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I. Dane identyfikacyjne 
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza 
w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza1 

 

Iwona Łobejko, Dyrektor, od 28 czerwca 2019 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Iwona Łobejko, p.o. Dyrektora w okresie od 28 marca 2019 r. do 27 czerwca 2019 r., 

Zbigniew Podraza, Dyrektor w okresie od 22 listopada 2018 r. do 27 marca 2019 r., 

Zbigniew Grzywnowicz, p.o. Dyrektora, w okresie od 11 kwietnia 2007 r. 
do 21 listopada 2018 r. 

1. Działania ZCO Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie 
Górniczej dotyczące wydzielenia z jego działalności świadczeń zdrowotnych 
w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii i powierzenia ich niepublicznemu 
podmiotowi leczniczemu. 

2. Egzekwowanie przez ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza 
w Dąbrowie Górniczej wypełniania przez podmiot niepubliczny zobowiązań z tytułu 
prowadzenia działalności leczniczej w zakresie ginekologii, położnictwa 
i neonatologii na terenie szpitala. 

3. Działania ZCO Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie 
Górniczej dotyczące ponownego przyjęcia świadczeń zdrowotnych w zakresie 
ginekologii, położnictwa i neonatologii do realizacji przez szpital. 

 

2015-2019 I półrocze 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

Mariusz Krynke, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/106/2019 z 11 kwietnia 2019 r.  

Magdalena Kisiołek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/107/2019 z 11 kwietnia 2019 r. 

 (akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Dalej także: ”Szpital”. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
NIK negatywnie ocenia powierzenie przez Szpital podmiotowi niepublicznemu 
udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii, położnictwa i neonatologii 
oraz egzekwowanie postanowień zawartych w tym zakresie umów, z następujących 
przyczyn:  

1. Szpital nie dochował należytej staranności przed podjęciem decyzji 
o wydzieleniu ze swojej działalności i przekazaniu w 2015 r. podmiotowi 
zewnętrznemu do realizacji świadczeń zdrowotnych w ww. zakresach. 

2. Umowę na wydzierżawienie pomieszczeń Szpitala celem prowadzenia 
działalności w ww. zakresach zawarto pomimo niespełnienia przez oferenta4 
jednego z istotnych wymogów przeprowadzonego przetargu/konkursu w tym 
zakresie, a następnie nierzetelnie egzekwowano jej postanowienia, w tym m.in. 
nie skorzystano z możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu niezapłaconych 
faktur od pozostałych członków Konsorcjum, co skutkowało powstaniem 
przeterminowanych należności na kwotę ponad 1,9 mln zł i wzrostem ryzyka ich 
nieodzyskania przez Szpital zwłaszcza, że nastąpiła zmiana właściciela lidera 
ww. Konsorcjum - obecnie PPHU Wędlinka Sp. z o.o.  

3. Mimo planowanego zachowania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych 
w ww. zakresach na terenie Szpitala (finansowanych ze środków publicznych), 
dokonano ich przekazania podmiotowi zewnętrznemu bez wymaganej zgody 
Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia5, 
co skutkowało wypowiedzeniem przez ŚOW NFZ zawartych umów i utratą 
możliwości ich cesji na rzecz tego podmiotu.  

Szpital nie przeprowadził ani nie pozyskał wiarygodnych analiz zasadności 
i opłacalności przekazania podmiotowi zewnętrznemu (wyłonionemu w drodze 
przetargu/konkursu na wydzierżawienie pomieszczeń) swojego majątku do realizacji 
świadczeń zdrowotnych w zakresach ginekologii, położnictwa i neonatologii na 
terenie Szpitala. Z naruszeniem przepisów uchwały nr XI/179/11 Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad 
zbywania, oddawania w dzierżawę, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów 
trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej6, ustalono wartość 
środków trwałych przeznaczonych do zbycia odstępując od pozyskania 
zaktualizowanej ich wyceny w przypadkach całkowitego umorzenia oraz nie 
wystąpiono o opinię do Rady Społecznej Szpitala w przypadku przeznaczonych  
do zbycia trzech urządzeń medycznych i niskocennych środków trwałych. Nie 
udokumentowano sposobu ustalenia wartości minimalnej stawki czynszu za 
dzierżawę powierzchni oraz ceny know-how przyjętych w postępowaniu 
przetargowym/konkursowym nr 2/ZP/2015 na wydzierżawienie powierzchni 
użytkowej Szpitala z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w zakresie położniczo-ginekologicznym i noworodkowym oraz zakup know-how. 

Nierzetelnie sformułowano warunki ww. przetargu/konkursu, ponieważ nie 
wymieniono dokumentów, które winny zostać przedłożone dla potwierdzenia 
spełnienia niektórych wymogów przetargu/konkursu, m.in. w zakresie dysponowania 

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

opisowej. 
4 Będącego konsorcjum trzech podmiotów: lider - Perinatologia Śląska Sp. z o.o. oraz  Centrum Medyczne K. S. i  Centrum 
Medyczne K. S. Spółka Komandytowa, zwane dalej: „Konsorcjum”. 
5 Dalej: „ŚOW NFZ”. 
6 Dalej: „Uchwała nr XI/179/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie zbywania, dzierżawy, najmu i użyczenia 
majątku Szpitala.” 
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wymaganą kadrą medyczną, nie określono zasad oceny ich spełnienia, ani też nie 
określono zasad i warunków składania ofert wspólnie przez kilka podmiotów. 
Pomimo złożenia oferty przez konsorcjum trzech podmiotów i braku zasad oceny 
spełnienia wymaganych warunków w takiej sytuacji, ww. przetargu/konkursu nie 
unieważniono.  

Nie dochowano należytej staranności na etapie weryfikacji i oceny jedynej oferty na 
dzierżawę pomieszczeń Szpitala złożonej przez ww. Konsorcjum. Szpital zawarł 
z tym Konsorcjum w dniu 24 marca 2015 r. umowę, pomimo że tylko dwaj jego 
członkowie na dzień składania oferty (9 marca 2015 r.) byli podmiotami leczniczymi, 
a trzeci - lider Konsorcjum, uzyskał wpis do rejestru podmiotów leczniczych dopiero 
12 czerwca 2015 r. Ponadto żaden z podmiotów Konsorcjum nie miał w dniu 
składania oferty doświadczenia w udzielaniu świadczeń z zakresu neonatologii,  
co było jednym z wymogów w ww. przetargu/konkursie.  

Z naruszeniem art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych7, tj. bez uzyskania  
zgody Dyrektora ŚOW NFZ przekazano podmiotowi wyłonionemu w ww. 
przetargu/konkursie udzielanie świadczeń w ww. zakresach z jednoczesnym 
wykreśleniem ich z działalności Szpitala, pomimo zgłoszonych przez ŚOW NFZ  
na piśmie wątpliwości co do prawidłowości tego wyboru. Skutkowało to 
wypowiedzeniem przez ŚOW NFZ dotychczasowych umów zawartych ze Szpitalem 
w ww. zakresach i niemożliwością dokonania ich cesji przez Szpital, co było 
niezbędne dla zachowania ciągłości udzielania na jego terenie przedmiotowych 
świadczeń finansowanych ze środków publicznych.  

Realizując zawartą z Konsorcjum na dzierżawę pomieszczeń i prowadzenie w nich 
działalności leczniczej umowę z 24 marca 2015 r. oraz kolejne, niezbędne dla 
wykonywania powierzonych przez Szpital temu podmiotowi ww. zakresów 
świadczeń, nie podejmowano skutecznych działań zapewniających wywiązywanie 
się ze zobowiązań umownych, m.in. tolerując brak zapłaty kwot należnych 
Szpitalowi oraz opieszałość w ich egzekwowaniu, co w konsekwencji doprowadziło 
do powstania niezapłaconych należności na kwotę 1 910,8 tys. zł oraz 
systematycznego wzrostu odsetek od tej kwoty. Z łącznej kwoty zobowiązań 
powstałych wobec Szpitala w latach 2015-2017 wynoszącej 2 225,5 tys. zł, 
Konsorcjum uregulowało zaledwie 79,0 tys. zł (3,6%), a kolejne 235,7 tys. zł (10,6%) 
zostało wyegzekwowane przez komornika. Nierzetelny nadzór nad wykonywaniem 
zawartych umów związanych z wykorzystywaniem majątku Szpitala przez 
Konsorcjum, prowadził także do pomyłek i błędów w rozliczaniu i obciążaniu tych 
podmiotów kosztami oraz nieskuteczności działań windykacyjnych. Pomimo 
niewywiązywania się przez Konsorcjum ze zobowiązań wobec Szpitala, 
wynikających z zawartych umów, Szpital nie wykorzystał w latach 2015-2016 
zapisów umożliwiających ich wypowiedzenie ani też nie naliczył kar umownych 
w kwocie 597,1 tys. zł za ich nienależyte wykonywanie8, co pełniący wówczas 
obowiązki Dyrektora Szpitala usprawiedliwiał względami społecznymi związanymi 
z zapewnieniem na terenie Szpitala dostępności do świadczeń zdrowotnych w ww. 
zakresach. NIK zwraca jednak uwagę, że u podstaw przekazania ww. zakresów 
świadczeń podmiotowi zewnętrznemu było m.in. założenie uzyskania przychodów 
z czynszu, które miały pozwolić na rozwój pozostałych zakresów udzielania 
świadczeń, tymczasem doprowadzono do wzrostu kwoty przeterminowanych 
należności i zwiększenia ryzyka ich nieodzyskania. Ponadto wystąpiło ograniczenie 

                                                      
7 Dz. U. z 2018 r. poz.1510 ze zm. 
8 Konsorcjum nie spłacało zobowiązań wobec Szpitala oraz nie zapewniło udzielania świadczeń w zakresie poradni 
ginekologiczno-położniczej oraz patologii i kontroli rozwoju noworodka, co stanowiło istotne odstąpienie od zobowiązań 
umownych i warunków przeprowadzonego przetargu/konkursu 
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dostępności do świadczeń zdrowotnych, ponieważ Konsorcjum nie zapewniło ich 
udzielania w zakresie poradni ginekologiczno-położniczej oraz patologii i kontroli 
rozwoju noworodka, do czego było zobowiązane warunkami przetargu/konkursu 
i zawartej ze Szpitalem umowy.  

W 2017 r. Szpital podjął i przeprowadził działania dotyczące ponownego przyjęcia 
w swoje struktury udzielania świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków 
publicznych, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach ginekologii, położnictwa 
i neonatologii oraz podejmuje starania w ŚOW NFZ o uzyskanie kontraktu na 
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w powyższych zakresach. Niemniej jednak 
konieczność powyższych działań wynikała z błędnych decyzji w zakresie 
przekazania ww. świadczeń Konsorcjum w 2015 r. i nierzetelnego egzekwowania 
przez Szpital warunków określonych w zawartych z tym podmiotem umowach.   

Zauważyć należy, że zasadniczo spełniono wymogi formalne dotyczące uzyskania 
potrzebnych opinii i zgód od właściwych organów związanych z ograniczeniem 
działalności Szpitala i zbyciem majątku związanego z przekazywanymi zakresami 
świadczeń zdrowotnych, z kilkoma wyjątkami dotyczącymi nieuzyskania przed 
sprzedażą wymaganych opinii Rady Społecznej Szpitala. Nie uzasadnia to jednak 
odstąpienia od sformułowania oceny negatywnej działalności Szpitala 
w skontrolowanym zakresie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Wydzielenie z działalności Szpitala świadczeń 
zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa 
i neonatologii i powierzenie ich realizacji 
niepublicznemu podmiotowi leczniczemu. 

1. Z dniem 11 czerwca 2015 r. w Szpitalu zlikwidowano komórki10, w których 
udzielane były świadczenia zdrowotne z zakresu ginekologii i położnictwa oraz 
neonatologii, a świadczenia w tych zakresach przekazano do realizacji na terenie 
Szpitala podmiotowi niepublicznemu, tj. Konsorcjum, w skład którego wchodziły: 

− Perinatologia Śląska Sp. z o.o.11 – lider Konsorcjum, 
− Centrum Medyczne K. S.,  
− Centrum Medyczne K. S. Spółka Komandytowa.  

Powyższe zostało poprzedzone: 

1) pozytywnym zaopiniowaniem dnia 8 stycznia 2015 r. przez Radę Społeczną 
Szpitala wniosku Dyrektora z 30 grudnia 2014 r. w sprawie ograniczenia 
działalności poprzez likwidację oddziału położniczo-ginekologicznego, oddziału 
noworodkowego, sali porodowej, poradni ginekologiczno-położniczej oraz 
poradni patologii i kontroli rozwoju noworodka12.  

W uzasadnieniu wniosku podano m.in., że: 

                                                      
9 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. 
10 Oddział położniczo-ginekologiczny, oddział noworodkowy, sala porodowa, poradnia ginekologiczno-położnicza oraz 
poradnia patologii i kontroli rozwoju noworodka. 
11 Dalej: „Perinatologia Śląska”. 
12 Uchwała nr 1/2015 Rady Społecznej Szpitala z 8 stycznia 2015 r. 
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− decyzja wynika z konieczności restrukturyzacji, poszukiwania rozwiązań 
pozwalających na optymalizację kosztów finansowania Szpitala oraz 
podniesienie jakości świadczonych usług w ww. zakresie,  

− spodziewane przychody z czynszu pozwolą na rozwój pozostałych 
zakresów udzielania świadczeń, 

− likwidacja ww. komórek nie wpłynie na dostępność świadczeń dla 
mieszkańców i nie spowoduje ograniczenia udzielania świadczeń. 

Nie załączono do ww. wniosku analiz, kalkulacji ani wyliczeń w powyższym 
zakresie. 

2) pozytywnym zaopiniowaniem przez Radę Społeczną Szpitala wniosku 
Dyrektora z 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia 
ww. komórek organizacyjnych13. W uzasadnieniu wniosku podano, że wyrażenie 
zgody stanowi logiczną konsekwencję likwidacji ww. komórek organizacyjnych 
w Szpitalu, wobec czego mienie stanie się zbędne, a jego sprzedaż będzie 
najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Do wniosku załączono odrębne wykazy 
mienia o wartości do 20.000 zł i o wartości od 20 000 zł do 50 000 zł, co było 
związane z koniecznością uzyskania zgody Prezydenta Miasta dla sprzedaży 
mienia o wartości powyżej 20 000 zł14, 

3) pozytywnym zaopiniowaniem w dniu 28 stycznia 2015 r.15 przez Radę  
Miejską w Dąbrowie Górniczej działań zmierzających do przekazania zadań 
ww. komórek organizacyjnych podmiotowi świadczącemu usługi w tym zakresie 
wyłonionemu w trybie postępowania konkursowego, 

4) wyrażeniem przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej w dniu 28 stycznia 
2015 r.16 zgody na wydzierżawienie powierzchni ww. komórek organizacyjnych 
podmiotowi wyłonionemu w trybie postępowania konkursowego, co było zgodne 
z § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie 
zbywania, dzierżawy, najmu i użyczenia17.  

5) zawarciem dnia 24 marca 2015 r. umowy nr 104/Szp.Sp./2015 z ww. 
Konsorcjum w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustalonego przez 
Dyrektora Szpitala „Regulaminu dotyczącego zasad oraz trybu wyłaniania 
dzierżawców, najemców lub użytkowników nieruchomości znajdujących się na 
terenie Szpitala”, postępowania konkursowego na wydzierżawienie powierzchni 
użytkowej Szpitala z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
obejmujących świadczenia szpitalne w zakresie położniczo-ginekologicznym, 
noworodkowym oraz zakup know-how, co przedstawiono w dalszej części 
wystąpienia, 

6) zarządzeniem z dnia 9 kwietnia 2015 r. nr 234.2015 Prezydenta Miasta 
Dąbrowy Górniczej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku 
trwałego ruchomego Oddziału Noworodkowego Szpitala, co było wymagane 
zgodnie z uchwałą nr XI/179/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie 
zbywania, dzierżawy, najmu i użyczenia majątku Szpitala,  

                                                      
13 Uchwała nr 2/2015 Rady Społecznej Szpitala z 8 stycznia 2015 r. 
14 Obowiązek uzyskania zgody wynikał z uchwały nr XI/179/11 Rad Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 
2011 r. w sprawie określania zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w Dąbrowie 
Górniczej. Dalej: uchwała Rady Miejskiej w sprawie zbywania, dzierżawy, najmu i użyczenia majątku Szpitala. 
15 Uchwała nr IV/64/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z 28 stycznia 2015 r. 
16 Uchwała nr IV/65/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z 28 stycznia 2015 r. 
17 Wg tej uchwały, nieruchomości będące w nieodpłatnym użytkowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, w tym pomieszczenia lokalowe stanowiące ich część, mogły być wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - za 
zgodą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej wyrażoną w formie uchwały. Zgodnie z § 5 ust. 2 tej uchwały wyboru najemcy 
należało dokonać w drodze postępowania przetargowego, z zachowaniem reguł wynikających z kodeksu cywilnego. 
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7) uchwałą nr VI/138/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 maja 
2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala18, 

8) wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
zakończenia działalności z dniem 10 czerwca 2015 r. ww. komórek 
organizacyjnych19 Szpitala. 

