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I. Dane identyfikacyjne 
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 
Gliwice1 

 

Renata Bryła, Prezes Zarządu od 9 lutego 2018 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 

Marian Jarosz, Prezes Zarządu od dnia powołania Spółki, tj. 1 września 2015 r.2 

 

1. Realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych. 

2. Zmiany w organizacji wewnętrznej Szpitala oraz w alokacji zasobów. 

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Szpitala z uwzględnieniem poziomu 
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

 

Lata 2017-2018 oraz lata 2015-2016 w zakresie spełniania warunków kwalifikacji  
do poszczególnych poziomów zabezpieczenia oraz danych finansowych 
i statystycznych dla celów porównawczych. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

 

 

1. Wojciech Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKA/297/2018 z 25 września 2018 r.  

2. Waldemar Góra, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKA/319/2018 z 22 października 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Zwana dalej: Szpitalem lub Spółką. 
2 Poprzednio pełnił funkcję Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SP ZOZ w Gliwicach. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm. – dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Szpitala w zakresie realizacji 
zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim 
w Katowicach5, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
w ramach ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej6. Poziom realizacji tych świadczeń w okresie od 1 października 
2017 r. do 30 września 2018 r. wyniósł 109,0% wartości zakontraktowanej 
w umowie, przy czym w IV kwartale 2017 r. Szpital zrealizował świadczenia 
w wysokości odpowiadającej 96,3% wartości ryczałtu PSZ, co skutkowało 
obniżeniem jego kwoty na I półrocze 2018 r. 
Podejmowane przez Spółkę działania spowodowały, że w drugim półroczu 2018 r. 
Szpital uzyskał wyższy ryczałt na udzielanie świadczeń. 

Prawidłowo zorganizowano udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej7 na obszarze zabezpieczenia Szpitala.  
W momencie przystąpienia Szpitala do sieci szpitali nie było potrzeby tworzenia 
nowych poradni przyszpitalnych, gdyż działały one już w strukturze organizacyjnej 
Szpitala. Nie wystąpił też przypadek likwidacji żadnego profilu medycznego 
prowadzonego przed przystąpieniem do PSZ. W okresie objętym kontrolą  
nastąpił znaczny wzrost średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń 
finansowanych w ramach ryczałtu PSZ oraz liczby pacjentów oczekujących na te 
świadczenia. 
NIK zwraca uwagę na niski poziom wykorzystania łóżek w Szpitalu, który na niemal 
wszystkich objętych badaniem oddziałach, z wyjątkiem oddziału anestezjologii 
i intensywnej terapii (OA) oraz rehabilitacji (OREH), nie osiągnął pożądanej wartości 
80%. W trzecim kwartale 2018 r. średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 
maksymalnie 81-82% na OREH i OA, a najniższy poziom (9 i 15%) odnotowano  
na oddziale chirurgii dziecięcej (OCHD) i otolaryngologicznym (OL).  

NIK zauważa, że pomimo podejmowania przez Zarząd Spółki działań zmierzających 
do poprawy, sytuacja ekonomiczno-finansowa Szpitala była bardzo zła – w okresie 
objętym kontrolą Szpital co roku powiększał poniesioną stratę ogółem oraz stratę  
na działalności leczniczej. W okresie od 30 września 2017 r. do 30 września 2018 r. 
ponad trzykrotnie wzrosła wysokość zobowiązań długoterminowych, a kwota 
zobowiązań krótkoterminowych wzrosła w tym czasie o 12,5%. Powyższe 
potwierdziły również wyniki analizy wskaźnikowej sporządzonej na podstawie 
sprawozdań finansowych przy zastosowaniu metody punktowej: na 70 punktów 
możliwych do uzyskania, Szpital osiągnął dwa punkty w III kwartale 2017 r.  
oraz 13 w III kwartale 2018 r. 
 
 

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

opisowej. 
5 Zwanym dalej: „Śląskim OW NFZ”.  
6 Zwanego dalej „PSZ”, „systemem zabezpieczenia” lub „siecią szpitali” – wprowadzonego ustawą z dnia  
23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. poz. 844). Ryczałt PSZ to ryczałt systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 136c ustawy z dnia  
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz.1510, ze zm.) stanowiący kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy określoną w umowie 
zawieranej w ramach PSZ. 
7 Zwanej dalej: „NiŚOZ”. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych 
i rehabilitacyjnych 

Spółka została utworzona w dniu 1 września 2015 r., w wyniku przekształcenia 
Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Gliwicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z kolei  
8 maja 2017 r. nastąpiło przejęcie przez Spółkę (poprzez połączenie) Gliwickiego 
Centrum Medycznego Sp. z o.o.9 

(akta kontroli str. 12-54)  

1.1. Szpital realizował świadczenia w zakresie profili: anestezjologia i intensywna 
terapia, anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci, chirurgia dziecięca, chirurgia 
ogólna, choroby wewnętrzne, izba przyjęć (IP), kardiologia, nefrologia, okulistyka, 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, pediatria oraz 
urologia.  
W okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Szpital (zakwalifikowany 
w systemie zabezpieczenia do szpitali II stopnia) realizował świadczenia 
finansowane w ramach ryczałtu PSZ, na podstawie umowy10 zawartej ze Śląskim 
OW NFZ. Wartość ryczałtu przypadająca Szpitalowi zgodnie z ww. umową wyniosła 
37 716,9 tys. zł w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., w tym 
9 197,5 tys. zł w czwartym kwartale 2017 r., po 9 162,0 tys. zł w dwóch pierwszych 
kwartałach 2018 r. oraz 10 195,4 tys. zł w trzecim kwartale 2018 r.11 

(akta kontroli str. 83-84, 135-138, 159-160) 

Szpital realizował świadczenia w ramach poszczególnych zakresów finansowanych, 
w ramach ryczałtu nieprzerwanie przez cały okres umowy, za wyjątkiem leczenia  
na Oddziale Chirurgii Dziecięcej, którego praca została zawieszona od 1 stycznia 
2017 r. z powodu rezygnacji z pracy kilku lekarzy. Praca Oddziału została 
wznowiona od 18 czerwca 2018 r. Zawieszenie i wznowienie pracy Oddziału zostało 
zgłoszone do Śląskiego OW NFZ.  

(akta kontroli str. 83-84, 135-138, 161-163) 

Stopień realizacji ryczałtu PSZ w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 
2018 r. wyniósł 109,0% wartości zakontraktowanej w umowie, w tym: 96,3%  
w IV kwartale 2017 r., 117,3% w I kwartale 2018 r., 118,4% w II kwartale 2018 r. 
oraz 104,6% w III kwartale 2018 r. 
Niepełne wykonanie ryczałtu za IV kwartał 2017 r. skutkowało zmniejszeniem 
ryczałtu na I półrocze 2018 r. 

