacji finansowej UCK wynika, że w 2019 r.  
w kolejnych kwartałach rosła skumulowana od początku roku strata brutto.  
Za I kwartał 2019 r. wynosiła ona 27,3 mln zł, do końca II kwartału – 32,3 mln zł,  
a po III kwartałach – 52,2 mln zł11. Było to spowodowane wyższą dynamiką wzrostu 
kosztów, głównie działalności operacyjnej (m.in. wykonywanie usług powyżej limitów 
ustalonych w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia), jak również 
finansowej (obsługi zadłużenia) niż przychodów. 

Na koniec 2018 r. zobowiązania według tytułów dłużnych, zaliczane  
do państwowego długu publicznego, wykazane w sprawozdaniach Rb-Z 
poszczególnych szpitali wyniosły ogółem 483,9 mln zł12. Zobowiązania wymagalne 
stanowiły 46,7% zobowiązań ogółem, tj. 226,0 mln zł.  

(akta kontroli str. 5-18, 587-592) 

W 2019 r. zobowiązania wykazane w sprawozdaniach Rb-Z UCK wyniosły na koniec 
I, II i III kwartału 2019 r.13 odpowiednio 581,2 mln zł, 620,8 mln zł i 587,5 mln zł. 
Wzrost zobowiązań w odniesieniu do danych na koniec 2018 r. wynikał  
z narastających kosztów bieżącej działalności i braku możliwości regulowania 
zobowiązań w terminie. Mając na celu ograniczenie kosztów finansowych, UCK 
zawierało ugody i porozumienia z kontrahentami oraz z urzędem skarbowym  
i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wyznaczające nowe terminy płatności. Tym 
samym zobowiązania te nie kwalifikowały się do wymagalnych oraz nie ponoszono 
kosztów związanych z zapłatą odsetek. Zobowiązania ogółem wykazane na kontach 
zespołu „2”, obejmującego ewidencję krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz 
roszczeń, na koniec I, II i III kwartału 2019 r. wynosiły: odpowiednio 478,5 mln zł, 
477,0 mln zł i 530,5 mln zł, podczas gdy zobowiązania wymagalne wynosiły:  
na koniec I kwartału – 230,0 mln zł, II kwartału – 253,3 mln zł, III kwartału  
– 231,2 mln zł. Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach wykazanych  
na kontach zespołu „2” wynosił na koniec poszczególnych kwartałów 2019 r.: 48,0%, 
53,1% i 43,6%.  

Zobowiązania wymagalne utrzymujące się w 2018 r. i 2019 r. były skutkiem 
ponoszenia strat finansowych przez DSK, CSK i SKDJ w kilkunastu latach.  

 (akta kontroli str. 5,1194,1245,1284,1329) 

1. Cele zarządzania długiem  
Strategia zarządzania zadłużeniem UCK została określona w piśmie z 28 stycznia 
2019 r. Była ona kontynuacją tych samych zasad wprowadzonych w maju  
2018 r. w CSK. 

(akta kontroli str. 71-74) 
                                                      
8 Straty poszczególnych Szpitali: CSK – 23,6 mln zł, DSK – 22,8 mln zł i SKDJ – 6,9 mln zł. 
9 Przychody w 2018 r.: CSK – 490,5 mln zł, DSK – 246,7 mln zł i SKDJ – 225,9 mln zł. 
10 Koszty w 2018 r.: CSK – 514,0 mln zł, DSK – 269,5 mln zł i SKDJ – 232,8 mln zł. 
11 Narastające przychody i koszty UCK od początku 2019 r. kształtowały się odpowiednio: za I kwartał  

– 237,3 mln zł i 264,6 mln zł, po II kwartale – 526,5 mln zł i 558,8 mln zł oraz po III kwartale – 780,2 mln zł  
i 832,4 mln zł. 

12 Zobowiązania na koniec 2018 r.: DSK – 169,6 mln zł, CSK – 182,1 mln zł i SKDJ – 132,2 mln zł. 
13 Według stanu na 28 listopada 2019 r. 

OBSZAR 

Opis stanu  
faktycznego 



 

4 

Celem strategii określonej dla CSK w 2018 r. było zmniejszenie kosztów sądowych  
i egzekucji komorniczej oraz płaconych odsetek. Zgodnie ze strategią z 2018 r. 
działaniami w zakresie zarządzania długiem była terminowa obsługa wierzycieli 
publiczno-prawnych i spłaty w 100% tych zobowiązań, w dalszej kolejności miały 
być obsługiwane zobowiązania wobec wierzycieli cywilno-prawnych. Spłaty tych 
zobowiązań miały być częściowe i należało unikać kierowania roszczeń  
na drogę sądową oraz dążyć do maksymalnego zmniejszenia poziomu odsetek.  
W tym celu planowano podejmować działania w zakresie ugodowego załatwienia 
spraw. Działania te miały ograniczyć koszty finansowe CSK.  

W 2019 r. strategia ta została uszczegółowiona dla UCK. Postanowiono,  
że priorytetem w regulowaniu zobowiązań będą wynagrodzenia oraz wszelkie 
zobowiązania publiczno-prawne, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, płatności 
na rzecz urzędów skarbowych oraz wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Płatności te należało obsługiwać w terminach 
ich zapłaty. W drugiej kolejności należało regulować zobowiązania cywilno-prawne  
z tytułu pożyczek, kredytów oraz innych zaciągniętych zobowiązań finansowych 
(weksle, cesje, subrogacje), które również należało obsługiwać w wysokości  
i terminach ich zapłaty. Po zapłacie powyżej wymienionych rodzajów zobowiązań 
zasady przewidywały, że należy opłacić w terminach zapłaty zobowiązania cywilno-
prawne z tytułu podpisanych porozumień, ugód dotyczących spłat ratalnych,  
a następnie zobowiązania sporne rozstrzygnięte na drodze sądowej (zobowiązania 
z tytułu prawomocnych wyroków należało regulować w całości w celu uniknięcia 
kosztów egzekucji komorniczej). Na koniec miały być opłacane pozostałe 
zobowiązania cywilno-prawne realizowane w ramach posiadanych środków 
finansowych.  
Celem strategii zarządzania zadłużeniem była redukcja kosztów obsługi długu oraz 
optymalny dobór instrumentów finansowych dla zapewnienia źródeł finansowania 
działalności Szpitala. W strategii zidentyfikowano ryzyka dotyczące możliwości 
redukcji kosztów, do których zaliczono: ryzyka dostępności kapitału rynkowego, 
braku zapłaty za nadwykonania w umowach ryczałtowych z Narodowym Funduszem 
Zdrowia oraz braku osiągnięcia planowanych parametrów finansowych.  
Strategia określała również dobór źródeł finansowania. Należały do nich, oprócz 
kredytów i pożyczek krótko- i długoterminowych oraz kredytów i pożyczek w ramach 
linii odnawialnych, również cesje, subrogacje, weksle, układy ratalne i kredyty 
kupieckie w postaci zawieranych porozumień i ugód z wierzycielami.  
Strategia przewidywała uzyskanie następujących efektów: redukcję kosztów obsługi 
zadłużenia, ograniczenie dynamicznego wzrostu stanu zobowiązań wymagalnych, 
redukcję opłat z tytułu spraw sądowych o zapłatę oraz wzrost przychodów 
finansowych związanych z optymalizacją struktury źródeł finansowania.  
W strategii określono zasady postępowania w UCK w zakresie zarządzania 
zadłużeniem, postępowania z wierzycielami oraz bieżący monitoring przepływów 
finansowych. Prognoza przepływów pieniężnych dla UCK była załącznikiem  
do wprowadzonej strategii zarządzania zadłużeniem ze stycznia 2019 r.  