(akta kontroli str. 169-202)  

Pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala wyjaśnił, że przyczynami likwidacji 
funkcjonujących w Szpitalu oddziału położniczo-ginekologicznego i oddziału 
noworodkowego wraz z poradniami, i przekazania tych zadań podmiotowi 
niepublicznemu były: 

− postępujący, stały spadek rentowności na przestrzeni kolejnych lat działania 
tych oddziałów, spowodowany przede wszystkim znacznym spadkiem liczby 
porodów; pomimo prób obniżania kosztów działania poprzez stopniowe 
dostosowywanie bazy lokalowej do zmieniających się potrzeb, wypracowane 
przychody przez te oddziały nie bilansowały kosztów ich działania, 

− narastające dynamicznie braki kadrowe dotyczące przede wszystkim 
neonatologów, których nie można było zrównoważyć kadrą zewnętrzną – małe 
zainteresowanie współpracą ze względu na I poziom referencyjny oddziałów, 
a tym samym mniejsze oferowane stawki godzinowe; wskazał także, 
iż niewątpliwie problemem w pozyskaniu kadry lekarskiej było duże nasycenie 
otoczenia Szpitala przez oddziały prowadzące tożsamą działalność, 

− zagrożenie likwidacją działalności szpitala w zakresie przede wszystkim 
położnictwa i neonatologii spowodowane brakiem specjalistycznej kadry, 

− brak konkurencyjności w stosunku do sąsiednich oddziałów pomimo stałych 
prób poprawy wyposażenia m.in. z pomocą sprzętu pozyskiwanego z WOŚP, 

− chęć poprawy jakości udzielanych świadczeń w zakresie ginekologii, 
położnictwa i neonatologii po przekazaniu tych świadczeń w outsourcing 
i pozyskanie tym samym za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego wysokiej 
klasy specjalistów. 

(akta kontroli str. 729-730)  

Pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala podał, że przed ogłoszeniem 
przetargu/konkursu nr 2/ZP/2015 na wydzierżawienie powierzchni Szpitala 
z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położniczo-
ginekologicznym i noworodkowym, nie były prowadzone rozmowy 
z żadnym z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, z którym ostatecznie 
zawarto umowę nr 104/Szp.Sp./2015, ani też nie kontaktowano się z osobami 
reprezentującymi te podmioty, ani z innymi podmiotami w zakresie powierzenia 
przez ww. zakresów świadczeń zdrowotnych podmiotowi zewnętrznemu. 
Z kolei ówczesny Prezes Zarządu Perinatologii Śląskiej, powiązany z pozostałymi 
dwoma podmiotami wchodzącymi w skład Konsorcjum20 podał: „Spotkałem się 
z Dyrektorem Szpitala w Dąbrowie Górniczej, który zaproponował mi poprowadzenie 
oddziału ginekologiczno-położniczego. Spotkanie odbyło się w Szpitalu w Dąbrowie 
Górniczej nie pamiętam dokładnie kiedy. Było to spotkanie nieformalne więc nie było 
udokumentowane. Później nie odbyły się już żadne spotkania ani konsultacje.” 

(akta kontroli str. 730-731, 1755, 1762)  

                                                      
18 Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 27 maja 2015 r., weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 czerwca 2015 r,. 
19 Na wniosek złożony przez Szpital 1 czerwca 2015 r. 
20 Centrum Medyczne K. S. oraz Centrum Medyczne K. S. Spółka komandytowa (K. S. – komplementariusz) 
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2. W lutym 2015 r. ogłoszono przetarg na wydzierżawienie powierzchni użytkowej 
Szpitala z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących 
świadczenia szpitalne w zakresie położniczo-ginekologicznym, noworodkowym, 
którego przedmiotem było:  

− dzierżawa powierzchni do 1 200 m2 (obejmującej pomieszczenia oddziału 
położniczo-ginekologicznego, oddziału noworodkowego, sali porodowej, poradni 
ginekologiczno-położniczej oraz poradni patologii i kontroli rozwoju noworodka) 
na okres 10 lat z przeznaczeniem na prowadzenie w tych pomieszczeniach 
działalności z zakresu położniczo-ginekologicznego i noworodkowego, 

− sprzedaż know-how (związanego z wieloletnią realizacją usług medycznych 
w oparciu o posiadany kontrakt z NFZ na leczenie szpitalne z zakresu 
położniczo-ginekologicznego, noworodkowego oraz świadczenia ambulatoryjne 
w zakresie Poradni ginekologiczno-położniczej oraz Poradni patologii i kontroli 
rozwoju noworodka w lokalizacji Miasto Dąbrowa Górnicza, 

− przejęcie pracowników ww. komórek i udzielanie świadczeń w zakresie 
konsultacji położniczo-ginekologicznych oraz neonatologicznych wraz 
z niezbędnymi badaniami dla Szpitala zgodnie z jego potrzebami, 

− nabycie sprzętu i wyposażenia ww. komórek (po wyrażeniu zgody właściwych 
organów). 

W opisie warunków udziału w postępowaniu (oraz we wzorze umowy) podano m.in., 
że dzierżawca musi zapewnić kontynuację świadczeń w ww. zakresach, 
wykonywanych dotychczas przez Szpital, w tym zapewnić osobom korzystającym  
ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielanie tych świadczeń, 
bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości na okres 
nie krótszy niż 10 lat od daty zakończenia likwidacji ww. komórek w Szpitalu. 

Zgodnie z ogłoszeniem, oferta wybranego dzierżawcy miała zostać wyłoniona 
w oparciu o następujące kryteria oceny i ich wagi: 

- cena (85 %), przy czym określono minimalną cenę za dzierżawę 30 zł netto za 
1 m2 miesięcznie, minimalną cenę za know-how - 200.000 zł netto oraz minimalną 
cenę za nabycie sprzętu i wyposażenie wskazanego w załączniku – 268 846,28 zł, 

- termin płatności ceny sprzedaży know-how (10%), przy czym określono 
odpowiednie wartości punktowe za płatność jednorazową lub płatności w ratach, 

- kompleksowość świadczeń zapewnianych przez przyszłego dzierżawcę (5 %), przy 
czym określono odpowiednie wartości punktowe za: posiadanie w strukturach 
organizacyjnych komórki lub jednostki organizacyjnej udzielającej świadczeń 
w zakresie położniczo-ginekologicznym (1 pkt za każdą komórkę), w zakresie 
noworodkowym (1 pkt za każdą komórkę), liczbę zatrudnionych lekarzy 
ginekologów, neonatologów z II stopniem specjalizacji – 1 pkt za każdego lekarza 
o powyższych kwalifikacjach. 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń 26 lutego 2015 r., a zdjęto 24 marca 
2015 r.  

Wartość przeznaczonego do sprzedaży sprzętu i wyposażenia została ustalona 
w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w: 

− dokumencie „Raport z wyceny wskazanych składników rzeczowego majątku 
trwałego” z dnia 15 kwietnia 2013 r., sporządzony przez rzeczoznawcę 
majątkowego obejmujący środki trwałe Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, 
bloku porodowego i Oddziału Noworodków i Wcześniaków, 

− zestawieniu (bez daty) sporządzonym w Szpitalu w oparciu o ewidencję 
środków trwałych. 
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Okoliczności ustalenia wartości minimalnej ceny za dzierżawę pomieszczeń 
Szpitala, ceny know-how oraz wartości majątku trwałego przeznaczonego do 
sprzedaży w ramach ww. postępowania przetargowego/konkursowego opisano 
w dalszej części wystąpienia.  

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, w wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta, 
złożona przez Konsorcjum firm: Perinatologia Śląska, Centrum Medyczne K. S. oraz 
Centrum Medyczne K. S. Spółka Komandytowa, które zaoferowało stawki za najem 
pomieszczeń oraz za zakup know-how w wysokości wymaganych cen minimalnych.  

Komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Szpitala dokonała sprawdzenia 
poprawności oferty i jej kompletności w stosunku do wymagań i postanowiła 
zarekomendować zlecenie ww. konsorcjum realizacji przedmiotu zamówienia. 

Szpital zawarł z Konsorcjum 24 marca 2015 r. umowę na okres 10 lat, tj. od 
16 czerwca 2015 r. do 15 czerwca 2025 r., przy zastrzeżeniu, że w przypadku gdy 
ostateczna data zakończenia likwidacji komórek organizacyjnych udzielających 
świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii będzie inna,  
z tą datą na okres 10 lat od tej daty.  

Zapisy umowy były zgodne z jej projektem udostępnionym w trakcie konkursu 
i załączonym do oferty.  

Ponieważ zakończenie likwidacji komórek organizacyjnych udzielających świadczeń 
w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii nastąpiło 10 czerwca 2015 r., 
w dniu 10 czerwca 2015 r. zawarto aneks nr 3 do umowy 104/Szp.Sp.2015, 
wg którego dzierżawa miał trwać od 11 czerwca 2015 do 10 czerwca 2025 r.  

(akta kontroli str. 808-834)  

W dalszej części wystąpienia przedstawiono pozostałe zmiany do ww. umowy  
z 24 marca 2015 r. oraz jej realizację i egzekwowanie przez Szpital wypełniania 
obowiązków umownych, a także postanowienia i realizację kolejnych umów 
zawartych przez Szpital związanych z wydzierżawieniem powierzchni na rzecz 
Konsorcjum. 

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

 Dyrektor Szpitala nie zapewnił przeprowadzenia rzetelnej oceny uzasadniającej 1.
zaprzestanie przez Szpital udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 
ginekologii i położnictwa oraz neonatologii i przekazania ich do realizacji 
podmiotowi zewnętrznemu. Szpital nie posiadał żadnych udokumentowanych 
analiz, kalkulacji czy wyliczeń wskazujących na zasadność ograniczenia 
działalności Szpitala w powyższym zakresie i ich wpływu na wynik finansowy.  

Odnosząc się do sporządzenia analizy finansowej (wyliczeń opłacalności ww. 
przedsięwzięcia) pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala wyjaśnił: 
„Decyzja o przekazaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii, 
położnictwa i neonatologii podmiotowi zewnętrznemu była poprzedzona 
stosownymi analizami i ocenami, w tym m.in.: 

− analizą otoczenia Szpitala, 
− oceną wpływu ograniczenia działalności na realizację zadań statutowych 

Szpitala – nie występowało zagrożenie dla realizacji zadań statutowych 
Szpitala, 

− oceną dostępności do tego typu świadczeń – nie występowało zagrożenie 
ograniczenia dostępności do przedmiotowego zakresu świadczeń, 

− oceną poprawy jakość oferowanych świadczeń przy pozyskaniu za 
pośrednictwem podmiotu zewnętrznego wysokiej klasy specjalistów, 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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− wyliczeniami i kalkulacjami w zakresie wpływu na sytuację ekonomiczno-
finansową Szpitala, 

− innymi analizami i opracowaniami.  
(…) Analizy stosownych danych, tj. zatrudnienia, przychodów działalności, 
możliwości pozyskania i realizacji kontraktów, analizy otoczenia, w jakim działa 
Szpital, monitorowania możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych  
np. Ministerstwo Zdrowia, WOŚP itp. dokonywały działające w strukturze 
organizacyjnej Szpitala jednostki, tj. Sekcja Zarzadzania, Marketingu 
i Promocji, Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej, Główna Księgowa 
i Dział Księgowości, Naczelna Pielęgniarka oraz Dział Kadr. Opracowane 
analizy były aktualizowane w zależności od bieżącej tematyki i potrzeb.” 

(akta kontroli str. 730)  

W Szpitalu nie było dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie analiz 
i ocen w powyższych zakresach ani też udokumentowanych wyliczeń czy 
kalkulacji.  

Kierownik Sekcji Zarządzania, Marketingu i Promocji (w okresie od 2 września 
2015 r. do 10 marca 2019 r.) podała, że nie ma wiedzy, czy takie analizy  
były sporządzane stwierdzając także, iż będąc wcześniej szeregowym 
pracownikiem tej komórki nie wykonywała takich analiz. Pełniący od 11 marca 
2019 r. funkcję Kierownika Działu Zarządzania stwierdził, że dział nie 
dysponuje żadną dokumentacją potwierdzającą wykonywanie takich analiz. 

(akta kontroli str. 1743)  

Kierownik Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej podał: „Oświadczam, 
że, zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą, Dział Kontraktowania i Statystyki 
Medycznej nie miał zleconych i nie wykonywał żadnych dodatkowych, 
specjalnych analiz/ocen w temacie realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu 
ginekologii, położnictwa i neonatologii jak również analiz rynku, ocen  
wpływu ograniczenia działalności na realizację zadań statutowych Szpitala 
i dostępności do tego rodzaju świadczeń, wyliczeń i kalkulacji z wyjątkiem 
rutynowych, comiesięcznych raportów dot. realizacji wszystkich umów 
zawartych z płatnikiem (NFZ).” 

(akta kontroli str. 1497)  

Ówczesna główna księgowa stwierdziła, że ani ona, ani podlegli jej pracownicy 
Działu Księgowości nie sporządzali analiz, ocen czy kalkulacji przed 
przekazaniem do realizacji podmiotowi zewnętrznemu świadczeń z zakresu 
ginekologii, położnictwa i neonatologii. Podała także, że Dyrektor Szpitala nie 
zwracał się o wykonanie takich analiz. 

(akta kontroli str. 1745)  

Naczelna Pielęgniarka wyjaśniła, że nie dokonywała analiz i opracowań 
dotyczących kalkulacji w zakresie wydzierżawienia powierzchni użytkowej 
Szpitala z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
obejmujących świadczenia w zakresie ginekologiczno-położniczym 
i noworodkowym.  

(akta kontroli str. 1494-1495)  

 Nierzetelnie ustalono, dla potrzeb postępowania przetargowego/konkursowego 2.
nr 2/ZP/2015, wartość minimalnej stawki czynszu za dzierżawę powierzchni 
oraz cenę know-how, ponieważ:  

a) nie udokumentowano sposobu wyliczenia minimalnej ceny 30 zł za 1 m2 
powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia,  
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b) nie udokumentowano metody ustalenia minimalnej ceny za know-how 
w kwocie 200 000 zł netto. 

W sprawie ustalenia minimalnej ceny czynszu (30 zł netto miesięcznie/m2)  
za wydzierżawienie powierzchni użytkowej Szpitala będącego przedmiotem 
przetargu/konkursu nr 2/ZP/2015, pełniący wówczas obowiązki Dyrektora 
Szpitala wyjaśnił: „Minimalną cenę czynszu (…) za wydzierżawienie 
powierzchni użytkowej Szpitala z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie położniczo-ginekologicznym i noworodkowym będącej 
przedmiotem przetargu konkursu nr 2/ZP/2015 ustalała Główna Księgowa. 
Dokumentacja w tym zakresie powinna znajdować się w Dziale Księgowości 
lub Archiwum Szpitala”.  

(akta kontroli str. 731)  

W Szpitalu nie było dokumentacji dotyczącej ustalenia ww. stawki czynszu, 
a ówczesna główna księgowa stwierdziła, że nigdy nie dokonywała kalkulacji 
stawek czynszu dzierżawy.  

(akta kontroli str. 1745)  

W sprawie sposobu ustalenia wartości zbywanego przez Szpital know-how, 
pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala wyjaśnił: „Minimalną cenę za 
know-how (200 000 zł netto) ujętą w przetargu/konkursie nr 2/ZP/2015 ustalała 
Główna Księgowa, a stosowne dokumenty powinny znajdować się w Dziale 
Księgowym lub Archiwum Szpitala. 

(akta kontroli str. 731)  

Ówczesna główna księgowa zeznała, że nie ustalała stawki za know-kow. 

(akta kontroli str. 1745)  

Naczelna Pielęgniarka w złożonych wyjaśnieniach podała: „Po podpisaniu 
umowy z Konsorcjum NR 104/SzpSP/2015z 24 marca 2015 zostałam wezwana 
na koniec spotkania z przedstawicielami Konsorcjum celem przekazania 
wiedzy w zakresie przygotowania oddziału położniczo-ginekologicznego oraz 
noworodków do uzyskania niezbędnych zgód szczególnie w zakresie Kontroli 
Sanepidu oraz uzyskania kontraktowania świadczeń zdrowotnych z NFZ. 
Przedstawiciele firmy nie posiadali wiedzy jak przygotować taką działalność, 
jakie podpisać umowy z podwykonawcami oraz jakie standardy w zakresie 
jakości usług muszą spełniać by uzyskać kontrakt NFZ. Taka wiedza oraz 
pomoc w organizacji została przeze mnie przekazana, jak się potem 
dowiedziałam, był to jeden z zakresów know how.” 