Według wyjaśnień Prezes Zarządu, niepełna realizacja świadczeń w IV kwartale 
2017 r. spowodowana była m.in.: 
− przypadającym w grudniu okresem świątecznym, w którym znacząco spada 

liczba pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, 
− brakiem personelu lekarskiego w oddziale okulistycznym, co spowodowało 

wykonanie wartości kontraktu w 64,2%, 

                                                      
8 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. 
9 Zwanego dalej: „GCM”. 
10 Nr 126/112510/03/8/2017 z dnia 3 października 2017 r. wraz z aneksami i ugodami. 
11 Według stanu na 26 października 2018 r. 
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− faktem, że pacjenci przyjęci na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) 
w grudniu 2017 r. przebywali na tym oddziale znacznie dłużej i byli wypisani 
dopiero w 2018 r. 

Z kolei, nadmierne wykonanie świadczeń w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. 
spowodowane było m.in.: 
− zwiększeniem liczby stanowisk na OIOM z 4 do 7, 

− przywróceniem funkcjonowania OCHD od czerwca 2018 r. 

− wykonywaniem dużej liczby badań w pracowni hemodynamiki na Oddziale 
Kardiologii (przy jednoczesnym braku odrębnej umowy na tzw. kardiologię 
inwazyjną). 

(akta kontroli str. 83-84, 145) 

1.2. Szczegółowym badaniem objęto świadczenia wykonane na podstawie umów 
z NFZ na lata 2015-2018, finansowane obecnie ryczałtem PSZ, udzielane 
stacjonarnie (w leczeniu szpitalnym) oraz ambulatoryjnie (w ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej12), zrealizowane w ramach dwóch profili/zakresów świadczeń: 
chirurgii ogólnej (OCHO) oraz urologii (OUR). Ustalono, że w badanym okresie 
liczba pacjentów leczonych stacjonarnie była kilkukrotnie niższa od liczby pacjentów 
leczonych ambulatoryjnie, z kolei wartość świadczeń udzielonych stacjonarnie 
przewyższała wartość świadczeń udzielonych ambulatoryjnie. I tak: 
− łączna liczba pacjentów leczonych stacjonarnie w zakresie OCHO w latach 

2015-2018 (do 30 września) wyniosła 921, co stanowiło 5,6% liczby  
pacjentów (16 352) leczonych ambulatoryjnie. Z kolei, łączna wartość 
świadczeń udzielonych ambulatoryjnie w ww. okresie wyniosła 620,1 tys. zł  
i stanowiła 36,0% wartości świadczeń (1 720,4 tys. zł) udzielonych stacjonarnie; 

− łączna liczba pacjentów leczonych stacjonarnie w zakresie OUR w latach  
2015-2018 (do 30 września) wyniosła 3 794, co stanowiło 14,1% liczby 
pacjentów (26 965) leczonych ambulatoryjnie. Z kolei, łączna wartość 
świadczeń udzielonych ambulatoryjnie w ww. okresie wyniosła 1 646,6 tys. zł 
i stanowiła 18,2% wartości świadczeń (9 038,3 tys. zł) udzielonych stacjonarnie. 

 (akta kontroli str. 85-87) 

W wyniku badania ustalono także, że: 
− liczba pacjentów leczonych stacjonarnie w zakresie OCHO13 zmniejszyła się 

i wynosiła 69 w IV kwartale 2017 r. i 68, 47 i 41 w trzech kwartałach 2018 r. 
Liczba pacjentów w trzecim kwartale 2018 r. (41) zmniejszyła się o 24,0% 
w stosunku do trzeciego kwartału 2017 r. (54). Wartość udzielonych  świadczeń 
zmniejszała się i wyniosła: 128,0 tys. zł w IV kwartale 2017 r. i 110,3 tys. zł,  
96,7 tys. zł oraz 94,2 tys. zł w trzech kwartałach 2018 r., jednak wzrosła 
w porównaniu do III kwartału 2017 r. (kiedy stanowiła 88,8 tys. zł) o 6,1%. 
Średnia (w ujęciu kwartalnym) liczba pacjentów OCHO w pierwszych trzech 
kwartałach 2018 r. (52) była niższa od analogicznej liczby z pierwszych trzech 
kwartałów 2017 r. (59) o 7, tj. o 13,5%. Z kolei, średnia (w ujęciu kwartalnym) 
wartość świadczeń w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (100,4 tys. zł),  
była niższa od analogicznej wartości z pierwszych trzech kwartałów 2017 r. 
(101,8 tys. zł) o 1,4 tys. zł, tj. o 1,4%; 

− liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie w zakresie OCHO14 była 
zdecydowanie wyższa od leczonych stacjonarnie, z kolei wartość udzielonych 
świadczeń niższa, tj.: liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie w zakresie 

                                                      
12 Zwanej dalej „AOS”. 
13 Kod zakresu świadczeń: 03.4610.030.02. 
14 Kod zakresu świadczeń: 02.1610.101.02. 
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OCHO wyniosła 1 077 w IV kwartale 2017 r. i 1 191, 1 038 oraz 814 odpowiednio 
w trzech kwartałach 2018 r. Wartość udzielonych świadczeń wyniosła:  
44,7 tys. zł w IV kwartale 2017 r. i 54,5 tys. zł, 45,1 tys. zł oraz 37,2 tys. zł  
w kolejnych trzech kwartałach 2018 r. Średnia kwartalna liczba pacjentów OCHO 
w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (1 014), była niższa od analogicznej 
liczby z pierwszych trzech kwartałów 2017 r. (1 056) o 42, tj. o 4,0%. Z kolei, 
średnia kwartalna wartość świadczeń w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. 
(45,6 tys. zł) była wyższa od analogicznej wartości z pierwszych trzech 
kwartałów 2017 r. (37,0 tys. zł) o 8,6 tys. zł, tj. o 23,2%, 

− liczba pacjentów leczonych stacjonarnie w zakresie OUR15 utrzymywała się na 
podobnym poziomie i wyniosła 298 w IV kwartale 2017 r. i 309, 297 i 282 
w trzech kwartałach 2018 r. Liczba pacjentów w trzecim kwartale 2018 r. (282) 
wzrosła o 6,0% w stosunku do trzeciego kwartału 2017 r. (266). Wartość 
udzielonych świadczeń również utrzymywała się na podobnym poziomie 
i wyniosła: 665,9 tys. zł w IV kwartale 2017 r. oraz 717,2 tys. zł, 672,2 tys. zł 
i 660,7 tys. zł w trzech kwartałach 2018 r., jednak wzrosła w porównaniu  
do III kwartału 2017 r. (kiedy wynosiła 520,0 tys. zł) o 27,1%. Średnia kwartalna 
liczba pacjentów OUR w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (296), była 
wyższa od analogicznej liczby z pierwszych trzech kwartałów 2017 r. (285) o 11, 
tj. o 3,9%. Z kolei, średnia kwartalna wartość świadczeń w pierwszych trzech 
kwartałach 2018 r. (683,4 tys. zł), była wyższa od analogicznej wartości  
z pierwszych trzech kwartałów 2017 r. (561,3 tys. zł) o 122,1 tys. zł, tj. o 21,8%, 

− liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie w zakresie OUR16 była zdecydowanie 
wyższa od leczonych stacjonarnie, z kolei wartość udzielonych świadczeń 
niższa, tj.: liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie w zakresie OUR wyniosła 
1 613 w IV kwartale 2017 r. i 2 073, 1 921 i 1 909 w trzech kwartałach 2018 r. 
Wartość udzielonych świadczeń wyniosła: 114,7 tys. zł w IV kwartale 2017 r.  
i 166,6 tys. zł, 163,3 tys. zł oraz 167,8 tys. zł w trzech kwartałach 2018 r. Średnia 
kwartalna liczba pacjentów w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (1 968),  
była wyższa od analogicznej liczby z pierwszych trzech kwartałów 2017 r.  
(1 649) o 319, tj. o 19,3%. Z kolei, średnia kwartalna wartość świadczeń 
udzielonych w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (165,9 tys. zł), była wyższa 
od analogicznej wartości z pierwszych trzech kwartałów 2017 r. (109,3 tys. zł)  
o 56,6 tys. zł, tj. o 51,8%. 