Realizacja przepływów była poddawana bieżącej kontroli ze strony UCK celem 
przestrzegania zasad regulowania zobowiązań określonych w strategii zarządzania 
długiem UCK.  

(akta kontroli str. 75-86) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie opracowanie strategii zarządzania 
długiem i monitorowanie jej wykonania poprzez systematyczne nadzorowanie 
przepływów finansowych Szpitala.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

5 

2. Zarządzanie długiem UCK  
Plan finansowy UCK na 2019 r. był zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala i został 
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala. Zawierał on zestawienie 
przychodów i kosztów oraz plan inwestycyjny, nie wskazywał natomiast źródeł 
finansowania. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Statut Szpitala nie 
precyzowały, w jaki sposób powinien być skonstruowany plan finansowy. Statut 
wskazywał jedynie m.in., w jaki sposób UCK może pozyskiwać środki finansowe 
oraz że plan finansowy powinien zawierać plan inwestycyjny. 

We wrześniu 2019 r. plan finansowy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 
Społeczną, został skorygowany. Korekta dotyczyła zmiany na poszczególnych 
pozycjach przychodowych i rodzajowych kosztów bez wpływu na zaplanowany 
wynik netto w wysokości -49 mln zł (strata). 

(akta kontroli str. 87-108) 

Stosownie do art. 53a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, UCK 31 maja 2019 r. 
przekazał podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Szpitala. Raport ten zawierał założenia i działania Szpitala zapisane w Programie 
Operacyjnym Konsolidacji i Restrukturyzacji na lata 2018-2028 przygotowanym  
w celu ubiegania się o udzielenie finansowania dłużnego na restrukturyzację 
zadłużenia. Opracowanie zawierało analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej  
za 2018 r. oraz prognozę na kolejne trzy lata wraz z analizą przyjętych założeń.  

(akta kontroli str. 109-255) 

Z danych za I, II i III kwartał 2019 r. wynika, że dług Szpitala pozostaje na stabilnym 
poziomie. Na koniec marca 2019 r. zadłużenie wykazywane w sprawozdaniach  
Rb-Z UCK wynosiło 581,1 mln zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 351,1 mln zł, 
na koniec czerwca – 620,8 mln zł (kredyty i pożyczki – 367,5 mln zł), a we wrześniu 
2019 r. – 587,5 mln zł (kredyty i pożyczki – 356,3 mln zł). 

W 2019 r. Dyrektor Szpitala zawarł trzy umowy pożyczek w łącznej wysokości  
do 50 mln zł. Umową z 29 marca 2019 r. Szpital otrzymał pożyczkę w wysokości  
20 mln zł, zaś umowami z 30 września 2019 r. (do 25 mln zł) i 29 października 2019 
r. (do 5 mln zł) pożyczki odnawialne. Zaciągnięte pożyczki posłużyły do spłaty części 
bieżących zobowiązań do czasu uzyskania kredytu restrukturyzacyjnego z Banku 
Gospodarstwa Krajowego (BGK). Oprocentowanie roczne pożyczek określone  
w umowach wynosiło poniżej 6%. Składało się na nie oprocentowanie według stawki 
WIBOR 3-miesięcznej lub 6-miesięcznej oraz stałej marży w wysokości 1,72% lub 
1,79%. Zabezpieczeniem spłaty pożyczek były wystawione przez Szpital weksle 
własne in blanco. Zgodnie z obowiązującym Statutem Szpitala zawarcie ww. umów 
pożyczek było poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii Rady Społecznej 
Szpitala.  

Każdorazowo przy ubieganiu się o pożyczkę były kierowane zapytania ofertowe  
do różnych instytucji finansowych z określeniem warunków brzegowych, jakie dana 
pożyczka musi spełniać – okres spłaty, datę uruchomienia, sposób naliczania 
odsetek, oprocentowanie, brak prowizji, brak opłat za wcześniejszą spłatę, 
zabezpieczenie w postaci weksla in blanco. Warunki określone w zapytaniu 
ofertowym odpowiadały warunkom, jakie stawiała Rada Społeczna w podjętych 
uchwałach. Szpital miał korzystać z ww. pożyczek do czasu otrzymania kredytu 
konsolidacyjnego w BGK. UCK wystąpiło bowiem do BGK z wnioskiem o kredyt 
konsolidacyjny, który był elementem Programu Operacyjnego Konsolidacji  
i Restrukturyzacji UCK na lata 2018-2028. Analiza przeznaczenia kredytu zawierała 
m.in. szacunki dotyczące oszczędności związanych z zastąpieniem „droższych” 
instrumentów kredytem bankowym, wpływu na zmniejszenie się zobowiązań 
wymagalnych, spadku liczby i wartości spraw sądowych i korzyści z tym związanych 
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(szerzej zostało to opisane w części III, rozdziale 3 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego). 