 (akta kontroli str. 1495) 

 Ustalając wartość przeznaczonych do zbycia, a następnie sprzedanych na 3.
rzecz Konsorcjum niektórych urządzeń i sprzętu medycznego, naruszono 
zapisy § 3 ust. 5 Uchwały Nr XI/179/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 
z 26 października 2011 r. w sprawie zbywania, dzierżawy, najmu i użyczenia 
majątku Szpitala, wg którego wartość majątku trwałego podlegającego zbyciu 
ustala się według wartości księgowej majątku lub wyceny rzeczoznawcy, jeżeli 
wartość księgowa jest równa 0 zł.  

a) Nie uzyskano wyceny rzeczoznawcy dla detektora tętna płodu UDT-300SD 
(nr inwent. 1886) sprzedanego za kwotę 2 000 zł oraz wózka Seramid na 
bieliznę (nr inwent. 000258) sprzedanego za kwotę 300 zł, pomimo że ich 
wartości księgowe były równe 0 zł21. 

                                                      
21 Raport z wyceny z 15 kwietnia 2013 r., którym posiłkowano się ustalając wartość innych zbywanych na rzecz Konsorcjum 
środków trwałych również nie zawierał tych składników majątkowych, przy czym zauważyć należy, że dokument ten był 
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Na okoliczność braku wycen ówczesny p.o. Dyrektora Szpitala stwierdził, 
że prawdopodobnie „był efektem błędu pisarskiego osoby/osób 
przygotowujących wykazy w formie załączników z powodu dużej ilości 
pozycji, a uzupełnienie wyceny mogło i prawdopodobnie odbyło się 
w konsultacji z biegłym.” 

(akta kontroli str. 726-727, 1208-1209, 1771-1772)  

b) W przypadkach, gdy wartość księgowa środków trwałych na dzień 
30 listopada 2014 r. wynosiła 0 zł22, do sprzedaży przyjęto wartość 
ustaloną w nieaktualnym już wówczas Raporcie z wyceny przygotowanym 
przez rzeczoznawcę majątkowego 15 kwietnia 2013 r., który zawierał 
zastrzeżenie, że wycena jest ważna nie dłużej niż 6 miesięcy - czyli  
do 15 października 2013 r.  

Ówczesny p.o. Dyrektora Szpitala wyjaśnił: „(…). Nie pamiętam kto 
podejmował decyzję o nie aktualizowaniu wyceny składników majątku 
rzeczowego. Najprawdopodobniej jest mając na uwadze tematykę tej 
kwestii była to Główna Księgowa. Do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania przetargowego/konkursowego była powołana Komisja,  
która prawdopodobnie mogła wspólnie z Główną Księgową podjąć decyzję 
o nieaktualizowaniu wyceny sprzętu ze względu np. na brak istotnych 
zmian wartości rynkowych.” 

(akta kontroli str. 203-230, 726, 1208-1209)  

Pełniąca wówczas funkcję głównej księgowej Szpitala zeznała, że nie miała 
wiedzy, iż taka wycena została wcześniej sporządzona.  

(akta kontroli str. 1746) 

NIK zauważa, iż wystąpiły przypadki sprzedaży dwóch urządzeń po cenach 
wynikających z nieaktualnego w momencie składania wniosku przez Dyrektora 
do Rady Społecznej Raportu z wyceny, pomimo iż ich wartość nie była równa 
0 zł23.  

(akta kontroli str. 173, 175, 227-230, 1208-1209)  

Ponadto nie podano uzasadnienia przyjętego sposobu ustalenia wartości 
środków trwałych stanowiących niskocenne wyposażenie24, które zostało 
sprzedane za łączną kwotę 12 142 zł. 

Pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala nie potrafił jednoznacznie 
wyjaśnić okoliczności i sposobu ustalenia wartości przeznaczonego do zbycia, 
a następnie sprzedanego przez Szpital majątku trwałego w ramach umowy 
104/SzpSp/2015, powołując się na braki w pamięci i wskazując jednocześnie 
Dział Finansowo-Księgowy jako odpowiedzialny za powyższe. 

Ówczesna główna księgowa stwierdziła, że nie ma wiedzy odnośnie sposobu 
ustalenia wartości ww. sprzętu i wyposażenia. 

(akta kontroli str. 1746, 1757-1759)  

W ocenie NIK, nierzetelnie ustalano wartość składników majątkowych  
Szpitala przeznaczonych do zbycia, a stanowisko ówczesnego Dyrektora 

                                                                                                                                       
nieaktualny na dzień składania wniosku do Rady Społeczne Szpitala z dnia 30 grudnia 2014 r., ponieważ posiadał 
zastrzeżenie, iż jest ważny 6 miesięcy od daty jego sporządzenia, czyli do 15 października 2013 r. 
22 Kardiotokograf Corometrics, kardiotokograf KTG 50A, detektor tętna płodu UDT-300, łóżko porodowe LP-01, łóżko 
porodowe AVE, inkubatory stacjonarne Amelette 2 szt., wózek reanimacyjny Ameda Rea 2 szt., lampa do fototerapii AG 11 3 
szt., stół do pielęgnacji niemowląt, zestaw do wspomagania oddechu. 
23 W przypadku dwóch inkubatorów zamkniętych ISOLETTE 800 przyjęto do zbycia wartości netto w kwocie 62 720 zł/szt., 
przy czym ich wartość księgowa na 30 listopada 2014 r. 41 472 zł/szt. Podobnie dla lampy do LF-01B przyjęto do zbycia 
wartość netto w kwocie 5 590 zł, a wartość jej księgowa na 30 listopada 2014 r. wynosiła 781,11 zł. 
24 Wg nieautoryzowanych zestawień do wyliczenia ceny sprzedaży wyposażenia przyjęto 10% wartości jego zakupu. 



 

13 

Szpitala wskazujące m.in. na udział głównej księgowej w tym procesie nie 
znalazło potwierdzenia zarówno w dokumentacji Szpitala jak też nie zostało 
potwierdzone przez ówczesną główną księgową.  

 Nie zwrócono się do Rady Społecznej Szpitala o opinię przed zbyciem25 pompy 4.
infuzyjnej PE 30000BL (448 zł), stanowiska do pielęgnacji niemowląt (500 zł) 
oraz pozostałego wyposażenia stanowiącego składniki majątku trwałego 
(wyposażenie niskocenne za łączną kwotę 12 142 zł)26, co było niezgodne  
z § 3 ust. 4 uchwały Nr XI/179/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 
26 października 2011 r. w sprawie zbywania, dzierżawy, najmu i użyczenia 
majątku Szpitala, wg którego decyzje w przedmiocie zbycia majątku trwałego 
ruchomego o wartości do 20 000 zł podejmuje Dyrektor Szpitala samodzielnie 
po wcześniejszej opinii Rady Społecznej. 

(akta kontroli str. 172, 1771)  

Pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala nie potrafił wskazać przyczyn 
nieuzyskania opinii Rady Nadzorczej w powyższym zakresie, podając m.in., że: 
„Materiały umożliwiające udzielenia odpowiedzi do tego pytania powinny 
znajdować się w dokumentacji archiwalnej Szpitala. (…) Nie jestem w stanie 
wskazać, dlaczego ww. sprzęty nie znalazły się w wykazie sprzętu 
stanowiącego załącznik do uchwały o zgodę na jego zbycie.  

 (akta kontroli str. 727-728)  

W Szpitalu nie ma żadnej dokumentacji uzasadniającej odstąpienie od 
uzyskania wymaganej w powyższym zakresie opinii Rady Społecznej Szpitala. 

 Nie zwrócono się do Rady Społecznej Szpitala o opinię27 przed zbyciem  5.
na podstawie umowy 104/SzpSp/2015 (wg faktury sprzedaży RSZ/06/95  
z 12 czerwca 2015 r.) łóżka porodowego AVE za kwotę 45 100 zł28, co było 
wymagane przed złożeniem do Prezydenta Miasta wniosku uzasadniającego 
zbycie majątku, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 4 uchwały Nr XI/179/11 Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zbywania, 
dzierżawy, najmu i użyczenia majątku Szpitala 

 (akta kontroli str. 171-175, 1771-1772)  

Pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala podał: „Najprostszym 
wyjaśnieniem tej sytuacji może być prosty błąd pisarski, mając na uwadze ilość 
pozycji, jakie były przygotowywane do wyceny. Opierając się na swojej wiedzy 
mogę wskazać, że łóżko porodowe nie pozostało na stanie Szpitala po 
zlikwidowaniu tego zakresu działalności.”  

(akta kontroli str. 725)  

Sprzedaż ww. łóżka nastąpiła także bez uzyskania zgody Prezydenta Miasta 
wymaganej na podstawie § 3 ust. 2 uchwały Nr XI/179/11 Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zbywania, 
dzierżawy, najmu i użyczenia majątku Szpitala. 

                                                      
25 Faktura sprzedaży nr FSM/0085/06/2015 z 12 czerwca 2015 r. (rej. RSZ/06/95) na podstawie umowy 104/Szp.Sp./2015. 
26 Nie ujęto tych składników majątkowych we wniosku Dyrektora Szpitala z 30 grudnia 2014 r. do Rady Nadzorczej  
o wyrażenie opinii ws. ich sprzedaży 
27 W załączniku nr 2 do wniosku Dyrektora Szpitala z 30 grudnia 2014 r. skierowanego do Rady Społecznej Szpitala,  
a w konsekwencji również do uchwały nr 2/2015 Rady Społecznej z 8 stycznia 2015 r. - nie wykazano lóżka porodowego AVE 
o wartości 45.100 zł ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w raporcie z wyceny z 15 kwietnia 2013 r. (wartość księgowa 
tego łóżka na 30.11.2014 r. wynosiła 0 zł), więc należało uzyskać wycenę rzeczoznawcy zgodnie z § 3 ust. 5 uchwały  
Nr XI/179/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zbywania, dzierżawy, najmu  
i użyczenia majątku Szpitala. 
28 Ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w nieaktualnym raporcie z wyceny z 15 kwietnia 2013 r. Wartość księgowa tego 
łóżka na 30 listopada 2014 r., tj. na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku z dnia 30 grudnia 2014 r. do Rady 
Społecznej Szpitala, wynosiła 0 zł. 
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Pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala stwierdził, że zgoda 
kompleksowa na zbycie wyposażenia była udzielona przez Prezydenta  
Miasta, a jeżeli w wykazie zbywanego sprzętu ww. łóżko nie znalazło się to 
najwyraźniej był to błąd pisarski osoby sporządzającej zestawienie.  

 (akta kontroli str. 1757)  

NIK zwraca uwagę, że nie było kompleksowej zgody Prezydenta Miasta na 
sprzedaż środków trwałych, a wydane przez Prezydenta Miasta zarządzenie29 
wymagane dla zbycia majątku o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł, obejmowało 
tylko dwa inkubatory. 

(akta kontroli str. 201-202)  

 Komisja powołana przez Dyrektora Szpitala do przeprowadzenia konkursu  6.
nr 2/ZP/201530 bezpodstawnie uznała posiadanie przez oferenta komórek  
lub jednostek organizacyjnych udzielających świadczeń w zakresie 
noworodkowym, co było wymagane w pkt II ppkt 3 formularza oferty31 oraz 
wynikało z pkt VIII ppkt 5 Ogłoszenia o przetarg/konkursie32, doprowadzając 
tym samym do wyboru podmiotu, który nie dysponował wymaganym w tym 
konkursie doświadczeniem w powyższym zakresie.  

(akta kontroli str. 243-249)  

Oferent na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu w złożonej ofercie 
podał: „Posiadam w strukturach organizacyjnych następujące komórki lub 
jednostki organizacyjne udzielające świadczeń w zakresie noworodkowym: 
Centrum Medyczne K. S. – Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia 
planowania rodziny, Poradnia planowania rodziny i rozrodczości, Poradnia 
patologii ciąży, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni położniczo-
ginekologicznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni patologii ciąży.”  

Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert skierowała do oferenta wezwanie  
do udzielenia wyjaśnień dot. ww. zapisu oferty, tj. o wskazanie, które 
z wymienionych tam komórek organizacyjnych udzielają świadczeń w zakresie 
noworodkowym. Pełnomocnik oferenta wyjaśnił, że świadczenia w zakresie 
noworodkowym udzielane są w Centrum Medycznym K. S., w szczególności 
w Pracowni USG, a także w Centrum Medycznym K. S. Spółka Komandytowa, 
w szczególności w Pracowni USG, przekazując kopie regulaminów 
organizacyjnych tych jednostek. 

Według regulaminu organizacyjnego Centrum Medycznego K. S.: 

1) zakres udzielanych świadczeń obejmował świadczenia z zakresu 
ginekologii i położnictwa oraz badania diagnostyczne wykonywane w celu 
rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, 

2) w skład Centrum wchodziły: Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia 
planowania rodziny, Poradnia patologii ciąży, pracownia USG do której 
zadań należało wykonywanie badań diagnostycznych zleconych przez 
poszczególne komórki organizacyjne Centrum. 

Według regulaminu organizacyjnego Centrum Medyczne K. S. Spółka 
Komandytowa: 

                                                      
29 Zarządzenie 234.2015 z 9 kwietnia 2015 r. wydane zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Nr XI/179/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zbywania, dzierżawy, najmu i użyczenia majątku Szpitala 
30 Dalej: „Komisja”. 
31 Oświadczenie o treści: „Posiadam w strukturach organizacyjnych następujące komórki lub jednostki organizacyjne 
udzielające świadczeń w zakresie noworodkowym…” 
32 Według którego dzierżawca musiał wykazać, że posiada odpowiednie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne  
w zakresie działalności jaka miała być prowadzona w wydzierżawianych pomieszczeniach 
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1) zakres udzielanych świadczeń obejmował świadczenia z zakresu 
ginekologii i położnictwa oraz badania diagnostyczne wykonywane w celu 
rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, 

2) w skład Centrum wchodziły: Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia 
planowania rodziny, Poradnia patologii ciąży, Pracownia kolposkopii, 
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni położniczo-ginekologicznej, 
Gabinet Diagnostyczno-zabiegowy Poradni patologii ciąży, Pracownia 
USG, do której zadań należało wykonywanie badań diagnostycznych 
zleconych przez poszczególne komórki organizacyjne Centrum.  

Żaden z ww. podmiotów nie posiadał w swoich strukturach komórek 
organizacyjnych udzielających świadczeń w zakresie noworodkowym. Zapisy 
Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dla ww. podmiotów 
(Księga rejestrowa nr 12125 i 164785) także nie zawierały komórek 
organizacyjnych o profilu noworodkowym. Ww. podmioty nie miały zawartej 
w 2015 r. żadnej umowy w zakresie noworodkowym ze Śląskim Oddziałem 
NFZ.  

(akta kontroli str. 355-385, 388-425)  

Ówczesny Prezes Zarządu Perinatologii Śląskiej na pytanie, dlaczego 
Konsorcjum złożyło ofertę, skoro żaden z podmiotów wchodzących w jego 
skład nie udzielał świadczeń w zakresie noworodkowym wyjaśnił: „Wydaje mi 
się, że nie było takiego wymogu w postępowaniu konkursowym”. 

(akta kontroli str. 1762)  
Główna księgowa będąca członkiem komisji powołanej do prowadzenia 
przetargu/konkursu nr 2/2015, która złożyła podpis na protokole z tego 
postępowania stwierdziła, że nie brała udziału w pracach tej komisji i nie wie, 
kto dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w tym postępowaniu. 

(akta kontroli str. 1747)  

Zastępca Przewodniczącej tej Komisji wyjaśniła, że nie dokonywała oceny 
spełnienia przez oferenta warunków udziału w tym postępowaniu wskazując,  
że czynności tych dokonywała Przewodnicząca tej komisji. 

(akta kontroli str. 803) 

Przewodnicząca komisji stwierdziła z kolei, że uczestniczyła wraz z innymi 
członkami tej komisji przy weryfikacji spełnienia warunków przetargu lecz nie 
pamięta, którzy członkowie dokonywali oceny spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu. 

(akta kontroli str. 1751) 

Pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala podał, że postępowanie 
zostało rozstrzygnięte pozytywnie i nie miał podstaw, aby stwierdzić, iż któryś 
z wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu nie został spełniony. 

(akta kontroli str. 1757)  

W ocenie NIK, powyższe ustalenia wskazują na nierzetelne postępowanie 
komisji przetargowej, która pomimo powzięcia na etapie oceny oferty 
wątpliwości co do doświadczenia oferenta w udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
w zakresie noworodkowym i pozyskania w związku z tym dodatkowych 
dokumentów, które tych wątpliwości nie wyjaśniały, uznała spełnienie tego 
warunku wbrew dokonanym ustaleniom i rekomendowała zawarcie z nim 
umowy.  