(akta kontroli str. 85-87) 

1.3. Badanie w zakresie zapewnienia przez Szpital pacjentom kompleksowych  
oraz koordynowanych świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych 
(stosownie do ich potrzeb) przeprowadzono na próbie łącznie 80 pacjentów,  
wybranych losowo (po 20 pacjentów z dwóch oddziałów szpitalnych: urologii 
i rehabilitacji), wypisanych w miesiącach: listopad 2017 r. oraz kwiecień 2018 r. 
Stwierdzono: 

− 23 pacjentom lekarze zalecili świadczenia pohospitalizacyjne (w okresie nie 
dłuższym niż 30 dni), jednak tylko ośmiu pacjentów (tj. 34,8%) skorzystało 
z potrzebnych im świadczeń w Szpitalu, 

− spośród 66 pacjentów, którym lekarze zalecili dalsze leczenie w ramach AOS, 
tylko dziewięciu (tj. 13,6%) skorzystało ze świadczenia w Szpitalu, żaden nie 
został wpisany na listę oczekujących na potrzebne świadczenie, 

− spośród 80 pacjentów, żadnemu lekarz nie zalecił rehabilitacji. 

                                                      
15 Kod zakresu świadczeń: 03.4640.030.02. 
16 Kod zakresu świadczeń: 02.1640.001.02. 
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Przyczynę niewielkiego stopnia korzystania z proponowanych w Szpitalu świadczeń 
Prezes Zarządu uzasadniła faktem, że pacjenci korzystali z tych świadczeń  
w innych placówkach medycznych, w których leczyli się wcześniej lub w ogóle nie 
kontynuowali leczenia. 

(akta kontroli str. 89-102, 147) 

1.4. Zgodnie z § 12 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 r. w sprawie rodzaju, zakresu i  wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 
jej przetwarzania17, Szpital sporządził i prowadził księgę odmów przyjęć i porad 
ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć w dwóch lokalizacjach, przy ulicy 
Zygmunta Starego 20 oraz Kościuszki 29. Szczegółowym badaniem objęto miesiące 
marzec i wrzesień kolejnych lat 2015-2018 i stwierdzono, że w księdze odmów 
i porad ambulatoryjnych zarejestrowano: 

− w 2015 r.: 1445 (Zygmunta Starego) i 2091 (Kościuszki) odmów/porad w marcu 
oraz 1752 (Zygmunta Starego) i 1736 (Kościuszki) odmów/porad we wrześniu, 

− w 2016 r. odpowiednio 1612 (Zygmunta Starego) i 1727 (Kościuszki) oraz  
1657 (Zygmunta Starego) i 1900 (Kościuszki), 

− w 2017 r. odpowiednio 1615 (Zygmunta Starego) i 1436 (Kościuszki) oraz  
1100 (Zygmunta Starego) i 1534 (Kościuszki), 

− w 2018 r. odpowiednio 1232 (Zygmunta Starego) i 1896 (Kościuszki) oraz  
1116 (Zygmunta Starego) i 2417 (Kościuszki). 

Żadna odmowa przyjęcia nie była związana z brakiem miejsc w Szpitalu i w żadnym 
przypadku pacjenci nie zostali przewiezieni do innego szpitala. Odmowy przyjęcia 
spowodowane były m.in.: brakiem wskazań do hospitalizacji, odmową hospitalizacji 
przez pacjenta lub skierowaniem pacjenta do innego szpitala .  

Prezes Zarządu wyjaśniła, że zmniejszenie lub zwiększenie liczby odmów było 
niezależne od Szpitala, a wynikało z liczby zgłaszających się pacjentów: „Pacjent 
zgłaszający się do szpitala ze skierowaniem do przyjęcia na oddział nie zawsze 
zostaje skierowany do leczenia szpitalnego. Badania wykonywane przez lekarzy 
dyżurnych w Izbie Przyjęć selekcjonują pacjentów, z których część nie wymaga 
leczenia szpitalnego, a taka sytuacja w dokumentacji widnieje jako odmowa 
przyjęcia do szpitala”. 

(akta kontroli str. 82, 145-146) 

1.5. Badanie dotyczące liczby pacjentów i czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczeń finansowanych obecnie w ramach ryczałtu PSZ oraz świadczeń 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza na koniec każdego półrocza z lat okresu 2015-2017 
i na koniec pierwszych trzech kwartałów 2018 r., odrębnie dla przypadków 
„stabilnych” i „pilnych” wykazało, że znacznie wydłużył się średni czas oczekiwania 
na udzielenie świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ oraz świadczeń 
rehabilitacji leczniczej, a także wzrosła liczba pacjentów oczekujących na udzielenie 
ww. świadczeń: 
a) średni czas oczekiwania na niektóre świadczenia opieki zdrowotnej, finansowane 
obecnie w ramach ryczałtu PSZ, wzrósł o pięć lub więcej dni po wprowadzeniu 
PSZ18, tj.: 
- Oddział Chirurgii Dziecięcej przypadki „stabilne” z 0 do 24 dni , 
- Oddział Chirurgii Ogólnej przypadki „stabilne” z 118 do 128 dni, 
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przypadki „stabilne” z 172 do 193 dni, 

                                                      
17 Dz. U. z 2015 r. poz. 2069. 
18 Ustalono zmiany na koniec trzeciego kwartału 2018 r. w porównaniu do danych na koniec 2017 r.  
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- Oddział Chorób Wewnętrznych przypadki „pilne” z 0 do 32 dni oraz przypadki 
„stabilne” z 21 do 29 dni, 

- Oddział Otolaryngologiczny przypadki „pilne” z 16 do 91 dni oraz przypadki 
„stabilne” z 32 do 69 dni, 

- Oddział Rehabilitacyjny przypadki „pilne” z 64 do 782 dni, 
- Oddział Urologiczny przypadki „stabilne” z 28 do 44 dni, 
- Poradnia Chirurgii Ogólnej przypadki „stabilne” z 0 do 82 dni, 
- Poradnia Diabetologiczna przypadki „stabilne” z 74 do 135 dni, 
- Poradnia Gastroenterologiczna przypadki „stabilne” z 215 do 327 dni, 
- Poradnia Nefrologiczna przypadki „stabilne” z 0 do 117 dni, 
- Poradnia Okulistyczna przypadki „stabilne” z 160 do 291 dni, 
- Poradnia Urologiczna przypadki „stabilne” z 0 do 110 dni, 
- Świadczenia z zakresu kardiologii przypadki „pilne” z 0 do 14 dni oraz przypadki 