(akta kontroli str. 256-269, 1245-1246,1284-1285,1323-1324) 

W trakcie kontroli objęto badaniem regulowanie przez UCK zobowiązań  
w związku z zaciągniętymi kredytami bankowymi i pożyczkami, obsługiwanymi  
w 2019 r. Stwierdzono, że oprócz ww. trzech pożyczek zaciągniętych w 2019 r., 
Szpital skorzystał z czterech kredytów bankowych zaciągniętych przed 2019 r.  
w BGK, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz 21 pożyczek udzielonych przez inne instytucje finansowe. Najstarsze 
zobowiązania UCK z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych DSK, CSK i SKDJ 
pochodziły z 2012 r. Szczegółowe badanie terminowości obsługi wszystkich umów 
kredytowych i pożyczkowych UCK z 2019 r., jak i z lat wcześniejszych przejętych 
przez UCK, nie wykazało nieprawidłowości.  

Ponadto w trakcie kontroli zbadano obsługę w 2019 r. zawartych przez UCK oraz 
DSK i SKDJ układów ratalnych na kwotę 98,8 mln zł, dotyczących zobowiązań 
publiczno-prawnych pod względem terminowości ich obsługi. UCK zawarło dwa 
układy ratalne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), korzystał także  
z układów ratalnych zawartych nawet w 2009 r. z ZUS, PFRON i urzędami 
skarbowymi. Wszystkie układy były obsługiwane terminowo i zgodnie z zawartymi 
umowami. W 2019 r. UCK m.in. spłaciło całkowicie zobowiązania DSK wobec 
urzędu skarbowego z tytułu zaległości w podatku od osób prawnych, zobowiązania 
wobec ZUS wynikające z zaległości z lat 2012-2018 (5,9 mln zł), zobowiązania 
SKDJ wobec ZUS (zaległości z lat 2009-2018) w wysokości 7,2 mln zł oraz wobec 
urzędu skarbowego (z lat 2011-2014) w wysokości 0,6 mln zł.  

NIK objęło również badaniem terminowość obsługi zobowiązań wynikających  
z zawartych w 2019 r. przez UCK porozumień i ugód z kontrahentami Szpitala.  
W celu spłaty zobowiązań z lat wcześniejszych trzech szpitali UCK zawarło ponad 
300 porozumień na kwotę ok. 142,0 mln zł14. Przedmiotem umów była terminowa 
spłata zadłużenia głównego przez UCK w zamian za umorzenie na rzecz Szpitala 
odsetek, rozłożenie płatności na raty lub odstąpienie przez kontrahentów  
od występowania z roszczeniem na drogę sądową. Przychody finansowe z tytułu 
umorzenia odsetek od zobowiązań wymagalnych w związku z zawartymi 
porozumieniami i ugodami w 2019 r. były szacowane na ok. 4,2 mln zł,  
na 30 września 2019 r. uzyskane przychody finansowe z tego tytułu wyniosły  
3,3 mln zł. Obsługa 10 wybranych losowo ugód i porozumień, na kwotę 46,8 mln zł 
stanowiącą 33,0% tego typu umów, była prowadzona zgodnie z postanowieniami 
umownymi. 

W trakcie kontroli sprawdzono również 10 umów z rejestru zawierającego 580 umów 
zawartych z kontrahentami i dostawcami przez UCK w 2019 r. W sześciu 
przypadkach, pomimo realizacji dostaw i otrzymania prawidłowych faktur na łączną 
kwotę 0,5 mln zł, sprawdzonych pod względem rzeczowym i formalno-
rachunkowym, Szpital nie dokonał płatności, przy czym w przypadku faktur na kwotę 
0,33 mln zł termin płatności minął. Nieterminowe dokonywanie płatności naraża 
Szpital na poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu odsetek za zwłokę.  

(akta kontroli str. 270-438) 

Zgodnie z zapisami wykazanymi na kontach „koszty finansowe” trzech Szpitali 
(odpowiednie subkonta) zapłacone przez UCK odsetki za zwłokę z tytułu 
nieterminowo regulowanych zobowiązań do 30 września 2019 r. wyniosły łącznie 

                                                      
14 Porozumieniami były objęte zobowiązania dawnego CSK w kwocie ok. 89,0 mln zł, DSK – 29,0 mln zł i SKDJ 

– ponad 24,0 mln zł. 
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4,5 mln zł. Wynikały one w szczególności z nieterminowej płatności za dostawy 
towarów i usług. 

 (akta kontroli str. 1075-1077, 1088) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Szpital nie regulował terminowo swoich zobowiązań, czego skutkiem była zapłata 
odsetek w wysokości 4,5 mln zł. Dotyczyło to opóźnień w zapłacie za dostarczone 
UCK towary i usługi przez kontrahentów Szpitala.  

Dyrektor UCK wyjaśnił, że polityka zarządzania zadłużeniem w UCK polega  
na zapewnieniu płynności finansowej w stopniu umożliwiającym zabezpieczenie 
finansowe prowadzenia działalności Szpitala, w tym na zapewnieniu realizacji 
płatności publiczno-prawnych oraz cywilno-prawnych w miarę posiadanych środków 
finansowych. Dlatego UCK, stosując zasady określone w polityce zarządzania 
długiem, nie może zapewnić możliwości uregulowania wszystkich wymagalnych 
zobowiązań.  

Nieterminowe regulowanie zobowiązań stanowiło naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 
ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sposób zarządzania długiem w UCK. 
Działania polegające na zastępowaniu „droższych” instrumentów „tańszymi” 
umożliwiły niezakłócone prowadzenie podstawowej działalności Szpitala. NIK 
podkreśla jednak, że działalność jednostki w oparciu o przyjętą strategię 
powodowała nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców towarów  
i usług. Stanowiło to naruszenie przepisów prawa i narażało jednostkę  
na dodatkowe koszty finansowe w postaci zapłaty odsetek za zwłokę.  

3. Zarządzanie płynnością UCK  
Obszar zarządzania płynnością w UCK był utożsamiany z obszarem zarządzania 
zadłużeniem. Głównym zadaniem zarządzania zadłużeniem UCK było zapewnienie 
płynności finansowej w stopniu umożliwiającym zabezpieczenie finansowe 
prowadzenia działalności Szpitala. 

Elementem zarządzania płynnością finansową była prognoza przepływów 
pieniężnych dla UCK, która obejmowała wpływy oraz wypływy środków 
finansowych. Prognoza taka została przygotowana na okres 12-miesięczny  
w styczniu 2019 r. i była załącznikiem do wprowadzonej strategii zarządzania 
zadłużeniem określonej w piśmie z 28 stycznia 2019 r. Stopień realizacji prognozy 
był podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez Dyrektora UCK do kontroli 
oraz nadzoru nad płynnością finansową Szpitala. 