 Komisja przyjęła bez zastrzeżeń załączony do złożonej przez Konsorcjum 7.
oferty dokument wystawiony przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie 
Położnictwa i Ginekologii, pomimo że zawierał nieprawdziwe informacje 
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dotyczące okresu prowadzenia przez dwóch spośród trzech członków 
Konsorcjum działalności w zakresie położnictwa i ginekologii. 

W piśmie nr KK/SR/57/15 z 4 marca 2015 r., załączonym do oferty, 
potwierdzającym spełnienie wymogu wynikającego z ogłoszenia o konkursie, 
Krajowy Konsultant w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii podał, że podmioty 
wchodzące w skład Konsorcjum „(…) od wielu lat prowadzą na obszarze 
województwa śląskiego działalność usługową w zakresie położnictwa 
i ginekologii. W zarządzanych przez ww. podmioty zakładach dokonano 
istotnych zmian organizacyjnych oraz wprowadzono nowe zasady realizacji 
świadczeń medycznych z zastosowaniem nowoczesnej aparatury (…) 
Wszystkie wymienione w piśmie jednostki posiadają kontrakt z NFZ”.  

Tymczasem wg rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez 
wojewodę, Lider Konsorcjum, tj. Perinatologia Śląska rozpoczęła działalność 
leczniczą dopiero z dniem 11 czerwca 2015 r., a drugi konsorcjant, tj. Centrum 
Medyczne K. S. Spółka komandytowa od dnia 24 stycznia 2014 r. Tylko jeden 
z trzech podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, tj. K S. prowadzący 
działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, rozpoczął działalność leczniczą 
od 17 września 1999 r., czyli na wiele lat przed sporządzeniem pisma  
nr KK/SR/57/15 z 4 marca 2015 r. przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie 
Położnictwa i Ginekologii. 

Z kolei kontrakty z NFZ na dzień sporządzania ww. pisma posiadał tylko jeden 
z trzech członków Konsorcjum, tj. Centrum Medyczne K. S. Spółka 
komandytowa.  

(akta kontroli str. 332, 356-425)  

Zastępca Przewodniczącej Komisji powołanej przez Dyrektora Szpitala do 
prowadzenia ww. konkursu wyjaśniła, że nie dokonywała oceny spełnienia 
przez oferenta warunków udziału w tym postępowaniu wskazując, że czynności 
tych dokonywała Przewodnicząca tej komisji.  

(akta kontroli str. 803)  

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że nie pamięta okoliczności uznania  
ww. opinii sporządzonej przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie  
Położnictwa i Ginekologii za potwierdzającą spełnienie warunków udziału 
oferenta w postępowaniu 2/2015. 

(akta kontroli str. 1752)  

 Nierzetelnie, bez należytego zabezpieczenia interesów Szpitala, określono 8.
w ogłoszeniu o przetargu/konkursie nr 2/ZP/2015 warunki spełnienia niektórych 
wymogów dotyczących przystąpienia do niego, ponieważ:  

a) nie żądano od oferenta pozytywnej opinii Krajowego Konsultanta ds. 
Neonatologii pomimo żądania takich opinii od krajowych konsultantów 
w dziedzinie perinatologii, położnictwa i ginekologii, czyli pozostałych 
zakresów udzielania świadczeń oprócz noworodkowego, które miały  
być prowadzone przez podmiot zewnętrzny na terenie Szpitala 
w wydzierżawianych pomieszczeniach. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji do przeprowadzenia 
przetargu/konkursu nr 2/2015 wyjaśniła, że przygotowaniem ogłoszenia 
o konkursie zajmowała się ówczesna Kierownik Działu Zamówień 
Publicznych i Umów porozumieniu z mecenas świadczącą usługi prawne 
na rzecz Szpitala, a wkład do tego ogłoszenia wnosiły różne komórki 
organizacyjne Szpitala.  

(akta kontroli str. 803)  
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Ówczesna Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów wyznaczona 
przez Dyrektora Szpitala na przewodniczącą komisji przetargowej33, 
wyjaśniła, że nie posiada wiedzy medycznej w związku z tym nie 
opracowywała warunków przetargu, które dotyczyły wymogów 
medycznych. W sprawie przygotowywania treści ogłoszenia i warunków 
udziału w przetargu/konkursie stwierdziła: „Była to wspólna praca 
pracowników Szpitala oraz radcy prawnego. Przede wszystkim osób 
wchodzących później w skład komisji przetargowej. Przypuszczam, że 
treść ogłoszenia musiała powstać we współpracy z medycznymi 
pracownikami Szpitala, ze względu na liczne medyczne wymogi 
w ogłoszeniu. Zebrane informacje zostały później najprawdopodobniej 
przeze mnie złączone w całość w postaci ogłoszenia o przetargu.”  

(akta kontroli str. 1750-1751)  

Pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala wyjaśnił, że nie był twórcą 
dokumentacji przetargowej i nie potrafi udzielić wyjaśnień w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 1756)  

b) nie żądano wykazania się doświadczeniem w zakresie organizacji oddziału 
neonatologicznego (noworodkowego), pomimo że żądano doświadczenia 
w organizacji oddziału położniczo-ginekologicznego a warunkiem zawarcia 
umowy dzierżawy pomieszczeń Szpitala było udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii. 

c) nie określono, jakie dokumenty ma przedłożyć oferent na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych: 

− w pkt III.5, tj. w zakresie posiadania odpowiedniego doświadczenia 
i przygotowania merytorycznego (czyli odpowiedniej kadry medycznej 
posiadające kwalifikacje wymagane przez NFZ w zakresie 
działalności, jak miała być prowadzona w dzierżawionych 
pomieszczeniach), 

− w pkt III.17 ogłoszenia, tj. w zakresie dysponowania kadrą medyczną, 
dla której wprowadzono ustalone kryteria.  

Ówczesna Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów nie potrafiła 
podać przyczyn braku wymogów w powyższym zakresie.  

(akta kontroli str. 1751)  

Pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala wyjaśnił, że nie był twórcą 
dokumentacji przetargowej, więc nie zna przyczyn braku powyższych 
warunków w ogłoszeniu o przetargu/konkursie. 

(akta kontroli str. 1756)  

d) nie określono w sposób jednoznaczny warunków, jakie musi spełniać 
oferent w zakresie dysponowania kadrą medyczną, co utrudniało rzetelną 
weryfikację oferty i wprowadzało dowolność w interpretacji ich spełnienia.  

W pkt III.17 tiret IV ogłoszenia nr 2/ZP/2015 wprowadzono wymóg, aby 
dzierżawca dysponował co najmniej trzema specjalistami posiadającymi: 
certyfikat FMF, certyfikat USG PTG, doświadczenie nie mniejsze niż 5 lat 
w zakresie badań prenatalnych, doświadczenie nie mniejsze niż 5 lat 
w patologii ciąży, kardiologii prenatalnej i diagnostyki wad płodu w ośrodku 
III poziomu referencyjnego. Nie wskazano przy tym, czy każdy z tych 
trzech specjalistów musi łącznie spełniać wszystkie cztery warunki czy też 

                                                      
33 Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu dotyczącego zasad oraz trybu wyłaniania dzierżawców, najemców lub użytkowników 
nieruchomości znajdujących się w posiadaniu szpitala, zadaniem komisji przetargowej było przygotowanie i przeprowadzenie 
przetargu oraz ocena złożonych ofert. 
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wystarczy, aby jeden specjalista spełnił np. dwa lub więcej, a drugi i trzeci 
tylko jeden z tych warunków, czy może zostanie uznane za spełnienie 
warunku, jeśli oferent przedstawi 4 specjalistów, z których każdy będzie 
spełniał jeden w wymaganych warunków.  

Nie zawarto w ogłoszeniu informacji, jakie dokumenty zostaną uznane  
za potwierdzające spełnienie warunków w zakresie doświadczenia nie 
mniejszego niż 5 lat w zakresie badań prenatalnych oraz doświadczenia 
nie mniejszego niż 5 lat w patologii ciąży, kardiologii prenatalnej 
i diagnostyki wad płodu w ośrodku III poziomu referencyjnego. 

Ówczesna Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów i jednocześnie 
Przewodnicząca Komisji nie potrafiła podać przyczyn braku wymogów 
w powyższym zakresie.  

 (akta kontroli str. 1751)  

Pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala wyjaśnił: „Nie ja byłem 
twórcą dokumentacji przetargowej, zatem nie potrafię udzielić odpowiedzi 
na to pytanie. Moim zdaniem autor treści ogłoszenia raczej założył, aby 
zespół specjalistów łącznie spełniał wszystkie wymagania, ponieważ 
niezwykle trudno byłoby znaleźć trzech specjalistów łącznie spełniających 
powyższe kryteria. A w ramach pracy zespołowej te umiejętności się ze 
sobą uzupełniały.” 

(akta kontroli str. 1757)  

e) nie przewidziano i nie ustalono w ogłoszeniu nr 2/2015, w jaki sposób 
będzie oceniane spełnienie warunków w przypadku oferty składanej 
wspólnie przez kilka podmiotów.  

(akta kontroli str. 243-250) 

Ówczesna Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów będąca 
również Przewodniczącą Komisji zeznała: „Ogłoszenie zostało 
sporządzone na podstawie obowiązującego w Szpitalu wzoru, który nie 
przewidywał takiej sytuacji. (…) nie przewidziano przypadku, w którym 
ofertę mogłoby złożyć kilka podmiotów.” 

(akta kontroli str. 1751)  

Pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala nie potrafił udzielić 
odpowiedzi w powyższym zakresie, ponieważ jak wyjaśnił, nie był twórcą 
dokumentacji przetargowej.  

(akta kontroli str. 1757)  

Powyższe braki w ogłoszeniu o przetargu/konkursie m.in. w zakresie wymogów 
koniecznych do spełnienia, niedookreślenie warunków udziału w postępowaniu  
czy brak wskazań dotyczących niezbędnej dokumentacji umożliwiającej ocenę 
spełnienia takich wymogów, uniemożliwiały rzetelną weryfikację złożonej  
przez Konsorcjum oferty. W ocenie NIK, wynikało to z zaniedbań zarówno 
Przewodniczącej Komisji opracowującej całościowo treść ogłoszenia jak też 
z niedostatecznego nadzoru ówczesnego p.o. Dyrektora Szpitala.  

W konsekwencji nierzetelnego przygotowania przetargu/konkursu oraz na skutek 
nieprawidłowości, które wystąpiły na etapie oceny i weryfikacji jedynej złożonej 
oferty, Szpital zawarł z Konsorcjum umowę dzierżawy, pomimo że oferent nie 
spełniał wymaganych warunków dotyczących doświadczenia i zapewnienia realizacji 
świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii, a lider Konsorcjum nie był nawet 
podmiotem leczniczym w czasie składania oferty – został wpisany na listę takich 
podmiotów dopiero 11 czerwca 2015 r. 
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NIK ocenia negatywnie przygotowanie Szpitala do powierzenia realizacji świadczeń 
opieki zdrowotnej z zakresu ginekologii, położnictwa i neonatologii podmiotowi 
zewnętrznemu. Nie sporządzono ani też nie pozyskano analiz czy prognoz 
umożliwiających ocenę wpływu tego przekazania na działalność Szpitala,  
w tym na jego sytuację finansową. W ogłoszeniu o przetargu/konkursie niejasno 
sformułowano zapisy nie określając m.in. sposobu oceny spełnienia ustalonych 
wymagań Szpitala w poszczególnych zakresach, co uniemożliwiało rzetelną 
weryfikację potencjalnych ofert i wybór najkorzystniejszej z nich. Komisja 
konkursowa pomimo wiedzy, iż żaden z podmiotów wchodzących w skład 
Konsorcjum nie prowadził działalności leczniczej w zakresie noworodkowym, a jego 
lider w momencie składania oferty nie był nawet zarejestrowany jako podmiot 
leczniczy, rekomendowała zawarcie umowy narażając tym samym Szpital na ryzyko 
jej nieprawidłowej realizacji ze strony Konsorcjum. 

2. Zawarcie, realizacja i zakończenie umowy oraz 
przekazanie/udostępnianie zasobów Szpitala 
wybranemu podmiotowi niepublicznemu do realizacji 
świadczeń z zakresu ginekologii, położnictwa 
i neonatologii. 

2.1 W dniu 24 marca 2015 r. Szpital zawarł z Konsorcjum umowę dzierżawy 
nr 104/Szp.Sp/2015 na okres 10 lat (tj. od 16 czerwca 2015 r. do 15 czerwca 
2025 r.), której przedmiotem były: 

− dzierżawa powierzchni Szpitala o powierzchni do 1200 m2 z przeznaczeniem 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia szpitalne 
w zakresie położniczo-ginekologicznym i noworodkowym (oddział położniczo-
ginekologiczny, noworodkowy, sala porodowa, poradnia ginekologiczno-
położnicza, poradnia patologii i kontroli rozwoju noworodka) z zapewnieniem 
ciągłości udzielania tych świadczeń;  

− sprzedaż „know-how” związanego z wieloletnią realizacją usług medycznych 
w oparciu o posiadany kontrakt z NFZ;  

− przejęcie przez dzierżawcę pracowników oddziału położniczo-
ginekologicznego, noworodkowego, sali porodowej, poradni ginekologiczno-
położniczej oraz poradni patologii i kontroli rozwoju noworodka Szpitala; 

− świadczenie przez dzierżawcę na rzecz wydzierżawiającego usług medycznych 
w zakresie konsultacji położniczo-ginekologicznych, ginekologicznych oraz 
neonatologicznych wraz z wykonaniem niezbędnych badań dla postawienia 
diagnozy dla pacjentów Szpitala; 

− nabycie sprzętu i wyposażenia oddziału położniczo-ginekologicznego, 
noworodkowego, Sali porodowej, poradni ginekologiczno-położniczej oraz 
poradni patologii i kontroli rozwoju noworodka. 

Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 30,00 zł netto za m2 dzierżawionej 
powierzchni. Poza czynszem dzierżawca był zobowiązany do ponoszenia 
miesięcznych kosztów opłat z tytułu: energii elektrycznej, wody i odprowadzenia 
ścieków, rozmów telefonicznych, energii cieplnej, dostawy gazów medycznych, 
próżni sprężonego powietrza, magazynowania odpadów medycznych34, korzystania 
z szatni35 i windy36. 

                                                      
34 wprowadzone aneksem nr 5/2015 z 29 czerwca 2015 r. 
35 wprowadzone aneksem nr 5/2015 z 29 czerwca 2015 r. 
36 wprowadzone aneksem nr 7/2015 z 31 października 2015 r. 
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Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpiło w dniu 11 czerwca 2015 r. na 
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zgodnie z § 3 ust. 3 umowy. Łączna 
powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń wyniosła 654,78 m2. 

Na podstawie aneksu nr 6/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. do umowy nr 104/Sz. 
Sp./2015 przekazano Konsorcjum dodatkowe pomieszczenia (wchodzące w skład 
Izby Przyjęć) o łącznej powierzchni 36,7 m2. Od 1 września 2015 r. łączna 
powierzchnia dzierżawionych pomieszczeń wynosiła 691,48 m2. Z przekazania  
ww. dodatkowej powierzchni nie sporządzono protokołu zdawczo-odbiorczego,  
co szerzej opisano w dalszej części niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 653-657, 808-855) 

Za zakup know-how określono wynagrodzenie w wysokości 246,0 tys. zł brutto, 
natomiast cenę wyposażenia i sprzętu medycznego ustalono na kwotę 268,8 tys. zł 
brutto. 

Przekazanie wyposażenia i sprzętu medycznego nastąpiło w dniu 10 czerwca 
2015 r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Protokołem z 12 czerwca 2015 r. Szpital przekazał nowemu pracodawcy, 
tj. Konsorcjum akta osobowe pracowników. Konsorcjum wstąpiło w stosunki pracy 
przejmowanych pracowników i zastąpiło dotychczasowego pracodawcę (Szpital) 
przy kontynuacji umów o pracę na obowiązujących dotychczas warunkach. 
Dzierżawca zobowiązał się zagwarantować przejętym pracownikom następujące 
zasady zatrudnienia: 

− dla personelu średniego położniczo-ginekologicznego, noworodkowego, Sali 
porodowej, poradni ginekologiczno-położniczej oraz poradni patologii i kontroli 
rozwoju noworodka utrzymanie w okresie dwóch lat od dnia przejęcia co najmniej 
dotychczasowych warunków płacy oraz stanu zatrudnienia, 

− dla personelu lekarskiego zapewnienie prawa i możliwość kontynuowania 
specjalizacji przez lekarzy będących w trakcie jej trwania zgodnie z okresem 
specjalizacji oraz dostępność do szkoleń. 