„stabilne” z 134 do nawet 205 dni. 
(akta kontroli str. 103-114) 

b) wzrosła liczba pacjentów oczekujących na niektóre świadczenia opieki 
zdrowotnej, finansowane w ramach ryczałtu PSZ, tj.: 
- Oddział Chirurgii Dziecięcej przypadki „stabilne” z 0 do 24, 
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przypadki „stabilne” z 500 do 751, 
- Oddział Chorób Wewnętrznych przypadki „pilne” z 0 do jednego oraz przypadki 

„stabilne” z siedmiu do 28, 
- Oddział Rehabilitacyjny przypadki „stabilne” z 473 do 534, 
- Oddział Urologiczny przypadki „stabilne” z 49 do nawet 69, 
- Poradnia Diabetologiczna przypadki „stabilne” z dwóch do 24, 
- Poradnia Gastroenterologiczna przypadki „stabilne” z 12 do 22, 
- Poradnia Nefrologiczna przypadki „stabilne” z 0 do 89, 
- Poradnia Neurologiczna przypadki „stabilne” z dwóch do 63, 
- Poradnia Okulistyczna przypadki „stabilne” z 18 do 180, 
- Poradnia Reumatologiczna przypadki „stabilne” z czterech do 12, 
- Poradnia Urologiczna przypadki „pilne” z 0 do jednego  oraz przypadki „stabilne”  

z 0 do 77, 
- Świadczenia z zakresu kardiologii przypadki „stabilne” z 24 do 50. 

(akta kontroli str. 103-114) 

Prezes Zarządu wyjaśniła, że wzrost liczby pacjentów oczekujących na niektóre 
świadczenia oraz wzrost średniego czasu oczekiwania tych pacjentów, 
spowodowane były m.in.: 

− planowaniem zabiegów operacyjnych i innych procedur medycznych w taki 
sposób, aby nie zwiększać „nadwykonania” przyznanego ryczałtu, 

− absencjami lekarzy w poradniach z obsadą jednoosobową, np. z powodu urlopu 
i innych przyczyn losowych, 

− „nadużywaniem” przez lekarzy kierujących pacjentów do szpitala lub poradni 
specjalistycznej sformułowania „pilne”, 

− zmianami terminów wizyt przez samych pacjentów ze względów osobistych. 

Ponadto, Prezes Zarządu stwierdziła: „Wydłużenie okresu do pierwszego wolnego 
terminu na udzielanie świadczenia od sporządzenia informacji o pierwszym wolnym 
terminie spowodowane było często przesuwaniem wyznaczonego wcześniej terminu 
przez samych pacjentów, którzy z przyczyn osobistych musieli zmienić termin 
przyjęcia do szpitala lub udzielenia porady w poradni specjalistycznej.” 

(akta kontroli str. 145-147) 



 

9 

1.6. Szpital rozpoczął wykonywanie świadczeń  NiŚOZ bez opóźnień, tj. z dniem 
1 października 2017 r.19 Udzielanie świadczeń w tym zakresie zostało 
zorganizowane na bazie istniejących wcześniej gabinetów podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ). Porady udzielane były stacjonarnie, telefonicznie oraz w trybie 
wyjazdowym (w warunkach domowych, u pacjenta). Wprowadzono trzy zespoły 
lekarsko-pielęgniarskie (dwa stacjonarne, jeden wyjazdowy. Świadczenia udzielane 
były w dni powszednie od 18:00 do 08:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy. 
Miejsca udzielania świadczeń zlokalizowane zostały w obiektach przy ul. Zygmunta 
Starego 20. Poza częścią gabinetów lekarsko-pielęgniarskich, wydzielono również 
pomieszczenia socjalne i miejsca wyczekiwania zespołu wyjazdowego. 
Umowę ze Śląskim OW NFZ w zakresie NiŚOZ Szpital wykonywał samodzielnie, za 
wyjątkiem podwykonawstwa w zakresie transportu sanitarnego. 

(akta kontroli str. 138) 

1.7. Liczba porad lekarskich udzielonych w ramach NiŚOZ w okresie od 
1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. ambulatoryjnie, w trybie wyjazdowym 
i telefonicznie wzrosła w I kwartale 2018 r. w porównaniu do IV kwartału 2017 r., 
a następnie zmniejszała się w kolejnych kwartałach 2018 r. Podobną tendencję 
odnotowano w przypadku liczby wizyt pielęgniarskich udzielonych w trybie 
wyjazdowym. Z kolei, w przypadku wizyt pielęgniarskich udzielonych ambulatoryjnie 
nie było jednoznacznej tendencji, tj. raz ich liczba była większa, raz mniejsza. I tak: 

− liczba porad lekarskich udzielonych ambulatoryjnie wyniosła łącznie 18 236 
w całym okresie, w tym 4 176 w IV kwartale 2017 r., 5 104 w I kwartale 2018 r., 
4 987 w II kwartale 2018 r. i 3 969 w IV kwartale 2018 r.; 

− liczba porad lekarskich udzielonych w trybie wyjazdowym wyniosła łącznie 566, 
w tym w poszczególnych kwartałach, odpowiednio: 112, 180, 161 i 113; 

− liczba porad lekarskich udzielonych telefonicznie wyniosła łącznie 1 222, w tym 
w poszczególnych kwartałach, odpowiednio: 349, 405, 277 i 191; 

− liczba porad pielęgniarskich udzielonych w trybie wyjazdowym wyniosła łącznie 
1 321, w tym w poszczególnych kwartałach, odpowiednio: 208, 484, 376 i 253; 

− liczba porad pielęgniarskich udzielonych ambulatoryjnie wyniosła łącznie 8 845, 
w  tym w poszczególnych kwartałach, odpowiednio: 2 157, 1 887, 2 468, 2 333. 