Spotkania w sprawie przepływów finansowych w 2019 r. miały odbywać się  
co najmniej raz w miesiącu i były zwoływane przez Zastępcę Dyrektora  
ds. Finansowych lub wyznaczoną przez niego osobę. W spotkaniu uczestniczyli  
w szczególności Główna Księgowa UCK oraz jej zastępcy. 

Powyższy zespół spotykał się co najmniej dwa razy w miesiącu, na początku oraz 
na końcu każdego miesiąca. Spotkanie na początku miesiąca miało na celu 
weryfikację wykonania planowanych przepływów pieniężnych za miesiąc poprzedni 
oraz skorygowanie planu przepływów pieniężnych na następne okresy. Spotkanie 
na koniec miesiąca miało na celu ponowną weryfikację planowanych wartości oraz 
podjęcie ewentualnych działań w przypadku zdarzeń nieprzewidzianych  
i niepożądanych pod względem wyższych niż planowane przepływów pieniężnych. 
Przykładowo wartość przegranej sprawy odszkodowawczej pacjenta mogąca 
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zachwiać płynnością miesięczną powodowała podjęcie czynności 
zabezpieczających przepływy w postaci próby przyspieszenia ściągnięcia 
należności lub zmiany terminu spłaty bieżących zobowiązań. Takie działania 
pozwalały na bieżące planowanie środków finansowych, ich kontrolę oraz szybkie 
działanie w przypadku wystąpienia zdarzeń nieplanowanych. 

 (akta kontroli str. 439-443, 1203-1215) 

W trakcie kontroli poddano analizie 35 depozytów terminowych założonych przez 
UCK w BGK, których termin zapadalności przypadał na 2019 r. Ich nominał 
kształtował się między 100 tys. zł (jeden depozyt) a 12 860 tys. zł (jeden depozyt). 
Średni stan depozytów wynosił 3 855,8 tys. zł. Oprocentowanie depozytów wynosiło 
od 1,3% do 1,74%. Były zakładane na okresy od jednego dnia (jeden depozyt) do 
maksymalnie 27 dni. Uzyskane odsetki od depozytów wyniosły do dnia zakończenia 
kontroli łącznie 93 tys. zł. Depozyty te stanowiły zabezpieczenie części zobowiązań 
z tytułu wynagrodzeń.  

Niewykorzystane na koniec dnia środki z rachunków bieżących trzech lokalizacji 
UCK za okres od 1 stycznia do 6 listopada 2019 r. były przekazywane  
w depozyt overnight (O/N) na rachunki Ministra Finansów w BGK. Było to zgodne  
z przepisami art. 48 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i § 6 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Finansów z 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków 
niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra 
Finansów w depozyt lub zarządzanie15. Uzyskane środki z depozytów O/N w 2019 r. 
na rachunkach trzech lokalizacji Szpitala planowane w skorygowanym Planie 
finansowym na 2019 r. miały wynieść 130 tys. zł w przypadku depozytów 
terminowych i 140 tys. zł w przypadku depozytów O/N. Na koniec III kwartału 2019 r. 
UCK uzyskało przychody finansowe łącznie z tytułu odsetek w wysokości 202,9 tys. 
zł.  

(akta kontroli str. 444-455, 1362-1365) 

W trakcie przygotowania procesu konsolidacji i restrukturyzacji podczas łączenia 
Szpitali klinicznych oraz opracowywania Programu Operacyjnego Konsolidacji  
i Restrukturyzacji na lata 2018-2028 UCK dokonało analizy, z której wynikało,  
że najtańszym instrumentem finansowania działalności dostępnym na rynku  
był kredyt z BGK. W chwili obecnej Szpital oczekuje na rozstrzygnięcie 
procedowania kredytu przez bank.  

Z wyjaśnień Dyrektora UCK wynika, że do czasu otrzymania kredytu od BGK 
Szpital, sporządzając comiesięczne analizy przepływów finansowych, kierował  
się poniższymi zasadami: 
a) w przypadku wierzycieli, którzy nie umarzają odsetek lub którzy kierują sprawy 

na drogę postępowania sądowego, UCK stara się szukać tańszych rozwiązań  
w postaci pożyczek, cesji, subrogacji i innych instrumentów finansowych. Każda 
z tych opcji jest tańsza niż zapłata odsetek ustawowych od zobowiązań 
wymagalnych na poziomie 9,5% oraz tańsza niż koszty wytoczonych spraw 
sądowych; 

b) w przypadku posiadania instrumentów finansowych zawartych w latach 
poprzednich, UCK stara się je zastępować tańszymi. Dotyczyło  
to w szczególności wygaszenia wszelkich porozumień wekslowych  
z kontrahentami oraz spłaty weksli poprzez instrumenty tańsze. Instrumenty  
te generowały relatywnie wysokie koszty finansowe, a ich koszt obsługi wyniósł 
w 2018 r. ok. 1,5 mln zł. W 2019 r. wszystkie te instrumenty zostały spłacone,  
a koszt ich obsługi wyniósł ok. 0,5 mln zł. Zostały one zastąpione tańszymi 
pożyczkami w rachunku odnawialnym. 

                                                      
15 Dz.U. z 2014 r., poz. 1864. 
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Uchwałą z 26 września 2019 r. Rada Społeczna Szpitala pozytywnie zaopiniowała 
zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na kwotę 398,3 mln zł z przeznaczeniem  
na spłatę zobowiązań zgodnie z zaakceptowanym przez Rektora i Senat WUM 
Programem restrukturyzacji UCK. Podstawowym celem wykorzystania kredytu  
z BGK będzie zastąpienie zobowiązań „droższych” tańszym kredytem bankowym 
(szacowane oprocentowanie poniżej 4%). Zgodnie z przyjętą analizą efektu kredytu 
z BGK przy spłacie zobowiązań wymagalnych (160,7 mln zł), pożyczek z instytucji 
finansowych, których oprocentowanie jest wyższe niż 6,1% (112,0 mln zł), konwersji 
kredytów bieżących z BGK (65,3 mln zł) oraz zobowiązań pozostających na drodze 
sądowej (60,3 mln zł) pozwoliłoby na uzyskanie oszczędności w trakcie roku  
w wysokości 21,7 mln zł.  