(akta kontroli str. 813-815, 837-842, 1073-1082) 

Zgodnie z § 5 ust. 2 lit. e umowy z 24 marca 2015 r., Konsorcjum miało dodatkowo 
ponosić koszty opłat z tytułu gazów medycznych - przez pierwsze dwa miesiące 
zgodnie z ustaloną wartością ryczałtową (230 zł netto miesięcznie). Do dwóch 
miesięcy od daty rozpoczęcia udzielania świadczeń dzierżawca zobowiązany był 
założyć olicznikowanie i opomiarować instalację, od momentu opomiarowania 
zgodnie ze wskazaniami licznika oraz cenami dostawców gazów z uwzględnieniem 
partycypacji w kosztach stałych instalacji oraz kosztów utrzymania tlenowni i jej 
remontów. Poza rzeczywistymi kosztami zużycia tlenu Szpitalowi przysługiwało 
wynagrodzenie w wysokości 230,00 zł netto miesięcznie za dzierżawę próżni 
sprężonego powietrza. Konsorcjum nie wywiązało się z powyższego obowiązku i nie 
zainstalowało liczników zużycia tlenu, co szerzej opisano w dalszej części 
wystąpienia.  

Aneksem nr 9 z 8 czerwca 2016 r. do umowy z 24 marca 2015 r. zmieniono sposób 
rozliczenia zużytego tlenu i ustalono stałą opłatę 300,00 zł netto miesięcznie oraz 
opłatę zmienną w wysokości 6% każdej dostawy tlenu37. 

Zgodnie z ww. umową Konsorcjum zobowiązało się m.in.: 

− ubezpieczyć pomieszczenia wchodzące w skład przedmiotu dzierżawy od 
ognia i innych zdarzeń losowych i najpóźniej na trzy dni przed upływem terminu 

                                                      
37 Zgodnie z kluczem podziałowym stosowanym przez aptekę Szpitala. 
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zapłacenia składki ubezpieczeniowej i przedstawić Szpitalowi dowód jej wpłaty 
(§ 7 pkt 3 umowy), 

− przejąć do realizacji listę osób oczekujących na świadczenia w ramach 
komórek organizacyjnych Szpitala podlegających likwidacji (§ 9 ust. 3 umowy), 

− wdrożyć procedury elektronicznego dostępu do wyników badań, zapewniające 
system komputerowy z odpowiednim interfejsem zapewniającym 
dwukierunkową wymianę danych, umożliwiającą elektroniczne zestawianie 
badań i uzyskiwanie ich wyników oraz sporządzanie zestawień miesięcznych, 
wdrożyć procedury elektronicznego dostępu do wyników badań zapewniające 
kompatybilność wdrożonego systemu z systemem obowiązującym w Szpitalu, 
a także wdrożyć system przesyłający i zapisujący wyniki badań bezpośrednio 
do systemu informatycznego działającego w Szpitalu oraz dokonać na własny 
koszt wszelkich nakładów potrzebnych do spełnienia tego wymogu zarówno po 
stronie Konsorcjum jak i Szpitala (§ 9 ust. 3 umowy). 

W §10 ust.1 umowy 104/Sz.Sp./2015 przewidziano możliwość przeprowadzenia 
przez Szpital kontroli w zakresie wykonywania usług objętych umową przez 
Konsorcjum. Szpital tylko raz skorzystał z tego uprawnienia, dokonując 14 sierpnia 
2017 r. oględzin oddziału położniczo-ginekologicznego pod kątem dostosowania go 
do wymogów NFZ oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego38, podczas 
których stwierdzono, że na oddziale nie został przeprowadzony żaden remont,  
a na korytarzach i w salach pozostawiono odpady komunalne. Stwierdzono  
także, że oddział wymaga remontu, celem dostosowania go wymogów NFZ 
i rozporządzenia Ministra Zdrowia. 

 (akta kontroli str. 458, 810-815, 851-854) 

Łączna wartość faktur wystawionych przez Szpital z tytułu realizacji umowy 
104/Szp.Sp./2015 wyniosła 1 494,2 tys. zł (717,2 tys. zł w 2015 r., 441,6 tys. zł 
w 2016 r. i 325,4 tys. zł w 2017 r.), z czego 702,3 tys. zł (47,0%) dotyczyło czynszu 
dzierżawy. 

(akta kontroli str. 930-943) 

2.2 W związku z ww. umową z 24 marca 2015 r., w dniu 10 czerwca 2015 r. Szpital 
zawarł z Konsorcjum umowę nr 152/Szp.Sp./2015, zgodnie z którą w okresie od  
11 czerwca do 30 września 2015 r. udostępniono dzierżawcy za opłatą: windy 
szpitalne, wywóz i utylizację odpadów komunalnych oraz odpadów medycznych, 
usługi sprzątania, usługi prania, usługi centralnej sterylizacji, usługi laboratoryjne 
oraz posiłki. Umowa ta wygasła z dniem 30 września 2015 r. i nie została 
przedłużona. Z tytułu realizacji tej umowy wystawiono faktury w łącznej kwocie  
73,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 856-867, 930-943) 

2.3 W dniu 10 czerwca 2015 r. Szpital zawarł z Konsorcjum umowę  
nr 153/Szp.Sp./2015, której przedmiotem była dzierżawa bloku operacyjnego 
o powierzchni do 93,80 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
polegającej na świadczeniu usług medycznych z zakresu ginekologii. Umowa 
została zawarta na okres 60 dni od 11 czerwca 2015 r. do 10 sierpnia 2015 r. 
Czynsz dzierżawy ustalono w wysokości 100,00 zł netto za m2 dzierżawionej 
powierzchni. Poza czynszem dzierżawca był zobowiązany do ponoszenia 
miesięcznych kosztów opłat z tytułu: energii elektrycznej i cieplnej oraz wody 
i odprowadzenia ścieków. 

                                                      
38 Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm., dalej: rozporządzenie Ministra Zdrowia. 
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W miejsce ww. umowy w dniu 4 sierpnia 2015 r. zawarto kolejną  
nr 193/Szp.Sp./2015 (na okres od 11 sierpnia 2015 r. do 10 sierpnia 2018 r.) na 
podstawie której Szpital oddał w dzierżawę Perinatologii Śląskiej blok operacyjny 
oraz salę cięć cesarskich o powierzchni do 93,80 m2. Czynsz dzierżawy został 
ustalony w wysokości 124,00 zł netto/m2. Poza czynszem dzierżawca był 
zobowiązany do ponoszenia miesięcznych kosztów opłat z tytułu: energii 
elektrycznej i cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków, sprzątania oraz gazów 
medycznych (zgodnie z odrębną umową).  

Łączna wartość faktur, którymi obciążono Perinatologię Śląską w związku 
z realizacją ww. dwóch umów wyniosła 490,2 tys. zł, z czego 390,3 tys. zł (79,6%) 
stanowił czynsz dzierżawny. 

(akta kontroli str. 868-871, 913-918, 930-943) 

2.4 W dniu 11 czerwca 2015 r. Szpital zawarł z Konsorcjum umowę  
nr 169/Szp.Sp./2015, której przedmiotem było dostarczenie produktów leczniczych 
gotowych, środków dezynfekujących i wyrobów medycznych. Umowa została 
zawarta na okres od 11 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r. Za wykonanie 
usługi Konsorcjum było zobowiązane do ponoszenia kosztów dostarczanych 
produktów wynikających z umów dostawy zawartych przez Szpital powiększoną 
o należny podatek VAT oraz wynagrodzenie ryczałtowe za wykonaną usługę 
w wysokości 10% wartości wydanych produktów. W ramach tej umowy rozliczono 
z Konsorcjum zużycie tlenu w łącznej kwocie 236,69 zł. Łączna wartość faktur 
wystawionych z tytułu realizacji tej umowy wyniosła 42,1 tys. zł. Umowa ta wygasła 
z dniem 30 września 2015 r. 

(akta kontroli str. 872-877, 930-943, 1128-1313) 

2.5 W dniu 11 czerwca 2015 r. Szpital zawarł z Konsorcjum umowę  
nr 171/Szp.Sp./2015, zgodnie z którą Szpital przyjął do wykonania świadczenia 
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (w tym znieczulenia ogólnego 
i przewodowego, kwalifikacji anestezjologicznej pacjentek do zabiegu) dla potrzeb 
pacjentek oddziału ginekologii i położnictwa Konsorcjum. Umowa została zawarta na 
okres 60 dni od 11 czerwca 2015 r. do 10 sierpnia 2015 r. Wynagrodzenie ustalono 
jako iloczyn sumy godzin świadczenia usług w danym miesiącu i stawki za godzinę 
wynikającej z załącznika nr 1 do umowy, tj. 52,00 zł za godzinę pracy lekarza 
anestezjologa z II stopniem specjalizacji, 25,00 zł za godzinę pracy pielęgniarki 
anestezjologicznej i 25,00 zł za godzinę pracy pielęgniarki instrumentariuszki. 
W okresie obowiązywania umowy lekarz anestezjolog oraz pielęgniarki 
anestezjologiczna i instrumentariuszka świadczyli usługi po: 8 godz. i 46 min.  
od 11 do 30 czerwca 2015 r., 17 godz. i 44 min. w lipcu 2015 r. oraz 4 godz. 55 min. 
od 1 do 10 sierpnia 2015 r. Z tytułu realizacji tej umowy nie wystawiono żadnej 
faktury, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia. 

(akta kontroli str.878-882, 1626-1632) 

Kolejna umowa na udzielanie przez Szpital świadczeń zdrowotnych w ramach 
zabezpieczenia miejsca na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz 
Konsorcjum została zawarta 22 lipca 2015 r. (187/Szp.Sp./2015). W przypadku 
przyjęcia pacjenta do hospitalizacji na ww. oddziale koszt tej hospitalizacji był 
rozliczany z NFZ przez Szpital. W okresie objętym umową był tylko jeden przypadek 
przyjęcia pacjentki Konsorcjum w szpitalnym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii (w czerwcu 2016 r.). 

(akta kontroli str. 883-888, 1627) 

2.6 W dniu 22 lipca 2015 r. Szpital zawarł z Konsorcjum umowę  
nr 188/Szp.Sp./2015, której przedmiotem było wykonywanie całodobowe przez 
Szpital świadczeń medycznych w zakresie rezonansu magnetycznego, tomografii 



 

23 

komputerowej po cenach określonych w załączniku do tej umowy. Umowa 
obowiązywała do 31 lipca 2016 r., a następnie aneksem nr 1 z 29 lipca 2016 r. 
została przedłużona do 31 lipca 2017 r. W okresie obowiązywania tej umowy Szpital 
wykonywał świadczenia medyczne z zakresu tomografii komputerowej, za które 
wystawił faktury na łączną kwotę 23,9 tys. zł. Badania z wykorzystaniem rezonansu 
magnetycznego nie były wykonywane. 

(akta kontroli str. 889-898, 930-943, 1481-1483) 

2.7 W dniu 22 lipca 2015 r. Szpital zawarł z Konsorcjum umowę  
nr 189/Szp.Sp./2015, której przedmiotem było odpłatne wykonywanie badań RTG 
przez Szpital. Aneksem nr 1 z 4 sierpnia 2015 r. dodano do umowy wykonywanie 
badań endoskopowych i badań cytologicznych. Umowa obowiązywała do 31 lipca 
2016 r., a następnie aneksem nr 3 z 29 lipca 2016 r. została przedłużona do 31 lipca 
2017 r.  

W okresie obwiązywania tej umowy Szpital wykonywał tylko badania RTG, za które 
wystawił faktury na łączną kwotę 1,4 tys. zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Pielęgniarki 
Pracowni Endoskopii w okresie od 22 lipca 2015 r. do 31 lipca 2017 r. nie wykonano 
żadnego badania endoskopowego ani cytologicznego na rzecz Konsorcjum. 

(akta kontroli str. 899-911, 930-943, 1634) 

2.8 Kolejna umowa nr ZP/227/Szp.Sp/2015 została zawarta 29 września 2015 r., 
a jej przedmiotem było udostępnianie usług centralnej sterylizacji oraz wykonywanie 
świadczeń medycznych w zakresie badań histopatologicznych. Z tytułu realizacji tej 
umowy wystawiono faktury w łącznej kwocie 86,5 tys. zł.39 

(akta kontroli str. 921-925, 930-943, 1788) 

2.9 Szpital świadczył również usługi (przesyłki pocztowe, badania medycyny  
pracy, transportu sanitarnego, badania USG, EEG i patomorfologiczne) na rzecz 
Perinatologii Śląskiej bez zawierania umów w formie pisemnej. W latach  
2015-2017 łączna kwota faktur wystawionych przez Szpital z tytułu świadczenia 
wyżej wymienionych usług wyniosła 13,2 tys. zł, z czego 11,1 tys. zł pozostało 
niezapłacone do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK.  

(akta kontroli str. 930-943) 

2.10 W okresie obowiązywania ww. umów Perinatologia Śląska nie regulowała 
wszystkich swoich zobowiązań wobec Szpitala. W 2015 r. Spółka zapłaciła tylko  
za 16 faktur na łączną kwotę 17,0 tys. zł (1,8%) spośród 108 faktur wystawionych do 
końca 2015 r. w kwocie 960,5 tys. zł (data ostatniej wpłaty 26 listopada 2015 r.).  

W związku brakiem wpłat za faktury wystawione na rzecz Perinatologii Śląskiej 
Szpital sporządził i wysłał: wezwanie do zapłaty na dzień 2 lipca 2015 r. na kwotę 
259,5 tys. zł, wezwanie do zapłaty na dzień 10 lipca 2015 r. na kwotę 184,5 tys. zł, 
przedsądowe wezwanie do zapłaty na dzień 22 lipca 2015 r. na kwotę 266,8 tys. zł, 
przedsądowe wezwanie do zapłaty na dzień 22 lipca 2015 r. na kwotę 184,5 tys. zł 
i przedsądowe wezwanie do zapłaty na dzień 31 sierpnia 2015 r. na kwotę  
562,2 tys. zł. 

W dniu 9 maja 2016 r. zawarto ugodę pozasądową, na podstawie której Konsorcjum 
uznało w całości jako wymagalne i bezsporne należności na łączną kwotę  
743,3 tys. zł.40 Konsorcjum zobowiązało się do spłaty ratalnej należności w 12 
ratach miesięcznych (w tym 11 rat w wysokości 61 945,41 zł i jedna rata  
w wysokości 61 945,35 zł) oraz bieżącego i terminowego regulowania swoich 
zobowiązań wobec Szpitala wynikających z zawartych umów. Konsorcjum nie 

                                                      
39 Za usługi centralnej sterylizacji, ponieważ badania histopatologiczne nie były wykonywane. 
40 Ugoda nie objęła należności z tytułu przejęcia przez Konsorcjum know-how oraz odsprzedaży sprzętu, gdyż były one objęte 
odrębnymi postępowaniami sądowymi. 



 

24 

dotrzymało warunków ugody opłacając w dniu 23 czerwca 2016 r. jedynie pierwszą 
ratę w wysokości 61,9 tys. zł41. 

W późniejszym okresie Szpital sporządził i wysłał wezwanie do zapłaty na dzień 
1 listopada 2016 r. na kwotę 1 243,0 tys. zł, przedsądowe wezwanie do zapłaty na 
dzień 13 marca 2017 r. na kwotę 1 451,2 tys. zł oraz wezwanie do zapłaty na dzień 
9 listopada 2017 r. na kwotę 298,9 tys. zł. 

(akta kontroli str. 926-970, 1514-1531) 

W dniu 10 sierpnia 2018 r. wpisano do KRS zmianę właściciela Perinatologii 
Śląskiej. Od tamtej pory spółka funkcjonuje pod firmą PPHU Wędlinka Sp. z o.o. 
z siedzibą w Piekarach Śląskich. 

(akta kontroli str. 387) 

W dniu 27 października 2015 r. Szpital wniósł pozew o zapłatę w postępowaniu 
upominawczym, w którym domagał się orzeczenia nakazem zapłaty przez 
Perinatologię Śląską kwoty 246,0 tys. zł (Faktura nr FSV/0013/06/2015 – sprzedaż 
know-how). Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 25 listopada 2015 r. wydał nakaz 
zapłaty42 ww. kwoty oraz 10,3 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrokiem43 
z 19 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo Szpitala. 
W dniu 6 czerwca 2017 r. Szpital złożył apelację od tego wyroku. Jak wyjaśniła 
Dyrektor Szpitala „postępowanie apelacyjne (…) toczy się obecnie przed Sądem 
Apelacyjnym pod sygn.. akt AGa 271/18. Wyznaczony na dzień 8 lutego 2019 r. 
termin został zniesiony telefonicznie z uwagi na niezdolność pozwanego do 
reprezentacji, brak organów Spółki. Nie przypominam sobie, żeby sąd oficjalnie 
poinformował o zawieszeniu postępowania w sprawie.” 

(akta kontroli str.971-981, 1216-1217, 1728) 

W dniu 25 listopada 2015 r. Szpital wniósł pozew o zapłatę w postępowaniu 
nakazowym (pozew sporządzono 20 listopada 2015 r.), w którym domagał się 
orzeczenia nakazem zapłaty przez Perinatologię Śląską kwoty 235,7 tys. zł 
z odsetkami ustawowymi od 27 czerwca 2015 r. (Faktura nr FSV/0085/06/2015 
z 12 czerwca 2015 r. – sprzedaż sprzętu medycznego i wyposażenia). W dniu  
28 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał nakaz zapłaty44 kwoty  
235,7 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwotę 10,2 tys. zł tytułem zwrotu 
kosztów procesu.  