(akta kontroli str. 139) 

1.8. W analizowanym okresie zmniejszyła się liczba pacjentów zakwalifikowanych 
do kategorii I stanu zdrowia20 w IP, jednak udział takich pacjentów w liczbie 
pacjentów IP ogółem utrzymywał się na zbliżonym poziomie: 
− w 2015 r. liczba pacjentów wynosiła średnio na kwartał 9 311, co stanowiło 

87,2% w ogólnej liczbie pacjentów, 
− w 2016 r. średnio na kwartał 9 592 pacjentów, tj. 91,9% pacjentów ogółem, 
− w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 r. średnio na kwartał 7 928 

pacjentów, tj. 89,3% pacjentów ogółem, 
− w czwartym kwartale 2017 r. 7 665 pacjentów, tj. 97,4% pacjentów ogółem, 
− w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. średnio na kwartał 8 562 

pacjentów, tj. 91,0% pacjentów ogółem. 
(Dowód: akta kontroli: 140) 

                                                      
19 Wcześniej, Szpital realizował świadczenia NiŚOZ w latach 2004-2013 na podstawie umowy  
nr 126/101090/0401/01/2004 z 30 marca 2004 r. wraz z kolejnymi aneksami. 
20 Pacjentowi zakwalifikowanemu do kategorii I stanu zdrowia w IP udziela się następujących świadczeń: porada lekarska, 
opieka pielęgniarska, wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta. 
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Z kolei, po zorganizowaniu NiŚOZ w Szpitalu, wzrosła liczba świadczeń (procedur 
medycznych) I kategorii udzielonych w IP, a także udział takich świadczeń w liczbie 
sprawozdawanych procedur ogółem. I tak: 
− w 2015 r. liczba świadczeń I kategorii wyniosła średnio na kwartał 31 014,  

co stanowiło 42,3%  ogólnej liczby świadczeń, 
− w 2016 r. średnio na kwartał 15 451 świadczeń I kategorii, tj. 20,2% świadczeń 

ogółem, 
− w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 r. średnio na kwartał 17 432 

świadczenia I kategorii, tj. 24,9% świadczeń ogółem, 
− w czwartym kwartale 2017 r. 19 926 świadczeń I kategorii, tj. 35,9% świadczeń 

ogółem, 
− w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. średnio na kwartał 21 424 

świadczenia, tj. 32,1% świadczeń ogółem. 
(Dowód: akta kontroli: 140) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
NIK pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Szpital z umowy zawartej z NFZ 
w zakresie świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ. Poziom realizacji  
tych świadczeń w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.  
wyniósł 109,0% wartości zakontraktowanej w umowie, przy czym w IV kwartale 
2017 r. Szpital zrealizował ryczałt PSZ na poziomie 96,3%, co skutkowało 
obniżeniem jego wartości na I półrocze 2018 r.  
Szpital w obowiązującym terminie, tj. z dniem 1 października 2017 r. zorganizował 
udzielanie świadczeń NiŚOZ, w ramach której w pierwszych trzech kwartałach 
2018 r. zmniejszała się (w porównaniu do IV kwartału 2017 r.) liczba porad 
lekarskich i pielęgniarskich udzielonych ambulatoryjnie, w trybie wyjazdowym  
oraz telefonicznie. 
NIK zwraca uwagę na wydłużenie średniego czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ oraz świadczeń w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza, a także wzrost liczby pacjentów oczekujących na ww. 
świadczenia. W ocenie NIK, zadaniem Szpitala winno być zintensyfikowanie, 
w ramach uzyskanego finansowania ze  Śląskiego OW NFZ, a także możliwości 
kadrowych i sprzętowych, działań mających na celu zmniejszenie liczby 
oczekujących pacjentów oraz skrócenie czasu oczekiwania na leczenie. 
 

2. Zmiany w organizacji wewnętrznej Szpitala oraz 
w alokacji zasobów 

2.1. W momencie wprowadzenia sieci szpitali, tj. od 1 października 2017 r., 
w Szpitalu funkcjonowały poradnie specjalistyczne odpowiadające każdemu 
z realizowanych profili PSZ, wskazane w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych  
kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej21. 

(Dowód: akta kontroli: 137) 
2.2. W związku z wprowadzeniem sieci szpitali, w Szpitalu nie wystąpiła 
konieczność dokonywania zmian zakresu udzielanych świadczeń oraz zmian 
struktury organizacyjnej. Do PSZ zostały włączone wszystkie prowadzone przez 

                                                      
21 Dz. U. z 2017 r. poz. 1163. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Szpital profile działalności. W latach 2015-2017 (do III kwartału) w Szpitalu nie 
zostały utworzone nowe profile działalności.  
Od IV kwartału 2017 r. Szpital realizował nieprzerwanie wszystkie dotychczasowe 
świadczenia za wyjątkiem leczenia w poradni ginekologiczno-położniczej, dla 
którego umowa wygasła z dniem 30 czerwca 2018 r.22 oraz na OCHD, którego 
praca była czasowo zawieszona, co opisano w punkcie 1.1. niniejszego wystąpienia. 
Z uwagi na fakt, że przyjęcia w poradni ginekologiczno-położniczej odbywały się  
na bieżąco, nie były tworzone listy oczekujących. Z kolei, pacjenci oczekujący  
na leczenie na OCHD zostali poinformowani o zawieszeniu pracy oddziału ustnie, 
telefonicznie oraz listownie. Informacja taka została również zamieszczona na 
tablicy ogłoszeń w Szpitalu. Dokumentacja medyczna oraz oryginały skierowań 
zostały wydane pacjentom, którzy wystąpili z pisemnym wnioskiem o jej wydanie.  
Po ponownym uruchomieniu oddziału, dotychczasowi pacjenci zostali 
poinformowani o możliwości kontynuacji leczenia. 

(akta kontroli str. 83-84, 135-138, 150-153, 161-163) 

2.3. W latach 2015-2018 Szpital zrealizował 117 inwestycji (związanych z zakupem 
wysoko cennej aparatury medycznej oraz inwestycjami budowlanymi 
i remontowymi)  na łączną kwotę 11 882,7 tys. zł, w tym: 
− w 2015 r. za łączną kwotę 1 595,6 tys. zł, w tym m.in. dokonano zakupu aparatu 

USG za 199,8 tys. zł oraz przeprowadzono remont dachu w budynku głównym 
Szpitala za 177,5 tys. zł, 

− w 2016 r. za łączną kwotę 5 355,1 tys. zł, w tym m.in. przeprowadzono  
remont pracowni hemodynamiki za 2 550,1 tys. zł oraz zakupiono angiograf  
za 1 575,7 tys. zł, 

− w 2017 r. za łączną kwotę 2 902,5 tys. zł, w tym m.in. przeprowadzono  
remont oddziału kardiologicznego Szpitala za 1 565,6 tys. zł oraz zakupiono 
dwie pompy do kontrapulsacji za łączną kwotę 258,8 tys. zł; 

− w 2018 r. za łączną kwotę 2 029,5 tys. zł, w tym m.in. przeprowadzono remont 
OIOM-u za 1 082,2 tys. zł oraz zakupiono dwa respiratory za 167,8 tys. zł. 

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Szpitala w wysokości 
11 291,4 tys. zł (co stanowiło 95% łącznej kwoty wydatków), dotacji Urzędu Miasta 
w kwocie 573,3 tys. zł (tj. 4,8%) oraz darowizn w kwocie 18,0 tys. zł (tj. 0,2%)23. 
W okresie objętym kontrolą nie doszło do utraty trwałości tych inwestycji. 