(akta kontroli str. 268-269, 1203-1215) 

Do 13 grudnia 2020 r. Szpital nie posiadał informacji w przedmiocie przyznania 
kredytu z BGK. Dyrektor UCK wyjaśnił, że przedłużające się procedowanie wniosku 
kredytowego z BGK na kredyt konsolidacyjny w wysokości 398,3 mln zł blokuje 
możliwość wystąpienia do banku o inny krótkoterminowy lub długoterminowy kredyt, 
gdyż wymogiem banku BGK przy kredycie konsolidacyjnym jest objęcie jego spłatą 
aktualnie zaciągniętych kredytów. W efekcie, UCK jest zmuszone do szukania 
innych możliwości zaciągania zobowiązań w instytucjach pozabankowych, gdzie 
oprocentowanie jest wyższe. Oprocentowanie kredytów bankowych BGK wynosi 
według UCK ok. 4% w skali roku, podczas gdy oprocentowanie rynkowe pożyczek 
jest na średnim poziomie powyżej 5,5%. Ponadto, zdaniem Szpitala, BGK jest 
jedynym podmiotem na rynku, który udziela kredytów bankowych dla podmiotów 
leczniczych. Obecnie jest to najtańsze rozwiązanie na rynku, przy czym możliwość 
dostępu do niego jest ograniczona. Bank stawia bardzo restrykcyjne warunki pod 
względem konieczności posiadania różnych form zabezpieczenia zaciąganych 
kredytów w formie: cesji na kontrakcie NFZ, weksli oraz deklaracji wekslowych, 
poręczeń WUM oraz zabezpieczeń w postaci hipoteki. 

(akta kontroli str. 1203-1215) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania UCK w zakresie zarządzania 
płynnością Szpitala i działania mające na celu zabezpieczenie finansowania 
prowadzonej działalności.  

4. Sporządzanie sprawozdań Rb-Z przez UCK 
Dyrektor Szpitala, wypełniając dyspozycję art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 
r. o rachunkowości16, ustalił i wprowadził do stosowania zarządzeniem nr 15/2019  
z 11 kwietnia 2019 r. zasady (politykę) rachunkowości w UCK. Integralną częścią 
polityki rachunkowości są opis stosowanych zasad oraz opisy przetwarzania danych 
i wykazy ksiąg księgi głównej dla trzech lokalizacji: CSK, DSK i SKDJ. Zarządzenie 
wprowadzono w życie od 1 stycznia 2019 r. Każda z lokalizacji Szpitala prowadziła 
księgi rachunkowe w innym systemie informatycznym. W trakcie kontroli NIK w UCK 
trwały prace migracyjne i wdrożeniowe w celu wprowadzenia od 2020 r. jednolitego 
planu kont i jednolitego systemu finansowo-księgowego. 

(akta kontroli str. 456-578) 

Sprawozdania Rb-Z UCK za I, II i III kwartał 2019 r. były sporządzane jako 
sprawozdania łączne z trzech lokalizacji Szpitala, po zsumowaniu sprawozdań 
jednostkowych, sporządzanych i weryfikowanych przez zastępców głównego 
księgowego w poszczególnych lokalizacjach Szpitala. 

                                                      
16 Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
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(akta kontroli str. 579-586, 664-668) 

Sprawozdania Rb-Z UCK były sporządzane i przekazywane przez Dyrektora UCK  
w terminach wskazanych w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych. 

(akta kontroli str. 672-733, 788-832, 877-921, 1234-1237) 

UCK w 2019 r. sporządzało z własnej inicjatywy korekty sprawozdań Rb-Z za I, II i III 
kwartał 2019 r., zgodnie z dyspozycją § 10 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych, w związku ze zmianami faktycznego stanu ewidencji księgowej. 
Wynikały one z ujmowania w ewidencji księgowej UCK nowych zobowiązań. 

 (akta kontroli str. 734-787, 833-876, 922-977) 

W sprawozdaniach Rb-Z sporządzonych przez UCK za I, II i III kwartał 2019 r. 
zobowiązania według tytułów dłużnych zostały wykazane w wierszach E2. „kredyty  
i pożyczki” (w podziale na kredyty i pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe) 
oraz E4. „wymagalne zobowiązania” (w podziale na zobowiązania z tytułu dostaw 
towarów i usług oraz zobowiązania wymagalne pozostałe).  

W ewidencji księgowej UCK wyodrębniono cztery konta w zespole „1” oraz pięć kont 
w zespole „2”, służących do ewidencji kredytów i pożyczek, dla każdej lokalizacji 
Szpitala odrębnie. Do ww. kont w CSK i SKDJ prowadzono ewidencję szczegółową 
składającą się z dwóch subkont, na których oddzielnie były księgowane kwoty 
główne pożyczek i kredytów oraz odsetki i prowizje. Naliczone odsetki były ponadto 
ewidencjonowane na kontach „rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych”, 
zgodnie z harmonogramami będącymi załącznikami do umów i aktualizowane raz 
do roku. 

Zasadą przyjmowaną przez wszystkie lokalizacje było ujmowanie na kontach 
zespołu „1” tylko kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym.  

Księgowanie spłat pożyczek w CSK odbywało się z pominięciem kont: 137 – 
„kredyty krótko i długoterminowe” oraz 139 – „pożyczki krótko i długoterminowe”, 
pomimo funkcjonowania takich kont w Polityce rachunkowości, ponieważ w 2019 r. 
nie zawarto umów na kredyty odnawialne w rachunku bieżącym.  

Pozostałe kredyty i pożyczki były traktowane jako zobowiązania i ujmowane  
na kontach zespołu „2”. 

(akta kontroli str. 1028-1055, 1140-1143) 

Analiza sald na kontach zespołu „2” według stanu na 31 marca 2019 roku,  
30 czerwca 2019 roku oraz 30 września 2019 roku wykazała, że 32 konta 
odpowiednio nazwane w każdej z lokalizacji wykazywały salda po stronie  
Ma, oznaczające występowanie zobowiązań wobec danego wierzyciela.  
W przypadku 21 kont były to zobowiązania w całości niewymagalne, natomiast 
część kont dotyczyła również zobowiązań odsetkowych i spornych niewliczanych  
do zadłużenia wykazywanego w części A sprawozdania Rb-Z UCK (podział  
na subkonta, na których odrębnie ewidencjonuje się należność główną i odsetki). 