W okresie od 5 lipca do 20 września 2016 r. Komornik Sądowy wyegzekwował  
od Perinatologii Śląskiej kwotę 255,5 tys. zł45, z czego poza należnością główną - 
16,6 tys. zł stanowiły odsetki, 0,1 tys. zł zwrot kosztów wpisów i 2,9 tys. zł koszty 
procesowe.  

(akta kontroli str. 930-943, 982-986, 1208-1209) 

W dniu 14 lipca 2017 r. Szpital wniósł pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym 
(pozew z 13 lipca 2017 r.), w którym domagał się orzeczenia nakazem zapłaty przez 
Perinatologię Śląską kwoty 681,4 tys. zł z odsetkami ustawowymi. Sąd Okręgowy 
w Katowicach w dniu 6 grudnia 2017 r. wydał nakaz zapłaty46 ww. kwoty wraz 
z odsetkami ustawowymi oraz kwoty 7,2 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

(akta kontroli str. 987-1018) 

                                                      
41 Faktury za czynsz za miesiące lipiec i czerwiec z tytułu umów 104 i 153 oraz energii elektrycznej i cieplnej oraz wody  
i odprowadzenia ścieków za miesiąc czerwiec z tytułu umowy 104. 
42 Sygn. Akt XIV GNc 517/15. 
43 Sygn. Akt XIV GC 658/15/SK 
44 Sygn. Akt XIV GNc 566/15/HS. 
45 Wpłaty od Komornika wpływały: 75 375,36 zł 5 lipca 2016 r., 53 685,30 zł 12 lipca 2016 r., 54 018,83 zł 9 sierpnia 2016 r., 
53 608,98 zł 12 września 2016 r., 18 766,97 zł 20 września 2016 r. 
46 Sygn. Akt XIV GNc 366/17/SŁ. 
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W dniu 23 sierpnia 2017 r. Szpital wniósł pozew o zapłatę w postępowaniu 
nakazowym (pozew sporządzono 21 sierpnia 2017 r.), w którym domagał się 
orzeczenia nakazem zapłaty przez Perinatologię Śląską kwoty 662,0 tys. zł 
z odsetkami ustawowymi. Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 21 listopada  
2017 r. wydał nakaz zapłaty47 ww. kwoty wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwoty 
12,2 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

(akta kontroli str.1019-1052) 

W dniu 27 listopada 2017 r. Szpital wniósł pozew o zapłatę w postępowaniu 
nakazowym (pozew sporządzono 24 listopada 2017 r.), w którym domagał się 
orzeczenia nakazem zapłaty przez Perinatologię Śląską kwoty 298,9 tys. zł 
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych. Sąd Okręgowy 
w Katowicach w dniu 14 grudnia 2017 r. wydał nakaz zapłaty48 ww. kwoty wraz 
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz kwoty  
7,2 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

(akta kontroli str.1053-1070) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK Komornik Sądowy wyegzekwował od Perinatologii 
Śląskiej łącznie ze wszystkich nakazów zapłaty kwotę 10,5 tys. zł, która została 
przeznaczona na pokrycie kosztów sądowych. 

(akta kontroli str.1195-1196) 

2.11. Szpital na dzień 31 grudnia 2015 r., na dzień 30 września 2016 r. i na dzień 
31 grudnia 2016 r. naliczył odsetki ustawowe od przeterminowanych należności od 
Perinatologii Śląskiej w kwocie, odpowiednio: 24,1 tys. zł, 59,6 tys. zł i 20,1 tys. zł. 
Na dzień 31 grudnia 2017 r. nie zaktualizowano odsetek od tych przeterminowanych 
należności, a w księgach rachunkowych Szpitala znajdowała się kwota odsetek 
naliczonych w 2016 r. W dniu 26 czerwca 2018 r. wyksięgowano odsetki naliczone 
od należności za rok 2016. Następnie 31 grudnia 2018 r. naliczono odsetki 
ustawowe, które wyniosły 345,1 tys. zł. 

Według stanu na dzień zakończenia kontroli NIK, zobowiązania Perinatologii Sp.  
z o.o. wobec Szpitala wynosiły 1 910,8 tys. zł, z czego największe dotyczyły umów: 
nr 104/Szp.Sp./2015 - 1 212,9 tys. zł (63,5%), nr 193/Szp.Sp./2015 - 465,3 tys. zł 
(24,5%), nr 227/Szp.Sp./2015 - 86,5 tys. zł (4,5%), nr 152/Szp.Sp./2015 - 59,5 tys. zł 
(3,1%). Wg obliczeń NIK49 kwota odsetek od należności Perinatologii Śląskiej 
wynosiła 542,9 tys. zł na dzień 30 czerwca 2019 r.  

(akta kontroli str. 930-943, 1191-1194, 1655-1677, 1773-1787) 

2.12. Pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r. Dyrektor Szpitala zwrócił się do Dyrektora 
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach z prośbą o wyrażenie zgody 
na dokonanie cesji na rzecz Konsorcjum następujących umów: 

− Leczenie ambulatoryjne nr umowy 125/101002/02/1/201550,  
− Leczenie szpitalne nr 125/101002/03/1/201551.  

                                                      
47 Sygn. Akt XIV GNc 450/17/AM. 
48 Sygn. Akt XIV GNc 644/17/PS. 
49 Dla należności z terminem płatności do 31 grudnia 2015 r. zastosowano odsetki ustawowe w wysokości 8,0% liczone  
do 31 grudnia 2015 r., za zwłokę w zapłacie po 31 grudnia 2015 r. do wyliczeń zastosowano odsetki ustawowe za opóźnienie 
w transakcjach handlowych w wysokości 9,5%, dla należności z terminem płatności po 31 grudnia 2015 r. do wyliczeń 
zastosowano odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 9,5%. 
50 Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – 02.1450.001.02; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - 
diagnostyka onkologiczna - 02.1450.301.02; świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii – zakres skojarzony  
z 02.1450.001.02 - 02.1450.201.02; pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – zakres 
skojarzony 02.1450.001.02 - 02.1450.101.02; świadczenia w zakresie neonatologii – świadczenia pierwszorazowe – 
02.1400.401.02; świadczenia w zakresie neonatologii 02.1400.001.02. 
51 Świadczenia w zakresie neonatologii – hospitalizacja – 03.4421.040.02; świadczenia w zakresie świadczenia neonatologia – 
hospitalizacja N20, N24, N25 – 03.4421.140.02; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – hospitalizacja – 
03.4450.040.02; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – hospitalizacja N01, N20 – 03.4450.240.02; świadczenia 
w zakresie położnictwa i ginekologii – hospitalizacja pakiet onkologiczny – 03.4450.940.02 
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W odpowiedzi z 6 maja 2015 r. Dyrektor ŚOW NFZ stwierdził, że wniosek 
o dokonanie cesji umów budzi podejrzenie, że Konsorcjum nie posiada uprawnień 
do przejęcia praw i obowiązków Cesjonariusza, gdyż na dzień 4 maja 2015 r. 
Perinatologia Śląska nie występowała w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

Pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. Dyrektor Szpitala poinformował ŚOW NFZ,  
że zostało zakończone postępowanie wyłączenia ze struktur Szpitala komórek 
organizacyjnych: oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologicznych, 
poradnia ginekologiczno-położnicza, poradnia neonatologiczna i od 11 czerwca 
2015 r. świadczenia opieki zdrowotnej ww. zakresach były realizowane przez 
Konsorcjum.  

W nawiązaniu do powyższego pisma, w dniu 12 czerwca 2015 r. ŚOW NFZ 
rozwiązał ze Szpitalem umowy nr 125/101002/03/1/2015 i nr 125/101002/02/1/2015. 
W uzasadnieniu podano, że wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą komórek organizacyjnych stanowiących miejsca realizacji 
świadczeń dla wyżej wymienionych zakresów skutkowało utratą uprawnień do 
realizacji zawartych umów w przedmiotowych zakresach świadczeń. Ponadto 
podano, że bez zgody Dyrektora ŚOW NFZ w Katowicach przekazano realizację 
świadczeń na rzecz Konsorcjum.  

Z uwagi na powyższe, pismem z 23 czerwca 2015 r. Dyrektor ŚOW NFZ 
poinformował, że wniosek o dokonanie cesji umów stał się bezprzedmiotowy. 

Ówczesny Prezes Perinatologii Śląskiej zeznał, że „Głównym problemem 
w działalności Konsorcjum był brak kontraktu z NFZ przez pierwsze pół roku 
działalności. Podstawą realizacji umowy 104 była cesja kontraktu z NFZ, której nie 
otrzymaliśmy. W późniejszym okresie otrzymaliśmy kontrakt z NFZ na leczenie 
szpitalne z zakresu ginekologii i położnictwa oraz neonatologii. Nie otrzymaliśmy 
kontraktu na prowadzenie działalności AOS w zakresie ginekologii i położnictwa 
oraz neonatologii. (…) otrzymany kontrakt z NFZ był tak mały, że wystarczał tylko na 
finansowanie działalności leczniczej.” Podał także, iż Spółka nie udzielała świadczeń 
zdrowotnych w Poradni ginekologiczno-położniczej ani w Poradni patologii i kontroli 
rozwoju noworodka zarówno w siedzibie Szpitala, ani w innej lokalizacji. 

(akta kontroli str.743-755, 1763) 

W dniu 17 czerwca 2015 r. Szpital złożył do Prezesa NFZ zażalenie w związku 
z rozwiązaniem przez ŚOW NFZ, w trybie natychmiastowym, umów zawartych  
ze Szpitalem o udzielanie świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa oraz 
neonatologii, lecz Prezes NFZ nie uwzględnia tego zażalenia. 

(akta kontroli str. 596-607) 

2.13 W Szpitalu w 2014 r. i w I półroczu 2015 r. (tj. do momentu przekazania 
świadczeń Konsorcjum) oddział ginekologiczno-położniczy i oddział noworodkowy 
odnotowały stratę finansową w wysokości, odpowiednio: 809,8 tys. zł i 424,6 tys. zł. 
Oddział noworodkowy również przyniósł stratę w wysokości 262,5 tys. zł w 2014 r. 
i 267,7 tys. zł w I połowie 2015 r. W 2018 r. oddział ginekologiczno-położniczy 
odnotował stratę w wysokości 602,3 tys. zł, a oddział noworodkowy również stratę 
w kwocie 447,2 tys. zł.  

(akta kontroli str.1200-1204) 

W Szpitalu nie dokonywano analiz wpływu przekazania świadczeń z zakresu 
ginekologiczno-położniczego i noworodkowego podmiotowi prywatnemu na sytuację 
finansową Szpitala. 
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Ówczesna Główna Księgowa zeznała, że nie dokonywała takich analiz, gdyż 
zajmował się tym Dział Zarządzania, Marketingu i Promocji.  

Kierownik Działu Zarządzania, Marketingu i Promocji zeznała, że w jej dziale nie 
dokonywano takich analiz. 

(akta kontroli str. 1549-1551, 1740, 1743) 

W okresie objętym kontrolą Szpital osiągał ujemny wynik finansowy: 3 843,8 tys. zł 
w 2014 r, 20 829,6 tys. zł w 2015 r., 28 103,0 tys. zł w 2016 r., 23 740,0 tys. zł 
w 2017 r. i 5 799,7 tys. zł w 2018 r. Wskaźniki płynności bieżącej52 i szybkiej53 
systematycznie spadały z 0,60 i 0,58 w 2014 r. do 0,18 i 0,17 w 2017 r. W 2018 r. 
wskaźniki te wzrosły do 0,53 i 0,50, jednakże ich poziom był nadal niski i daleki  
od powszechnie uznawanego za optymalny54. 
Wskaźnik zadłużenia aktywów55 osiągał bardzo wysokie wartości i oscylował 
w przedziale 95,0%-131,1% (norma 57% – 67%). Należności krótkoterminowe 
wzrosły z 9 386,4 tys. zł w 2014 r. do 12 597,3 tys. zł w 2018 r., tj. o 34,2%. 

(akta kontroli str. 1205-1207) 

2.14 W związku z rozwiązaniem przez ŚOW NFZ w dniu 19 września 2017 r. umowy 
zawartej z Perinatologią Śląską o udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju 
hospitalizacja w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii bez zachowania 
okresu wypowiedzenia Szpital rozwiązał z Konsorcjum umowę nr 104/Szp.Sp./2015 
z dniem 29 września 2017 r. bez zachowania okresu wypowiedzenia. Decyzję  
tę umotywowano również tym, że od 28 czerwca 2017 r. Perinatologia Śląska 
zaprzestała całkowicie udzielać świadczeń medycznych w ww. zakresach. 

Wobec powyższego, pismem z 3 października 2017 r. Szpital rozwiązał z dniem 
29 września 2017 r. umowę nr 193/Szp.Sp./2015, zawartą z Perinatologią Śląską  
na wydzierżawienie Bloku operacyjnego oraz Sali Cięć Cesarskich.  

Protokołem z 27 września 2017 r. przekazano Szpitalowi pomieszczenia stanowiące 
przedmiot dzierżawy zgodnie z umową nr 104/Szp.Sp./2015, a powierzchnię lokalu 
użytkowego pawilon D Bloku Operacyjnego oraz Salę Cięć Cesarskich przekazano 
Szpitalowi protokołem z 3 października 2017 r. 

(akta kontroli str. 461-464, 489-495, 920) 

W umowach nr 104/Szp.Sp./2015 i nr 193/Szp.Sp./2015 przewidziano możliwość 
naliczenia kar umownych w przypadku nienależytego wykonania umowy przez 
Dzierżawcę. Szpital nie skorzystał z tego uprawnienia, co szerzej opisano w dalszej 
części wystąpienia. 

(akta kontroli str. 816, 917) 

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

1. Pełniący wówczas obowiązki Dyrektora Szpitala przekazał realizację świadczeń 
z zakresu ginekologiczno-położniczego oraz neonatologii Konsorcjum bez pisemnej 
zgody Dyrektora ŚOW NFZ w Katowicach, wbrew art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych56, który stanowi, że jeżeli umowa o udzielenie świadczeń opieki 
                                                      
52 Liczony jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
53 Liczony jako stosunek różnicy aktywów obrotowych i zapasów do zobowiązań krótkoterminowych. 
54 Dolna granica wskaźnika bieżącej płynności uważana za optymalną wynosi 1,2 (B. Krzeczewski, O. Krzeczewska, 
R. Pastusiak: Problemy metodologiczne w ocenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej na przykładzie spółek giełdowych, 
Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 15, No. 1/2017). Z kolei satysfakcjonujący poziom wskaźnika 
płynności szybkiej świadczący o dobrej płynności, powinien zawierać się w przedziale od 1,0 do 1,2 (T. Siudek: Analiza 
finansowa podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004). 
55 Liczona jako stosunek zobowiązań razem do aktywów ogółem x 100. 
56 Dz. U. z 2018 r. poz.1510 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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zdrowotnej nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków 
wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego 
NFZ. 

Skutkowało to wypowiedzeniem przez ŚOW NFZ umów ww. zakresach i brakiem 
możliwości dokonania ich cesji na rzecz Konsorcjum, co zakładano przed 
przekazaniem ww. świadczeń do realizacji podmiotowi zewnętrznemu dla 
zapewnienia ciągłości ich udzielania w Szpitalu.  

Ówczesny Dyrektor Szpitala zeznał: „mieliśmy wypracowane procedury cesji 
kontraktu z NFZ w innych zakresach medycznych, tj. np. kardiologii, nefrologii 
i zawsze kończyły się one pozytywnym rozstrzygnięciem. W tym przypadku jednak 
NFZ nie wyraził zgody na cesję kontraktu”. 

(akta kontroli str. 743-755, 1760) 

2. Nie sporządzono protokołów przekazania powierzchni Szpitala do Perinatologii 
Śląskiej wymaganych zapisami umów, i tak: 

 Szpital nie sporządził protokołu przekazania dodatkowych pomieszczeń a)
o powierzchni 36,7 m2, o którym mowa w §1 aneksu nr 6/2015 z dnia  
31 sierpnia 2015 r. do umowy nr 104/Sz. Sp./2015;  

Odpowiedzialny pracownik wyjaśnił, że Szpital nie posiadał protokołu 
przekazania dodatkowej powierzchni, ponieważ była ona przekazana na 
podstawie umowy użyczenia. 

 Szpital nie sporządził protokołu przekazania Pawilonu D Bloku Operacyjnego b)
oraz Sali Cięć Cesarskich o powierzchni do 93,80 m2, o którym mowa w § 5 
ust. 5 umowy nr 193/Sz. Sp./2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.  