 (Dowód: akta kontroli: 115-119) 

2.4. Na dzień 30 września 2018 r. stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
w przeliczeniu na pełen etat wynosił 419,8 etatów, w tym 62,4 etatu lekarzy,  
287,9 etatu pielęgniarek i 69,5 etatu pozostałego personelu. W porównaniu do lat 
wcześniejszych, w 2018 r. zatrudnienie na podstawie umów o pracę wzrosło 
w porównaniu do 2017 r. o 40,9 etatów, z czego w największym stopniu zwiększyło 
się zatrudnienie pielęgniarek (o 42,4 etaty), zatrudnienie lekarzy nieznacznie 
wzrosło (o 2,3 etatu), a zatrudnienie pozostałego personelu zmniejszyło się  
(o 3,8 etatu). Prezes Zarządu wyjaśniła, że znaczny wzrost zatrudnienia 
pielęgniarek wynikał z faktu, że pielęgniarki zatrudnione w okresie wcześniejszym 
na podstawie umów cywilnoprawnych, zostały zatrudnione na podstawie umów 
o pracę. Z kolei, wzrost zatrudnienia lekarzy wynikał z ponownego uruchomienia 
OCHD. 
   
                                                      
22 Szpital zrezygnował z prowadzenia ww. poradni po zakończeniu kontraktu i nie planował przystąpienia  
do kolejnego konkursu. 
23 Żadna z ww. inwestycji nie była przedmiotem oceny w Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych 
w Sektorze Zdrowia IOWISZ, tj. w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia  
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845, ze zm.).  
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Z kolei, w zakresie świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych 
stwierdzono: liczba lekarzy w 2018 r. wzrosła o 52 (do 239), liczba pielęgniarek 
zmniejszyła się o 11 (do 54), a liczba pozostałego personelu nie uległa zmianie  
i wynosiła 924. Znaczny wzrost lekarzy zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych Prezes Zarządu wyjaśniła faktem zatrudnienia lekarzy na dyżury 
medyczne, celem zapewnienia ciągłości pracy Szpitala.  

(Dowód: akta kontroli: 122-127, 151) 

Prezes Zarządu wyjaśniła, że w ramach optymalizacji pracy oddziałów szpitalnych 
i poradni, po utworzeniu sieci szpitali podjęto m.in. następujące działania: 

− w oddziale urologii wprowadzono oddzielny dyżur stacjonarny lekarzy urologów 
oraz wprowadzono dyżur drugiego zespołu anestezjologicznego, 

− połączono dwa oddziały chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

− z dniem 18 czerwca 2018 r. wznowiono prace na OCHD.  
(Dowód: akta kontroli: 138) 

2.5. Szczegółowym badaniem objęto dane dotyczące działalności Szpitala w okresie 
pierwszych trzech kwartałów poszczególnych lat okresu 2015-2018, w zakresie 
średniego czasu hospitalizacji25, średniego wykorzystania łóżek szpitalnych26  
oraz wskaźnika przelotowości27 na oddziałach: OWEW, OWN, OK, OA, OAD, OP, 
OCHO, OCHON, OCHD, OCHUO, OCHUOD, OO, OREH, OL oraz OU28.  
Na podstawie ww. badania stwierdzono:  
a) średni czas hospitalizacji skrócił się na OK (z 5,5 w 2015 r. do 3,7 dnia 

w 2018 r.), OCHO (z 5,5 w 2015 r. do 4,5 dnia w 2018 r.), OCHON (z 5,6  
w 2015 r. do 5,1 dnia w 2018 r.), OL (z 3,0 w 2015 r. do 2,7 dnia w 2018 r.)  
i na OREH (z 19,8 w 2015 r. do 19,6 dnia w 2018 r.), utrzymywał się na 
podobnym poziomie na OWEW (5,8 w 2015 r. i w 2018 r.), OWN (7,3 w 2015 r.  
i w 2018 r.), OA (14,2 w 2015 r. i 14,6 w 2018 r.), OP (3,7 w 2015 r. i 3,8  
w 2018 r.), OCHD (2,6 w 2015 r. i 2,5 w 2018 r.), OCHUO (5,7 w 2015 r.  
i 5,6 w 2017 r.), OO (1,9 w 2015 r. i 1,7 w 2018 r.) i OU (3,6 w 2015 r. i 3,7  
w 2018 r.) oraz wzrósł na OAD (z 24,5 w 2015 r. do 39,1 dnia w 2018 r.)  
i OCHUOD (z 5,2 w 2015 r. do 5,9 dnia w 2018 r.). Wzrost czasu hospitalizacji 
na OAD wynikał z jednostkowego przypadku przebywania na oddziale dziecka, 
które oczekiwało na decyzję sądu o przyznaniu praw opiekuńczych, z kolei 
wydłużenie czasu hospitalizacji na OCHUOD spowodowane zostało awarią 
sprzętu medycznego używanego na Oddziale. 

b) średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych dla hospitalizacji wzrosło na OWEW 
(z 55% w 2015 r. do 58% w 2018 r.), OWN (z 38% w 2015 r. do 69% w 2018 r.), 
OK (z 50% w 2015 r. do 60% w 2018 r.), OA (z 64% w 2015 r. do 82%  
w 2018 r.), OAD (z 36% w 2015 r. do 43% w 2018 r.), OREH (z 76% w 2015 r. 
do 81% w 2018 r.) i na OU (z 32% w 2015 r. do 48% w 2018 r.), utrzymywało 
się na podobnym poziomie na OP (48% i 49% w latach 2015 i 2018 r.), 

                                                      
24 Ponadto, dyżury lekarskie w Szpitalu w latach 2015-2016 pełnione były przez lekarzy na podstawie umów 
zawartych przez Szpital z dwoma firmami.   
25 Średni czas hospitalizacji liczony jako iloraz wszystkich tzw. osobodni i liczby hospitalizowanych. 
26 Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych: wskaźnik określający, przez ile przeciętnie dni w ciągu okresu łóżko 
było zajęte przez chorych. Wskaźnik wyrażony w % liczony jako iloraz średniej liczby dni, przez które łóżko było 
zajęte i liczby dni okresu sprawozdawczego (średnio w trzech pierwszych kwartałach każdego roku 272 dni 
kalendarzowych), którą przyjęto za 100. 
27 Wskaźnik przelotowości: iloraz liczby hospitalizowanych i liczby posiadanych łóżek. Wskaźnik określający,  
ilu chorych korzystało kolejno z jednego łóżka szpitalnego. 
28 Na 30 września 2018 r. liczba łóżek na badanych oddziałach wyniosła: 50 na OWEW, 40 na OWN, 32 na OK, 
5 na OA, 5 na OAD, 30 na OP, 35 na OCHO, 40 na OCHON, 30 na OCHD, 50 na OCHUOD (po połączeniu  
z OCHUO), 10 na OO, 20 na OREH, 10 na OL oraz 25 na OU. 
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OCHUOD (47% i 49% w latach 2015 i 2018 r.), OO (30% i 28% w latach 2015  
i 2018 r.), oraz zmniejszyło się na OCHO (z 53% w 2016 r. do 46% w 2018 r.), 
OCHON (z 46% w 2015 r. do 64% w 2018 r.) i OCHD (z 32% w 2015 r. do 9%  
w 2018 r.) oraz OCHUO (z 41% w 2015 r. do 26% w 2017 r.) oraz OL (z 20%  
w 2015 r. do 15% w 2018 r.). 