(akta kontroli str. 1140-1143, 1194-1195) 

W ewidencji księgowej UCK w zespole „2” wyodrębniono 10 kont służących  
do ewidencjonowania umów restrukturyzacji zobowiązań: cesji i subrogacji.  
Na każdym z kont była prowadzona analityka odrębna dla każdego kontrahenta, 
prowadzono także ewidencję szczegółową składającą się z dwóch subkont,  
na których oddzielnie były księgowane kwoty główne oraz odsetki. Ponadto 
wyodrębniono również dwa konta w zespole „2” służące do ujmowania zawiadomień 
o zawarciu umów restrukturyzacji zobowiązań. Prowadzona w ten sposób ewidencja 
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zapewniała możliwość ustalenia stanu rozrachunków z poszczególnymi 
kontrahentami według tytułów zobowiązań. 

(akta kontroli str. 1144-1193) 

System finansowo-księgowy w SKDJ umożliwiał wygenerowanie sald zobowiązań 
wymagalnych, które można byłoby przenieść bezpośrednio do sprawozdania Rb-Z, 
w CSK obecnie umożliwia automatyczne wygenerowanie sald zobowiązań 
wymagalnych, jednak funkcjonalność ta została skonfigurowana dopiero w trakcie 
kontroli NIK, natomiast w lokalizacji DSK identyfikacja zobowiązań wymagalnych 
była dokonywana ręcznie poprzez wyłączanie ich z zobowiązań przez pracownika.  

(akta kontroli str. 1140-1142) 

Zobowiązania w sprawozdaniach Rb-Z UCK wykazywano poprawnie wobec 
poszczególnych grup wierzycieli, zgodnie z klasyfikacją określoną w Instrukcji 
sporządzania sprawozdań, stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych (dalej: Instrukcja w sprawie sporządzania sprawozdań).  

Zgodnie z wyjaśnieniem Głównego Księgowego UCK i Dyrektora UCK w 2019 r. nie 
występowały przypadki nieterminowych płatności na rzecz urzędu skarbowego, 
ZUS, KRUS, PFRON, Urzędu Miasta (z tytułu podatku od nieruchomości i opłat  
z tytułu trwałego zarządu). Potwierdzają to dokumenty opisane we wcześniejszych 
częściach wystąpienia dotyczące zawartych ugód i układów ratalnych. Wykazane 
salda na kontach zespołu „2” z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych wynikają  
z pozostających na koniec każdego z kwartałów 2019 r. zobowiązań 
niewymagalnych. 

(akta kontroli str. 1140-1142) 

28 listopada 2019 r. w wyniku ustaleń kontroli NIK opisanych w poniższej sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości” w pkt 1-5, UCK przekazało korekty sprawozdań Rb-
Z za I, II i III kwartał 2019 r., uznając za prawidłowe ustalenia kontroli NIK. 

Zobowiązania według tytułów dłużnych w sprawozdaniu Rb-Z UCK za I kwartał  
2019 r., po korekcie sporządzonej 28 listopada 2019 r. wynosiły 581,2 mln zł, w tym 
wykazano: kredyty i pożyczki w wysokości 351,1 mln zł oraz zobowiązania 
wymagalne w wysokości 230,0 mln zł. W porównaniu do sprawozdania w „pierwszej 
wersji”, sporządzonego 15 kwietnia 2019 r., zobowiązania wykazane według tytułów 
dłużnych zwiększyły się o 165,3 mln zł, z czego wykazano kwotę o 153,5 mln zł 
wyższą w pozycji kredyty i pożyczki oraz o 11,8 mln zł wyższą w pozycji 
zobowiązania wymagalne. 

Zobowiązania według tytułów dłużnych w sprawozdaniu Rb-Z UCK za II kwartał 
2019 r. po korekcie sporządzonej 28 listopada 2019 r. wynosiły 620,8 mln zł, w tym 
wykazano: kredyty i pożyczki w wysokości 367,5 mln zł oraz zobowiązania 
wymagalne w wysokości 253,3 mln zł. W porównaniu do sprawozdania w „pierwszej 
wersji”, sporządzonego 15 lipca 2019 r., zobowiązania wykazane według tytułów 
dłużnych zwiększyły się o 113,8 mln zł, z czego wykazano kwotę o 108,8 mln zł 
wyższą w pozycji kredyty i pożyczki oraz o 5,0 mln zł wyższą w pozycji 
zobowiązania wymagalne. 

Zobowiązania według tytułów dłużnych w sprawozdaniu Rb-Z UCK za III kwartał 
2019 r. po korekcie sporządzonej 28 listopada 2019 r. wynosiły 587,5 mln zł, w tym 
wykazano: kredyty i pożyczki w wysokości 356,3 mln zł oraz zobowiązania 
wymagalne w wysokości 231,2 mln zł. W porównaniu do sprawozdania w „pierwszej 
wersji” zobowiązania wykazane według tytułów dłużnych zwiększyły się  
o 72,4 mln zł, z czego wykazano kwotę o 104,4 mln zł wyższą w pozycji kredyty  
i pożyczki oraz o 32,1 mln zł niższą w pozycji zobowiązania wymagalne. 

(akta kontroli str. 672-733, 791-832, 877-921, 1234-1237, 1245-1361) 
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Z ustaleń kontroli poczynionych po 28 listopada 2019 r. wynika, że dla części 
zobowiązań objętych 10 ugodami i porozumieniami z kontrahentami (z ponad 300 
opisanych w pkt III 2. Zarządzanie długiem) nowy termin płatności tych zobowiązań 
został wyznaczony na ponad 12 miesięcy (długoterminowe) lub termin krótszy 
(poniżej 12 miesięcy - krótkoterminowe) od pierwotnego terminu zapłaty. 
Zobowiązania objęte zawartymi porozumieniami były odpisywane z wartości 
zobowiązań wymagalnych i nie były wykazywane w sprawozdaniach Rb-Z UCK, 
nieprawidłowość została opisana w pkt 6 sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W części A „Zobowiązania według tytułów dłużnych”, w wierszu E2. „kredyty  
i pożyczki” sprawozdania Rb-Z UCK za I, II i III kwartał 2019 r. nie ujęto wartości 
zobowiązań wynikających z umów restrukturyzacji zobowiązań cesji  
i subrogacji, w ramach których spłata zobowiązań Szpitala została rozłożona  
na okres ponad 12 miesięcy. Umowy te wywoływały skutki ekonomiczne 
podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Wartość nominalna zobowiązań  
z tytułu porozumień zawartych przez DSK, CSK i SKDJ o pierwotnym terminie 
zapłaty powyżej roku według stanu na 31 marca 2019 r. wynosiła 98,4 mln zł,  
na 30 czerwca 2019 r. wynosiła 109,5 mln zł, natomiast na 30 września 2019 r. 
wynosiła 105,0 mln zł. 