Odpowiedzialny pracownik wyjaśnił, że „sporządzono zestawienie metrów 
poszczególnych sal operacyjnych potwierdzających faktyczną ilość metrów 
przekazanych Perinatologii Śląskiej.” 

 Szpital nie sporządził protokołu przekazania Pawilonu D Bloku Operacyjnego c)
o powierzchni do 93,80 m2, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy nr 153/Sz. 
Sp./2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.  

Odpowiedzialny pracownik wyjaśnił, że „sporządzono tylko tabelkę w zakresie 
przekazanej powierzchni użytkowej. Co było prawdopodobnie wynikiem zbyt 
pośpiesznych działań Szpitala.” 

(akta kontroli str. 845, 914, 1622, 1742) 

Zdaniem NIK, zapisy ww. umów jednoznacznie obligowały do sporządzenia 
protokołu zdawczo-odbiorczego przekazywanych powierzchni. Sporządzenie 
zestawień przekazywanych powierzchni użytkowych Szpitala, nie podpisanych 
przez Perinatologię Śląską, nie można uznać, jako wypełnienie warunków 
określonych w umowach. 

3. Nie podjęto działań w celu rozwiązania umowy 104/Szp.Sp./2015 z 24 marca 
2015 r., pomimo że Dyrekcja Szpitala posiadała wiedzę o tym, że Konsorcjum  
nie udziela świadczeń medycznych w Poradni ginekologiczno-położniczej oraz 
w Poradni patologii i kontroli rozwoju noworodka w lokalizacji Szpitala, co wypełniało 
przesłankę § 14 ust. 2 pkt 3 tej umowy, wg którego Wydzierżawiającemu 
przysługiwało prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego  
okresu wypowiedzenia, w szczególności, gdy Dzierżawca zaprzestanie udzielania 
świadczeń medycznych w zakresie położniczo-ginekologicznym, noworodkowym 
w okresie trwania tej umowy lub w lokalizacji Szpitala. 

Ówczesny Dyrektor Szpitala zeznał, że „Naczelny cel przekazania świadczeń  
(na rzecz Konsorcjum – przypis Kontrolera NIK) został spełniony, tj. wzrost liczby 
porodów i zadowolenie pacjentek. Dlatego umowa nie była wypowiadana.(…) NFZ 
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nie podpisał z Perinatologią Śląską umowy o udzielanie świadczeń AOS 
(ginekologia i położnictwo oraz poradnia kontroli rozwoju noworodka). Jednakże ze 
względu na realizowanie wspominanego wcześniej celu jakim był wzrost porodów 
w placówce, nie zdecydowałem się na rozwiązanie umowy.” 

(akta kontroli str. 815, 1759-1760) 

4.  Nie podjęto działań w celu rozwiązania umów nr 104/Szp.Sp./2015 z 24 marca 
2015 r. zawartej z Konsorcjum i nr 193/Szp.Sp./2015 z 4 sierpnia 2015 r. zawartej 
z Perinatologią Śląską, mimo że te podmioty nie regulowały swoich zobowiązań 
wobec Szpitala, a kwota tych zobowiązań stale wzrastała57. Z łącznej kwoty 
zobowiązań wobec Szpitala w latach 2015-2017, wynoszącej 2 225,5 tys. zł, 
Konsorcjum uregulowało zaledwie 79,0 tys. zł (3,6%), a kolejne 235,7 tys. zł (10,6%) 
zostało wyegzekwowane przez komornika. 

W przypadku umowy 104/Szp.Sp./2015, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 10 
Wydzierżawiającemu przysługiwało prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia w szczególności, gdy Dzierżawca będzie 
zalegał z zapłatą czynszu powyżej 14 dni od terminu wymagalności. W przypadku 
umowy 193/Szp.Sp./2015, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 Wydzierżawiającemu 
przysługiwało prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku 
rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy w szczególności,  
gdy Dzierżawca będzie zalegał z zapłatą czynszu powyżej 14 dni od terminu 
wymagalności. 

Ówczesny Dyrektor Szpitala zeznał: „musiałem brać pod uwagę kwestie społeczne, 
by utrzymać udzielanie tych świadczeń na terenie gminy. Miałem do wyboru albo 
tolerowanie (oczywiście do pewnego momentu) rosnących należności Szpitala, albo 
całkowitą rezygnację z udzielania tych świadczeń. Należy podkreślić, że utrudnione 
było też zwrotne przekazanie tych świadczeń do Szpitala. Gdyż jak to się później 
potwierdziło w praktyce, nie było możliwości cesji kontraktu z NFZ i musieliśmy 
oczekiwać na rozpisanie nowego konkursu.” 

(akta kontroli str. 816, 915, 930-943, 1760) 

Zdaniem NIK, zbyt długie zwlekanie z wypowiedzeniem ww. umów spowodowało 
wzrost należności Szpitala do poziomu prawie 2 mln zł, których wyegzekwowanie — 
jak wynika z dotychczasowego przebiegu tego procesu — jest długotrwałe 
i obarczone ryzykiem nieodzyskania długu. 

5. W Szpitalu nie sporządzano na bieżąco wezwań do zapłaty, w tym 
przedsądowych, dotyczących przeterminowanych należności od Perinatologii 
Śląskiej. Zgodnie z §56 Polityki Rachunkowości Szpitala po zamknięciu miesiąca 
sporządza się zestawienie przeterminowanych rozrachunków i w ciągu pięciu dni 
wysyła wezwanie do zapłaty, a jeśli zaległości objęte wezwaniem nie zostały 
zapłacone sporządza się nie później niż po upływie 30 dni od daty doręczenia 
przesądowe wezwanie do zapłaty. Tymczasem w niżej wymienionych przypadkach 
wezwania do zapłaty nie zostały w ogóle sporządzone lub zostały sporządzone  
ze znacznym opóźnieniem: 

 Faktury z terminem płatności od 26 sierpnia 2015 r. do 29 września 2016 r. na a)
łączną kwotę 1 199 078,44 zł zostały objęte wezwaniem do zapłaty dopiero 
8 listopada 2016 r.; 

 Faktury z terminem płatności od 20 lutego 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.  b)
na łączną kwotę 160 633,84 zł nie zostały objęte ani wezwaniem do zapłaty, 
ani przedsądowym wezwaniem do zapłaty; 

                                                      
57 Na koniec 2015 r. kwota nieuregulowanych zobowiązań wobec Szpitala wniosła 878,2 tys. zł, a na koniec 2016 r. 
1 391,8 tys. zł 
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 Faktury z terminem płatności od 22 maja 2017 r. do 25 września 2017 r. na c)
łączną kwotę 283 854,43 zł zostały objęte wezwaniem do zapłaty dopiero 
9 listopada 2017 r. 

Ówczesna Główna Księgowa zeznała, że „Wezwania do zapłaty były sporządzane, 
jednakże były one wysyłane dopiero za zgodą Dyrektora(…), który zwykle tej zgody 
nie udzielał, tłumacząc tym, że z Perinatologią są prowadzone rozmowy 
i negocjacje, które będą skutkowały uregulowaniem należności. Nie mam wiedzy, 
które z nich zostały ostatecznie wysłane. Pracownicy Działu Finansowo-Księgowego 
często również telefonicznie zwracali się do Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o. 
z upomnieniem o zapłatę.” 

Ówczesny Dyrektor Szpitala zeznał: „te kwestie były całkowicie scedowane na Dział 
Finansowo-Księgowy i za nie była odpowiedzialna Główna Księgowa. Podkreślam 
w tym miejscu, że nigdy nie zabraniałem nikomu wykonywania swoich obowiązków, 
które jednoznacznie wynikając obowiązujących przepisów i procedur. W kwestii 
wezwań do zapłaty kierowanych do Perinatologii Śląskiej nie było przypadku, abym 
nie wyraził zgody na wysłanie tych wezwań.” 

(akta kontroli str. 944-1071, 1375, 1406, 1510-1531, 1739, 1759) 

6. Nierzetelnie sporządzono pozwy o zapłatę w postępowaniu nakazowym z dnia 
13 lipca 2017 r. i z dnia 21 sierpnia 2017 r.: 

− w pozwie z dnia 21 sierpnia 2017 r. wniesiono o zapłatę kwoty 662 021,22 zł, 
pomimo że zgodnie z zestawieniem faktur załączonym do tego pozwu suma 
należności od Perinatologii Śląskiej wynosiła 684 446,61 zł (tj. o 22 425,39 zł 
więcej), 

− w pozwach z dnia 13 lipca 2017 r. i z dnia 21 sierpnia 2017 r. wniesiono 
o zapłatę tej samej faktury FSM/0136/04/2016 na kwotę 35,00 zł wystawionej 
na rzecz Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o. 

Powyższe skutkowało wydaniem przez Sąd Okręgowy w Katowicach nakazu zapłaty 
z dnia 21 listopada 2017 r. w kwocie 662 021,22 z zamiast 684 481,61 zł. 

Radca prawny sporządzająca ww. pozwy wyjaśniła, że „należność główna w kwocie 
662 021,22 zł była prawidłowa. Wyliczenie odnosiło się do zestawienia Excel, które 
kancelaria otrzymała od ówczesnej Głównej Księgowej. (…) Najprawdopodobniej 
Dział Finansowy kompletując faktury ujął w zestawieniu dodatkowe dokumenty 
ponad te wynikające z zestawienia początkowego przez pomyłkę. Z uwagi na  
pilne terminy wniesienia pozwu i dużą ilość załączników mogła wystąpić  
pomyłka w kompletowaniu załączników. Kwota nakazu jest jednak prawidłowa.” 
W odniesieniu do podwójnie wykazanej w pozwach faktury Radca prawny wyjaśniła, 
że „(…) mogło to wynikać z faktu, iż była to faktura graniczna dla należności 
objętych ugodą w 2016 r. i początkowo miała być nią objęta i została w zestawieniu 
wykazana, a ostatecznie znalazła się poza ugodą i stąd pomyłka i jej dwukrotne 
ujęcie.” 

(akta kontroli str. 987-1052, 1727-1728) 
W ocenie NIK, zestawienie faktur zostało prawidłowo sporządzone przez Dział 
Finansowo-Księgowy i obejmowało wszystkie należności od Perinatologii Śląskiej, 
które nie zostały wcześniej objęte pozwami o zapłatę, a zatem kwota pozwów nie 
była prawidłowa. 

7. W pozwach o zapłatę w postępowaniu nakazowym z dnia 13 lipca 2017 r. 
i z dnia 21 sierpnia 2017 r. zwrócono się o orzeczenie zapłaty odsetek ustawowych 
za opóźnienie zgodnie z art. 481 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny (tj. 7%), zamiast (analogicznie jak w pozwie z 24 listopada 2017 r.) zgodnie 
z art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
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handlowych58 (tj. w wysokości 9,5%). Zgodnie bowiem z art. 4a ww. ustawy  
do transakcji handlowych nie stosuje się przepisu art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego. 

Radca Prawny wyjaśniła, że „nie było wcześniej dyspozycji żądania w pozwie 
odsetek od transakcji handlowych, stąd wnoszono o odsetki ustawowe”. 

(akta kontroli str. 987-1007, 1019-1047, 1728) 

8. Wezwania do zapłaty, przedsądowe wezwania do zapłaty były kierowane tylko 
do Perinatologii Śląskiej, a w pozwach o zapłatę w postępowaniu nakazowym 
pozwanym również była tylko Perinatologia Śląska, pomimo, że umowa  
Konsorcjum nie wyłączała z odpowiedzialności za zobowiązania żadnego  
z członków Konsorcjum. 

Ówczesna Główna Księgowa zeznała, że „faktury wystawiane były na Perinatologię 
Śląską Sp. z o.o. Takie też były dane w systemie finansowo-księgowym, w związku 
z tym wezwania do zapłaty i przedsądowe wezwania do zapłaty automatycznie 
generowane były również na Perinatologię Śląską”. 

Radca Prawny wyjaśniła, że „pozwy sądowe kierowane były do Spółki Perinatologia 
Śląska z uwagi na ekonomikę procesową (…). W dacie składania większości 
pozwów realizowała świadczenia i była potencjalnie najszybciej możliwym do 
wyegzekwowania płatnikiem. Wprowadzenie trzech pozwanych spowodowałoby 
wydłużenie procesu, co nie było w interesie ZCO. Jednocześnie zgodnie z zapisami 
umowy konsorcjum §5 ust. 2 pkt5 to Perinatologia była zobowiązana do regulowania 
należności wobec ZCO”. 

(akta kontroli str. 944-1071, 1510-1531, 1727, 1739) 

Przywołany w wyjaśnieniach zapis umowy konsorcjum brzmi następująco: „Lider 
(Perinatologia Śląska - przypis NIK) jest zobowiązany do dokonywania wszystkich 
rozliczeń finansowych ze Szpitalem na zasadach określonych w umowie”. Zdaniem 
NIK, umowa konsorcjum nie wyłączała z odpowiedzialności za wywiązywanie  
się ze zobowiązań żadnego z członków Konsorcjum. Wskazywała jedynie  
konkretny podmiot, tj. Perinatologię Śląską do dokonywania rozliczeń finansowych 
ze Szpitalem.  

NIK zauważa, że po zmianie Perinatologii Śląskiej na PPHU Wędlinka Sp. z o.o. 
znacząco wzrosło ryzyko nieodzyskania zasądzonych należności przez Szpital. 

9. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. Szpital nie naliczył odsetek od należności 
Perinatologii Śląskiej, wynoszącej 1 910 756,10 zł, tj. wbrew art. 28 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości59, zgodnie z którym należności 
wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, 
z zachowaniem zasady ostrożności.  

W księgach rachunkowych Szpitala ujęto odsetki ustawowe od ww. należności, 
naliczone na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 79 760,43 zł, tj. 7,0%, zgodnie 
z art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, jednakże dla należności z terminem płatności po 
31 grudnia 2015 r. Szpital powinien naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach 
handlowych w wysokości 9,5%, zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych. 

Zatem na dzień 31 grudnia 2016 r. odsetki powinny wynieść 108 789,64 zł (tj. więcej 
o 29 029,21 zł niż ujęto w księgach rachunkowych), a na dzień 31 grudnia  
2017 r. odsetki powinny wynieść 271 363,75 zł (tj. więcej o 191 603,32 zł niż ujęto 
w księgach rachunkowych). 

                                                      
58 Dz. U. z 2019 r. poz. 118, zwana dalej ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 
59 Dz. U. z 2019 r. poz. 351. 
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Główna Księgowa wyjaśniła, że „odsetki (…) nie miały istotnego wpływu na 
sprawozdanie finansowe (…)”. 

(akta kontroli str. 1652, 1661-1677, 1783-1787) 

NIK nie podziela opinii Głównej Księgowej, zauważając, iż kwota 191 603,32 zł była 
istotna i powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych Szpitala w 2017 r. 

10.  W 2017 r. nie ujęto w księgach rachunkowych Szpitala zwrotu kosztów procesu 
od Perinatologii Śląskiej określonych w następujących nakazach zapłaty: 

a) Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z 6 grudnia 2017 r. Sygn. Akt XIV 
GNc366/17/SŁ (zwrot kosztów procesu w wysokości 7 217,00 zł został 
zaksięgowany dopiero 31 grudnia 2018 r.); 

b) Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z 21 listopada 2017 r. Sygn. Akt 
XIV GNc450/17/AM (nakaz zwrotu kosztów procesu w wysokości 12 217,00 zł 
nie został w ogóle ujęty w księgach rachunkowych Szpitala); 

c) Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z 14 grudnia 2017 r. Sygn. Akt 
XIV GNc644/17/PS (zwrot kosztów procesu w wysokości 7 217,00 zł został 
zaksięgowany dopiero 31 grudnia 2018 r.), 

pomimo że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości w księgach 
rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz 
przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego 
roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 

Główna Księgowa wyjaśniła, że „nakazy zapłaty dział Finansowo-Księgowy otrzymał 
w roku 2018 r.”. Dodała, że koszty procesu wynikające z nakazu Sygn. Akt XIV 
GNc440/17/AM pomyłkowo nie zostały ujęte w księgach rachunkowych Szpitala. 

(akta kontroli str. 1008-1015, 1048-1052, 1069, 1196, 1652) 

W trakcie kontroli NIK dokumentem księgowym PK-050058 z 31 maja 2019 r. 
zaksięgowano kwotę 12 217,00 zł, tytułem naliczenia kosztów sądowych dot. 
nakazu Sygn. Akt XIV GNc440/17/AM. 

(akta kontroli str.1653) 

11.  Pomimo nienależytego wykonania umowy nr 104/Szp.Sp./2015 (zaległości 
w spłacie zobowiązań, nieudzielanie świadczeń w poradniach ginekologiczno-
położniczej i patologii i kontroli rozwoju noworodka) i umowy nr 193/Szp.Sp./2015 
(zaległości w spłacie zobowiązań) Szpital nie podjął żadnych działań w celu 
naliczenia odpowiednio Konsorcjum i Perinatologii Śląskiej kar umownych w łącznej 
wysokości 597,1 tys. zł.  