c) wskaźnik przelotowości, obrazujący intensywność wykorzystania bazy 
szpitalnej, wzrósł na OWN (z 14,0 w 2015 r. do 25,7 w 2018 r.), OK (z 24,7 
w 2015 r. do 44,5 w 2018 r.) i na OA (z 12,2 w 2015 r. do 15,4 w 2018 r.), 
OCHON (z 22,5 w 2015 r. do 34,2 w 2018 r.), OO (z 42,3 w 2015 r. do 45,1 
w 2018 r.), OU (z 24,4 w 2015 r. do 35,2 w 2018 r.), utrzymywał się na 
podobnym poziomie na OWEW (26,3-27,5 w latach 2015-2018 r.), OCHO  
(26,3 w 2015 r. i 27,9 w 2018 r.), OREH (10,5 w 2015 r. i 11,3 w 2018 r.) oraz 
zmniejszył się na OAD (z 4,0 w 2015 r. do 3,0 w 2018 r.), OP (z 35,4 w 2015 r. 
do 15,8 w 2017 r.), OCHD (z 33,6 w 2015 r. do 9,8 w 2018 r.29), OCHUO  
(z 19,5 w 2015 r. do 12,6 w 2018 r.), OCHUOD (z 24,4 w 2015 r. do 9,0  
w 2017 r.), OL (z 17,9 w 2015 r. do 15,5 w 2018 r.). 

(Dowód: akta kontroli: 128) 

NIK zwraca uwagę, że pomimo wzrostu średniego wykorzystania łóżek30 w Szpitalu 
na niemal wszystkich objętych badaniem oddziałach (z wyjątkiem OA i OREH),  
nie osiągnięto pożądanej wartości wskaźnika na poziomie 80%31. 
Niski poziom wykorzystania łóżek Prezes Zarządu uzasadniła dążeniem Szpitala  
do maksymalnego skrócenia czasu leczenia pacjentów oraz zmniejszenia kosztów 
leczenia i stwierdziła, że główną przyczyną niższej wartości ww. wskaźnika od 
pożądanej wartości 80% był brak możliwości zwiększenia liczby przyjmowanych 
pacjentów ze względu na znaczne koszty leczenia, niepokryte kwotą ryczałtu. 

(Dowód: akta kontroli: 128, 146-147) 

2.6. W okresie objętym kontrolą do Szpitala wpłynęła jedna skarga (w 2015 r.), 
dotycząca braku możliwości przyjęcia pacjenta w poradni ortopedycznej oraz 
niestosownego zachowania pracownika tej poradni. Skarga została uznana  
za niezasadną i skarżącej udzielono odpowiedzi, w której wyjaśniono zasady 
rejestracji pacjentów w poradni32. 

(Dowód: akta kontroli: 60-71, 134) 

 

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

Wprowadzenie sieci szpitali nie spowodowało likwidacji  żadnego z realizowanych 
profili działalności Szpitala ani zmian w jego strukturze organizacyjnej.  

                                                      
29 Niski wskaźnik średniego wykorzystania łóżek szpitalnych na Oddziale Chirurgii dzieci wynikał z zawieszenia 
pracy oddziału w IV kwartale 2017 r. i I kwartale 2018 r., co opisano w punkcie 1.1. wystąpienia. 
30 Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych: wskaźnik określający, przez ile przeciętnie dni w ciągu okresu łóżko 
było zajęte przez chorych. Wskaźnik wyrażony w % liczony jako iloraz średniej liczby dni, przez które łóżko było 
zajęte i liczby dni okresu sprawozdawczego (średnio w trzech pierwszych kwartałach każdego roku 272 dni 
kalendarzowych), którą przyjęto za 100. 
31 „Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu zdrowia 
ludności”, Warszawa grudzień 2006 r., str. 22 (Materiał przygotowany dla Ministra Zdrowia przez Państwowy 
Zakład Higieny na podstawie baz danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Państwowego 
Zakładu Higieny, dotyczących infrastruktury szpitali i ich działalności).  
32 Do podmiotu tworzącego (Urzędu Miejskiego w Gliwicach), ani do Oddziału Wojewódzkiego NFZ nie wpłynęły 
skargi pacjentów związane z ograniczeniem dostępności do świadczeń realizowanych przez ten podmiot. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Pacjenci OCHD, którego praca została czasowo zawieszona, zostali odpowiednio 
poinformowani o tym fakcie oraz o możliwości kontynuacji leczenia w innych 
poradniach. Wdrożenie PSZ nie doprowadziło do wystąpienia przypadków utraty 
trwałości zrealizowanych zadań inwestycyjnych związanych z pracami budowlanymi 
i remontowymi oraz zakupami aparatury medycznej. 
NIK zwraca uwagę na niski poziom wykorzystania łóżek w Szpitalu. Co prawda 
w trzech kwartałach 2018 r. średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 81% 
i 82% na OA i OREH, to jednak na pozostałych oddziałach stanowiło od 9% do 69%. 
Zauważyć przy tym należy, że powyższe miało miejsce przy wykonaniu świadczeń 
powyżej wartości ryczałtu ustalonego w umowie z NFZ (117,3%, 118,4% oraz 
116,4% wykorzystania ryczałtu w pierwszych trzech kwartałach 2018 r.). Zdaniem 
NIK, osiągnięcie wysokiego poziomu wykorzystania łóżek szpitalnych pozwala  
na maksymalizowanie efektów działalności szpitala, a tym samym na podniesienie 
efektywności usługowej szpitala i zwiększenie dostępności świadczeń medycznych. 

 

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Szpitala 
z uwzględnieniem poziomu finansowania świadczeń 
opieki zdrowotnej 

3.1. Wartość przychodów Szpitala33 z tytułu umów zawartych z NFZ wyniosła 
55 599,0 tys. zł w 2015 r., 58 120,9 tys. zł w 2016 r., 56 578,0 tys. zł oraz  
57 923,1 tys. zł w 2018 r. Przychody w 2018 r. wzrosły w porównaniu z rokiem 
poprzednim o 1 345,1 tys. zł, tj. o 2,4%. W 2018 r. w kwocie zawartego kontraktu  
wartość świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ wyniosła 36 648,1 tys. zł, 
co stanowiło 63,3% kwoty całego kontraktu. We wcześniejszych latach wartość tych 
samych świadczeń wyniosła 41 820,1 tys. zł (tj. 75,2% wartości kontraktu) w 2015 r., 
42 637,2 tys. zł (tj. 73,4%) w 2016 r. i 35 337,3 tys. zł (tj. 62,5%) w 2017 r. 

(Dowód: akta kontroli: 131) 

3.2. Wysokość przychodów z działalności leczniczej Szpitala na koniec trzeciego 
kwartału 2018 r. wyniosła 52 841,6 tys. zł i w porównaniu z analogicznym okresem 
2017 r. wzrosła o 10 393,8 tys. zł, tj. o 24,5%34. 