(akta kontroli str. 1017-1027, 1144-1193) 

Nieujęcie w sprawozdaniach Rb-Z UCK za I, II i III kwartał 2019 r. zadłużenia  
z tytułu porozumień i umów o pierwotnym terminie zapłaty powyżej roku było 
niezgodne z § 2 ust. 1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań. Zgodnie  
z ww. Instrukcją w sprawozdaniu Rb-Z w układzie przedmiotowym  
są prezentowane m.in. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, do których 
zaliczyć należy także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, 
związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują 
skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.  

Główny Księgowy UCK i Zastępca Dyrektora ds. finansowych UCK wyjaśnili,  
że w sprawozdaniach Rb-Z UCK za I, II i III kwartał 2019 r. zostały ujęte cesje  
i subrogacje. 

(akta kontroli str. 664-668, 978-1001) 

Jednak z analizy sprawozdań Rb-Z UCK wynika, że zobowiązania te wykazano 
dla DSK nieprawidłowo i w niepełnej wartości w części D ”Dane  
o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych”. 
Zobowiązania SKDJ z zawartych umów cesji i subrogacji zostały błędnie 
wykazane w wierszu E4. „wymagalne zobowiązania”. Zobowiązań CSK  
z powyższych tytułów w ogóle nie wykazano w sprawozdaniach Rb-Z UCK  
w 2019 r. 

(akta kontroli str. 1002-1017, 1360-1361) 

Zdaniem NIK porozumienia rozkładające zaległe płatności UCK na raty, których 
pierwotny termin zapadalności jest dłuższy niż jeden rok, należy uznać jako tytuł 
dłużny i włączyć do kategorii kredyty i pożyczki. Taka forma restrukturyzacji 
zadłużenia jest formą długoterminowej pożyczki. Nie należy także wykazywać 
zobowiązań restrukturyzowanych w pozycji zobowiązania wymagalne, ponieważ 
ich termin płatności został wyznaczony na nowo i do chwili sporządzenia 
sprawozdania nie upłynął. 

(akta kontroli str. 1245-1361) 

2. W sprawozdaniach Rb-Z UCK w części A w wierszu E4.1. „wymagalne 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług” sprawozdań Rb-Z UCK za I kwartał  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2019 r. ujęto kwotę 230,0 mln zł, za II kwartał 2019 r. wykazano kwotę 253,3 
mln zł, a za III kwartał 2019 r. kwotę 231,2 mln zł. W I kwartale 2019 r. wartość 
nominalną zobowiązań wymagalnych powiększono o kwoty odsetek  
od nieterminowych płatności DSK i CSK w łącznej wysokości 2,1 mln zł,  
w II kwartale 2019 r. – w wysokości 1,3 mln zł, natomiast w III kwartale 2019 r.  
w wysokości 1,1 mln zł.  

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniach Rb-Z UCK, a dotyczące CSK  
i DSK, nie były wykazywane w wartości nominalnej, ale zostały zawyżone  
o wartość odsetek z tytułu nieterminowej płatności. Wykazanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych w sprawozdaniu Rb-Z UCK w wartości powiększonej  
o odsetki jest niezgodne z zapisami § 1 ust. 1 i 5 Instrukcji sporządzania 
sprawozdań oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań 
zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, 
wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji17. 

Główny Księgowy UCK i Zastępca Dyrektora UCK ds. finansowych wyjaśnili,  
iż powodem ujmowania odsetek od zobowiązań wymagalnych  
w sprawozdaniach Rb-Z UCK w 2019 r. było niedostosowanie systemu 
finansowego w dwóch lokalizacjach Szpitala. Dopiero w październiku 2019 r.  
w CSK wprowadzono taką funkcjonalność, natomiast w DSK obliczanie 
nominalnej wartości zobowiązań wymagalnych wykonuje pracownik poprzez 
ręczne wyłączanie odsetek na podstawie wykazów zobowiązań.  

(akta kontroli str. 1240-1242) 

3. Zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych były wykazywane  
w podziale na długoterminowe i w części błędnie jako krótkoterminowe.  
W sprawozdaniach Rb-Z UCK za I, II i III kwartał 2019 r. w „pierwszej wersji”  
w części A w wierszu E1.1. „kredyty i pożyczki krótkoterminowe” wykazano 
kwoty: 74,4 mln zł, 48,9 mln zł, 41,4 mln zł, które stanowiły zobowiązania  
z tytułu rat kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających do spłaty  
w 2019 r. Wykazanie stanu zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych  
w pozycji kredyty i pożyczki krótkoterminowe było niezgodne z § 3 pkt 6 oraz  
§ 1 ust. 3 i 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań.  

Główny Księgowy UCK i Zastępca Dyrektora ds. finansowych UCK wskazali,  
że sposób takiej klasyfikacji wynika z ustawy o rachunkowości, więc  
do krótkoterminowych kredytów i pożyczek klasyfikują tę część rat, która 
wymaga zapłaty w 2019 r.  

(akta kontroli str. 664-668, 672-673, 1234-1237) 

Zdaniem NIK, ww. przepisy wskazują, że w pozycji kredyty i pożyczki 
krótkoterminowe wykazuje się tylko wartość pożyczek o pierwotnym terminie 
spłaty nie dłuższym niż rok, a pierwotny termin zapłaty ustala się na podstawie 
terminu spłaty ostatniej raty.  

4. W części C „Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki 
samorządu terytorialnego” sprawozdania Rb-Z UCK za I, II i III kwartał 2019 r.  
w „wersji pierwszej” UCK wykazywało dane liczbowe w zestawieniu  
C1. „Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację 
programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy18”. W wierszu „ogółem kredyty i pożyczki oraz 
wyemitowane papiery wartościowe”, w kolumnie „z innych źródeł ogółem” 
zestawienia C1. w wysokości 9,2 mln zł, 150,6 mln zł, 156,3 mln zł, odpowiednio 

                                                      
17 Dz.U. Nr 57, poz. 366. 
18 Ustawa o finansach publicznych.  
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za każdy kwartał oraz w kolumnie ”w tym długoterminowe” w wysokości  
68,3 mln zł, 122,8 mln zł, 132,8 mln zł. W zestawieniu C2. ”Dodatkowe dane 
uzupełniające” w wierszu „Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów  
i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie 
sprawozdawczym” UCK również wykazało dane liczbowe w wysokości  
19,6 mln zł, 38,9 mln zł, 13,1 mln zł, odpowiednio za każdy kwartał. 