Zgodnie z § 15 ust. 1 umowy nr 104/Szp.Sp./2015, Szpital w przypadku 
nienależytego jej wykonania miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia ofertowego wynikającego z formularza oferty tj. 582,8 tys. zł. Z kolei 
zgodnie z § 13 umowy nr 193/Szp.Sp./2015 Dzierżawca był zobowiązany do zapłaty 
kary umownej stanowiącej równowartość miesięcznego czynszu, tj. 14,3 tys. zł. 

Ówczesny Dyrektor zeznał: „te kwestie były powierzone do realizacji Głównej 
Księgowej i Działu Finansowo-Księgowego”. 

Główna Księgowa wyjaśniła, że „Dział Finansowo-Księgowy nie otrzymał informacji 
(…) w zakresie nienależytego wykonania umów.” 

(akta kontroli str. 320, 816, 917, 1647, 1761) 

Zdaniem NIK, w przypadku tak rażącego naruszania postanowień umownych przez 
Konsorcjum kary umowne powinny zostać naliczone i wyegzekwowane. 

12.  W Szpitalu nie wystawiono faktur (na łączną kwotę 5 734,99 zł) bądź 
wystawiono faktury w błędnej wysokości (zawyżone o 1 360,00 zł lub zaniżone  
o 90,00 zł) za usługi świadczone na rzecz Perinatologii Śląskiej. I tak: 
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 w maju 2016 r. nie wystawiono faktury za sprzątanie na podstawie § 3 ust. 2 a)
lit. d umowy 193/Sz.Sp./2015 z 4 sierpnia 2015 r. w wysokości 2 538,23 zł 
brutto (2 063,60 zł netto), pomimo że do Działu Finansowo-Księgowego 
przekazano comiesięczne dane do faktur za media zużyte przez najemców  
za miesiąc maj 2016 r. 

Ówczesna Główna Księgowa zeznała, że „musiało to być przeoczenie 
pracownika działu Finansowo-Księgowego.” 

(akta kontroli str. 930-943, 1122-1124, 1738) 

 za okres od 11 czerwca 2015 r. do 10 sierpnia 2015 r. nie wystawiono dla b)
Konsorcjum faktur na łączną kwotę 3 196,76 zł za wykonanie przez Szpital 
świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, pomimo że  
zgodnie z § 6 umowy 171/Szp.Sp./2015 z 11 czerwca 2015 r., strony uzgodniły 
wynagrodzenie w wysokości 52,00 zł za godzinę pracy lekarza anestezjologa 
z II stopniem specjalizacji, i po 25,00 zł za godzinę pracy pielęgniarki 
anestezjologicznej i pielęgniarki instrumentariuszki, a lekarz anestezjolog  
oraz pielęgniarki anestezjologiczna i instrumentariuszka świadczyli usługi po: 
8 godz. I 46 min. od 11 do 30 czerwca 2015 r. (łączne należne wynagrodzenie 
884,07 zł), 17 godz. I 44 min w lipcu 2015 r. (łączne należne wynagrodzenie 
1 810,50 zł) i 4 godz. 55 min od 1 do 10 sierpnia 2015 r. (łączne należne 
wynagrodzenie 502,19 zł).  

Ówczesna Główna Księgowa zeznała, że „do Działu Finansowo-Księgowego 
nie wpłynął dokument, na podstawie którego taką fakturę należałoby wystawić”.  

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyjaśnił: „nie jest  
mi wiadome, czy jako oddział przekazywaliśmy jakiekolwiek informacje 
o świadczeniach wykonywanych w obrębie oddziału ginekologiczno-
położniczego Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o.” 

(akta kontroli str. 881, 1626-1632, 1748, 1787) 

 Szpital wystawił Perinatologii Śląskiej faktury: nr FSM/0143/06/2016 z 12 lipca c)
2016 r. za wykonanie sześciu badań tomografii komputerowej jamy  
brzusznej i miednicy małej i nr FSM/0069/09/2016 z 11 października 2016 r. za 
wykonanie dwóch badań tomografii komputerowej jamy brzusznej i miednicy 
małej, w których koszt każdego badania wyniósł 550,00 zł, pomimo że zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do umowy nr 188/Szp.Sp./2015 z 22 lipca 2015 r. za ww. 
badanie ustalono opłatę w wysokości 380,00 zł, tj. o 170,00 zł niższą. 
Ww. faktury zostały zawyżone o łączną kwotę 1 360,00 zł. 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej wyjaśniła, że Zakład sporządza 
zestawienia wykonanych badań i przekazuje je do Działu Finansowo-
Księgowego, na podstawie których wystawiane są kontrahentom faktury. 
Ówczesna Główna Księgowa zeznała, że nie pamięta kto dokonał błędnych 
opisów kosztów badań na zestawieniach będących podstawą do ww. faktur. 

(akta kontroli str. 893, 1564-1567, 1749) 

 Szpital wystawił Perinatologii Śląskiej fakturę nr FSM/0128/06/2017 z 6 lipca d)
2017 r. za wykonanie m.in. badania tomografii komputerowej klatki piersiowej 
z kontrastem w dniu 5 czerwca 2017 r. na kwotę 380,00 zł. Jednakże w tym 
dniu zostało wykonane badanie tomografii komputerowej angio klatki 
piersiowej, które jest inną procedurą medyczną, wycenianą na 470,00 zł. 
Ww. faktura została zatem zaniżona o 90,00 zł. 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej wyjaśniła, że błędnie sporządzono 
wykaz zrealizowanych badań na rzecz Perinatologii Śląskiej w czerwcu 2017 r. 

(akta kontroli str.1574-1575, 1637, 1749) 
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13.  W okresie od października 2015 r. do maja 2016 r. Szpital nie obciążał 
Perinatologii Śląskiej kosztami zużycia tlenu, co było niezgodne z § 5 ust. 3 umowy 
104/Szp.Sp./2015 z 24 marca 2015 r. Ponadto Perinatologia Śląska, wbrew 
postanowieniom ww. umowy, nie założyła olicznikowania instalacji dostarczającej 
gazy medyczne, tłumacząc to zbyt wysokimi kosztami. 

Szpital w ramach umowy 168/Szp.Sp./2015 na dostarczanie wyrobów medycznych 
obciążył Perinatologię Śląską za dostarczony tlen jedynie za okres od czerwca  
do września 2015 r.  

Pomimo zlikwidowania w czerwcu 2015 r. oddziału ginekologiczno-położniczego 
i noworodkowego w Szpitalu, do końca roku rozliczano zużycie tlenu wg algorytmu 
ustalonego na początku roku 2015 r., zgodnie z którym oddziałowi ginekologiczno-
położniczemu przyznano 2,75% zużycia tlenu, oddziałowi noworodkowemu  
2,0% zużycia tlenu, a blokowi porodowemu 1,0% zużycia tlenu. Zgodnie z tym 
algorytmem w okresie od czerwca do grudnia 2015 r. zaksięgowano w koszty 
Szpitala łączną kwotę 887,20 zł. W okresie od stycznia do maja 2016 r. zużycie 
tlenu nie było ani rozliczane algorytmem, ani też nie wystawiono faktur dla 
Perinatologii Śląskiej. 

Odpowiedzialny pracownik Sekcji Utrzymania Obiektu wyjaśnił, że „faktury za tlen 
w okresie od października 2015 r. do maja 2016 r. nie były wystawiane na rzecz 
Perinatologii, z powodu braku przepływu informacji między odpowiedzialnymi 
działami w Szpitalu. Gdy zorientowano się, że rozliczenie tlenu na rzecz 
Perinatologii umknęło ww. wymienionym okresie, sporządzono aneks do umowy 
104/Szp.Sp./2015”. 

(akta kontroli str. 811-812, 930-943, 1228-1351, 1741) 

14.  Szpital nierzetelnie nadzorował realizację przez Konsorcjum następujących 
warunków określonych w umowie 104/Szp.Sp./2015: 

 Zgodnie z § 7 pkt 3 umowy Dzierżawca był zobowiązany ubezpieczyć a)
pomieszczenia wchodzące w skład przedmiotu dzierżawy od ognia i innych 
zdarzeń losowych i przedstawić Szpitalowi dowód wpłaty składki 
ubezpieczeniowej najpóźniej na trzy dni przed upływem terminu jej zapłacenia. 
Kontrolerom nie przedłożono dokumentów potwierdzających spełnienie 
powyższego warunku. 

Starszy Inspektor Sekcji Utrzymania Obiektu wyjaśnił, że „po dokonaniu analizy 
dokumentów znajdujących się w Szpitalu nie stwierdzono, by Dzierżawca 
ubezpieczył i przedłożył dowód wpłaty składki ubezpieczeniowej.” 

 zgodnie z § 9 ust. 3 umowy Konsorcjum zobowiązało się do przejęcia  b)
do realizacji listę osób oczekujących na świadczenia w ramach komórek 
organizacyjnych Szpitala podlegających likwidacji. 

Ówczesny p.o. Dyrektora Szpitala wyjaśnił, że „podmiot przejmujący ww. 
zakres świadczeń miał gwarantować ciągłość ich udzielania. Powinien tym 
samym przejąć kolejkę oczekujących. (…) dokumentacja z tym związana 
powinna znajdować się w Dziale Kontraktowania i Statystki”. 

Kierownik Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej oświadczył, że „nie 
dysponuje dokumentami i wiedzą związaną z tym tematem”. 

(akta kontroli str. 813-814, 1125, 1741) 

Zdaniem NIK, Szpital powinien dysponować dokumentacją potwierdzającą realizację 
warunków określonych w umowach dla zapewnienia weryfikacji ich wypełnienia. 

15.  Szpital po zawarciu umowy 104/Szp.Sp./2015 z 24 marca 2015 r. nie 
wyegzekwował od Konsorcjum przedstawienia koncepcji zagospodarowania 
przestrzennego wynajmowanych powierzchni, do złożenia której Konsorcjum było 
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zobligowane wymogiem określonym w pkt VIII ppkt 7 (opis warunków udziału 
w postępowaniu przetargowym/konkursowym) zawartym w ogłoszeniu nr 2/ZP/2015 
o przetargu/konkursie. 

Ówczesny Dyrektor wyjaśnił, że „ze względu na szczegółowy charakter zagadnienia 
odpowiedzi na nie udzielić może (…) Koordynator ds. Utrzymania Obiektu”. 

Starszy Inspektor Sekcji Utrzymania Obiektu (pełniący wówczas funkcję 
Koordynatora ds. Utrzymania Obiektu) wyjaśnił, że „nie posiada wiedzy dlaczego nie 
przedstawiono tejże koncepcji.” 

(akta kontroli str. 277, 1537, 1633) 

W ocenie NIK, nie zadbano należycie o interes Szpitala, odstępując od 
egzekwowania zapisów zawartych umów, a następnie prowadząc opieszale 
postępowania windykacyjne i nie wykorzystując przy tym zapisów umów, które  
miały te interesy chronić. Dopuszczono do uszczuplenia przychodów z tytułu 
wydzierżawienia powierzchni użytkowej, a w konsekwencji do wzrostu zadłużenia 
Konsorcjum i Perinatologii Śląskiej wobec Szpitala. Niedochowanie przez  
Szpital wymogu uzyskania uprzedniej zgody ŚOW NFZ na cesje umów na rzecz 
Konsorcjum przed przekazaniem mu do realizacji świadczeń w zakresach 
położnictwa, ginekologii i neonatologii, ograniczyły dostępność świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych, co było sprzeczne z założeniami 
przeprowadzonego przetargu/konkursu.  

3. Działania Szpitala dotyczące ponownego przyjęcia 
świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, 
położnictwa i neonatologii do realizacji przez Szpital. 

3.1. Uchwałą Nr 10/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Rada Społeczna Szpitala 
pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Szpitala (z 20 kwietnia 2017 r.) 
w przedmiocie rozszerzenia działalności Szpitala poprzez utworzenie oddziału 
ginekologiczno-położniczego, oddziału noworodkowego, Sali porodowej, poradni 
ginekologiczno-położniczej, poradni patologii i kontroli rozwoju noworodka oraz 
gabinetu diagnostyczno-zabiegowego poradni ginekologiczno-położniczej. 

Uchwałą nr XXIX/607/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 
2017 r. dokonano odpowiednich zmian w Statucie Szpitala uwzględniających  
ww. rozszerzenie działalności. 

W dniu 27 lipca 2017 r. dokonano wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą uwzględniając utworzenie ww. komórek organizacyjnych.  

Od 28 czerwca 2019 r. Perinatologia Śląska zaprzestała całkowicie udzielać na 
terenie Szpitala świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach 
ginekologii, położnictwa i neonatologii, a z dniem 29 września 2017 r. Szpital 
rozwiązał umowę nr 104/Szp.Sp./2015. 

(akta kontroli str. 463-464, 515-533) 

W dniu 5 października 2017 r. ŚOW NFZ zaprosił Szpital do rokowań w sprawie 
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 
szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii. Rokowania 
rozstrzygnięto 31 października 2017 r.  

Umowa nr 125/101002/03/1/217/P o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ww. 
zakresie została zawarta w dniu 14 listopada 2017 r. z okresem obowiązywania  
od 1 listopada 2017 r. 

Szpital dwukrotnie zwracał się do ŚOW NFZ (22 lutego 2018 r. i 8 stycznia 2019 r.) 
o ogłoszenie konkursu ofert lub rokowań na obszar powiatu Dąbrowa Górnicza 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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w rodzajach Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresach m.in. świadczenia 
w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w zakresie neonatologii. Pismem  
z 23 stycznia 2019 r. ŚOW NFZ poinformował, że planowane jest przeprowadzenie 
w II kwartale 2019 r. postępowań konkursowych mających wyłonić realizatorów 
przedmiotowych świadczeń w okresie od listopada 2019 r.  

(akta kontroli str. 1682-1683) 

3.2 Konsorcjum po zaprzestaniu działalności oddało w bezpłatne użyczenie 
Szpitalowi sprzęt i wyposażenie, w tym urządzenia medyczne na podstawie umowy 
użyczenia z 3 października 2017 r. Przedmiot użyczenia pozostawał w użytkowaniu 
przez Szpital do 31 grudnia 2017 r. Następnie aneksem nr 1 z 28 grudnia 2017 r. 
i aneksem nr 2 z 25 stycznia 2018 r. przedłużono okres użytkowania odpowiednio 
do 31 stycznia 2018 r. i 31 maja 2018 r. 

W dniu 13 marca 2018 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie 
Górniczej zajął ruchomości będące przedmiotem umowy użyczenia. Zajęty sprzęt 
i wyposażenie Szpital wykupił na licytacji komorniczej za kwotę 64,1 tys. zł. 

(akta kontroli str. 496-514, 1152-1188) 

3.3 Pracownicy, którzy byli zatrudnieni w Perinatologii Śląskiej w oddziałach 
ginekologiczno-położniczym i noworodkowym zostali zatrudnieni przez Szpital 
w dniu 1 listopada 2017 r. (na postawie umów o pracę lub na podstawie umów 
cywilno-prawnych). 

(akta kontroli str.1083-1085) 

3.4 Po rozwiązaniu umów z Konsorcjum Szpital przeprowadził remont na oddziale 
ginekologiczno-położniczym i noworodkowym oraz na Bloku Porodowym, a także 
zakupił sprzęt medyczny na łączną kwotę 647,4 tys. zł celem spełnienia wymogów 
NFZ i rozporządzenia Ministra Zdrowia. 

(akta kontroli str. 1578) 

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

W ocenie NIK, Szpital, działając wyprzedzająco, podjął i skutecznie przeprowadził 
w 2017 r. niezbędne działania dla zapewnienia udzielania świadczeń w rodzaju 
leczenie szpitalne w zakresach ginekologii, położnictwa i neonatologii w lokalizacji 
Szpitala oraz podejmował działania w celu zapewnienia dostępności na terenie 
Szpitala świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ww. zakresach 
finansowanych ze środków publicznych. Niemniej jednak było to wymuszone 
konsekwencjami podjętych wcześniej przez Dyrektora Szpitala błędnych decyzji 
i nierzetelnym egzekwowaniem od Konsorcjum postanowień zawartych przez 
Szpital umów. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Rozważyć możliwość naliczenia kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji 1.
umów nr 104/Szp.Sp./2015 i nr 193/Szp.Sp./2015. 

 Podjąć działania windykacyjne wobec pozostałych członków Konsorcjum dla 2.
odzyskania należności Szpitala wraz z odsetkami. 

  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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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 Delegatury NIK w Katowicach. 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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i 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. 

 

Katowice, dnia 22 października 2019 r. 

 

 

 

Kontrolerzy 

Mariusz Krynke 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 

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

 

 

 
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 
 

Magdalena Kisiołek 
Specjalista kontroli państwowej 

 
 

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

 
 

 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