Wykazywanie przez Szpital danych w części C sprawozdania Rb-Z w 2019 r. 
było niezgodne z § 8 Instrukcji sporządzania sprawozdań, gdyż część  
C sprawozdania Rb-Z dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. 

W wyjaśnieniu Główny Księgowy UCK i Zastępca Dyrektora UCK  
ds. finansowych potwierdzili, że wykazane dane zostały ujęte w przedmiotowym 
sprawozdaniu pomyłkowo. 

(akta kontroli str. 664-668, 672-673, 1234-1237) 

5. W części E „Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość 
prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego” sprawozdania Rb-Z 
UCK za I, II i III kwartał 2019 r. w „wersji pierwszej”, były wykazywane  
w kolumnie „odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych” w wysokości: 
36,8 mln zł, 20,1 mln zł, 18,9 zł mln zł. 

Wykazane odsetki od zobowiązań niewymagalnych obejmowały wszystkie 
naliczone na podstawie umów odsetki od kredytów i pożyczek CSK i DSK, 
zamiast odsetek naliczonych od tych zobowiązań wyłącznie do terminu 
sporządzenia sprawozdania. Było to niezgodne z § 10 ust. 2 Instrukcji 
sporządzania sprawozdań, który stanowi, że odsetki powinny być naliczone  
od początku danego okresu odsetkowego do dnia, na który sporządza się 
sprawozdanie włącznie. Z uwagi na terminy płatności, ustalone  
w harmonogramach umów zaliczonych do kategorii kredytów i pożyczek  
na ostatni dzień miesiąca, UCK nie powinno w sprawozdaniach Rb-Z 
wykazywać w kolumnie „odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych” 
części E żadnych odsetek od zobowiązań niewymagalnych. 

Główny Księgowy UCK i Zastępca Dyrektora UCK ds. finansowych wskazali 
następujący sposób ujmowania odsetek: naliczone odsetki niewymagalne 
uwzględniały odsetki naliczone od początku danego okresu odsetkowego  
aż do dnia, na który sporządzane jest sprawozdanie włącznie. Jednocześnie 
uznali, że w pozycji tej należy wykazywać tylko odsetki pozostające do zapłaty 
od pozostającego na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania z tytułu 
kredytu lub pożyczki. 

(akta kontroli str. 664-668, 672-673, 1066-1137, 1199, 1140-1142, 1234-1237, 
1240-1242, 1347) 

6. Ze zbadanych 10 porozumień z kontrahentami (badanych w zakresie 
przestrzegania terminów zapłaty określonych w tych umowach) wynika,  
że w sześciu umowach wystąpiły na 30 września 2019 r. (po uwzględnieniu 
terminowych spłat wynikających z umów) zobowiązania długoterminowe  
w wysokości 8,9 mln zł i krótkoterminowe w wysokości 32 mln zł. Zobowiązania 
tego rodzaju nie zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z UCK za III kwartał 
2019 r. w części A sprawozdań jako pożyczki długoterminowe oraz  
w części D jako zrestrukturyzowane zobowiązania krótkoterminowe. 
Porozumienia z kontrahentami, które po wyłączeniu z pozycji E4. „zobowiązania 
wymagalne” i po wyznaczeniu nowego terminu zapłaty, nie zostały wykazane  
w ww. częściach sprawozdania Rb-Z, mimo że z przepisów § 2 ust. 1 pkt 2  
w związku z § 9 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań wynika obowiązek 
klasyfikacji takich zobowiązań do części A (w przypadku zobowiązań 
długoterminowych) i do części D (krótkoterminowych) sprawozdań Rb-Z.  
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Po uwzględnieniu spłat zrealizowanych w ciągu dziewięciu miesięcy 2019 r.  
z podanych wartości powinny pozostać kwoty zobowiązań: długoterminowych  
i krótkoterminowych, które należało wykazać w sprawozdaniu Rb-Z UCK  
za III kwartał 2019 r. odpowiednio w części A i D. 

Szpital nie wyjaśnił przyczyn niewykazania w sprawozdaniu Rb-Z 
zrestrukturyzowanych zobowiązań, w których zawarto porozumienia  
z kontrahentami, jednak 12 grudnia 2019 r. w wyniku ustaleń kontroli NIK, 
opisanych powyżej, UCK przekazało korektę sprawozdania Rb-Z  
za III kwartał 2019 r., wykazując dodatkowo kwotę 16,6 mln zł w wierszu E2.2. 
„długoterminowe kredyty i pożyczki” oraz kwotę 68,3 mln zł w części D „Dane  
o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 
związanych z finansowaniem usług, dostaw i robót budowlanych” w wierszu  
B. „krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane”, uznając za prawidłowe 
ustalenia kontroli NIK. 

 (akta kontroli str. 1390-1547 ) 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie sporządzenia w 2019 r. sprawozdań Rb-Z 
UCK świadczą o słabości mechanizmów kontroli zarządczej w zakresie tej części 
działalności Szpitala. Za sporządzanie sprawozdań Rb-Z UCK był odpowiedzialny 
Dyrektor Szpitala. 

7. W dokumentacji opisującej przyjęte w CSK zasady rachunkowości  
nie wyszczególniono konta księgi głównej funkcjonującego od II kwartału 2019 r. 
w lokalizacji CSK o numerze 210-Rozrachunki z tytułu zobowiązań cesji. 
Oznacza to, że Dyrektor UCK nie dokonał aktualizacji dokumentacji opisującej 
przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, do czego był zobowiązany na 
podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

 (akta kontroli str. 456-578, 601-608) 

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli ocenia 
negatywnie sporządzenie sprawozdań Rb-Z UCK za I, II i III kwartał 2019 r.  
W ocenie cząstkowej NIK uwzględniono fakt dokonania korekt tych sprawozdań,  
ale skala i rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości świadczą o braku nadzoru nad  
tą częścią działalności Szpitala. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK formułuje następujące wnioski 
pokontrolne: 

1. terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw 
towarów i usług, 

2. wzmocnienie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań Rb-Z,  

3. aktualizację dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości 
w zakresie wykazu kont księgi głównej. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

 

 
 
 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,  
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia      stycznia 2020 r.  

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy Dyrektor 
Stanisław Jarosz Anna Wojcieszkiewicz 

główny specjalista  
kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 

  

Tomasz Wańkowicz 
główny specjalista 

kontroli państwowej 

 

 

........................................................ 
 

podpis  

 

 
  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