(Dowód: akta kontroli: 132) 

Koszty działalności leczniczej Szpitala na koniec trzeciego kwartału 2018 r.  
wyniosły 71 023,7 tys. zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. wzrosły  
o 15 815,3 tys. zł, tj. o 28,7%. 
Udział kosztów zatrudnienia personelu w ww. kosztach utrzymywał się na zbliżonym 
poziomie i wyniósł, odpowiednio: 39,4% oraz 40,5%.  

(Dowód: akta kontroli: 132) 
W omawianym okresie Szpital odnotował stratę, tj. uzyskał ujemny wynik finansowy 
na działalności leczniczej oraz ujemny wynik finansowy ogółem. 
Strata poniesiona na działalności leczniczej wyniosła na koniec trzeciego kwartału 
lat 2017-2018 odpowiednio (-)12 132,7 tys. zł oraz (-)17 884,6 tys. zł (wzrost 
o 5 751,9 tys. zł, tj. o 47,4%). Z kolei, strata ogółem w tym samym okresie wyniosła 
odpowiednio: (-)12 493,1 tys. zł oraz (-)18 472,1 tys. zł (wzrost o 5 979,1 tys. zł,  
tj. o 47,9%). 
Znaczne zwiększenie obu wartości na dzień 30 września 2018 r. Prezes Zarządu 
wyjaśniła zwiększeniem kosztów wynagrodzeń w Szpitalu, wynikającym m.in. 

                                                      
33 Uwzględniono dane za lata 2015-2017 obejmujące przychody Szpitala oraz GCM. 
34 Biorąc pod uwagę fakt, że od 8 maja 2017 r. nastąpiło przyłączenie do Szpitala jednostek GCM  
do porównania przyjęto wyłącznie dane od III kwartału 2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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z ustawowej regulacji wynagrodzeń pracowników medycznych oraz podwyżkami 
stawek płacy lekarzy. 

(Dowód: akta kontroli: 132, 151) 

W omawianym okresie wysokość zobowiązań długoterminowych wzrosła ponad 
trzykrotnie, z kwoty 9 094,0 tys. zł na 30 września 2017 r. do 28 262,4 tys. zł  
na 30 września 2018 r., tj. o 19 168,4 tys. zł. Z kolei, wysokość zobowiązań 
krótkoterminowych wzrosła odpowiednio z kwoty 22 602,6 tys. zł do 25 421,7 tys. zł, 
tj. o 2 819,1 tys. zł (o 12,5%). 
Wartość zobowiązań wymagalnych utrzymała się na podobnym poziomie i wyniosła 
w ww. okresie 13 027,4 tys. zł i 13 929,3 tys. zł. Udział zobowiązań wymagalnych 
w kwotach zobowiązań krótkoterminowych wyniósł 57,6% oraz 54,8% tych 
zobowiązań.  
Kwoty zobowiązań krótkoterminowych wynikały z trudnej sytuacji ekonomiczno-
finansowej Szpitala. 

(Dowód: akta kontroli: 132, 152) 

Prezes Zarządu wskazała następujące działania podejmowane w celu optymalizacji 
funkcjonowania oddziałów po wprowadzeniu sieci szpitali oraz finansowania 
świadczeń w formie ryczałtu, m.in.: 
− podzielenie ryczałtu w optymalny sposób uwzględniający liczbę pacjentów 

oczekujących, 

− zwiększenie liczby procedur na oddziale okulistycznym, rozszerzenie procedur 
w OCHO oraz wznowienie pracy na OCHD, 

− dostosowanie zatrudnienia personelu lekarskiego w stosunku do wielkości 
oddziałów. 

(Dowód: akta kontroli: 152) 

3.3. Wprowadzenie systemu PSZ nie skutkowało koniecznością poniesienia 
dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem Szpitala do funkcjonowania 
w nowych warunkach. 

 (Dowód: akta kontroli: 107) 

3.4. Stosując metodologię określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych  
niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-
finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej35, dokonano 
wyliczenia wskaźników ekonomiczno-finansowych Szpitala w trzech pierwszych 
kwartałach poszczególnych lat 2017-201836. 
Wskaźniki zyskowności, określające zdolność Szpitala do generowania zysków oraz 
ekonomiczną efektywność jego działalności osiągnęły wartości ujemne, co świadczy 
o przewadze kosztów nad przychodami Szpitala: 
− wskaźnik zyskowności netto obrazujący, jaką część przychodów stanowi 

odnotowany zysk lub strata, na koniec poszczególnych okresów wynosił 
odpowiednio (-)0,28% oraz (-)0,36%; 

− wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej, określający ekonomiczną 
efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej 
oraz pozostałej działalności operacyjnej, wynosił odpowiednio (-)0,27% oraz  
(-) 0,34%; 

− wskaźnik zyskowności aktywów, wynosił (-)0,37% oraz (-)0,5%. 

                                                      
35 Dz. U. z 2017 r. poz. 832, zwanego dalej: rozporządzeniem ws. wskaźników. 
36 Mając na uwadze fakt, że od 8 maja 2017 r. nastąpiło przyłączenie do Szpitala jednostek GCM w porównaniu 
zaprezentowano wyłącznie dane za III kwartał 2017 r. i III kwartał 2018 r. 
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Zgodnie z rozporządzeniem ws. wskaźników, wszystkie ww. wartości uzyskały 
najniższą ocenę (zero punktów). 

Wskaźniki płynności, określające zdolność Szpitala do terminowego regulowania 
zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych, osiągnęły niskie wartości, co oznacza 
ryzyko utraty przez Szpital zdolności do terminowego regulowania zobowiązań: 

− wskaźnik bieżącej płynności, określający zdolność Szpitala do spłaty 
zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków 
obrotowych, wyniósł odpowiednio 0,58 i 0,69 (ocena zero punktów w 2017 r.  
i cztery punkty w 2018 r.); 

− wskaźnik szybkiej płynności, określający zdolność Szpitala do spłacania 
zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. 
krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi, wyniósł 0,49 i 0,60 
(ocena zero punktów w 2017 r. i osiem punktów w 2018 r.). 

Wskaźniki efektywności, tj. wskaźniki rotacji należności oraz zobowiązań,  
wykazały trudności Szpitala ze ściągalnością własnych należności oraz długi czas 
regulowania bieżących zobowiązań przez Szpital: 

− wskaźnik rotacji należności, określający długość (w dniach) cyklu oczekiwania 
podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi wyniósł, odpowiednio: 
58 i 66 dni (ocena dwa punkty za 2017 r. i jeden punkt za 2018 r.); 

− wskaźnik rotacji zobowiązań, określający (w dniach) okres, jaki jest potrzebny 
podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych wyniósł 132  
i 133 dni (oceny po zero punktów). 

Wskaźniki zadłużenia Szpitala, tj. wskaźnik zadłużenia aktywów oraz wskaźnik 
wypłacalności, wykazały niską wiarygodność finansową podmiotu oraz znaczące 
ryzyko utraty możliwości regulowania zobowiązań: 

− wskaźnik zadłużenia aktywów informujący o stopniu finansowania aktywów 
kapitałami obcymi wyniósł 121% i 158% (oceny po zero punktów); 

− wskaźnik wypłacalności określający wielkość funduszy obcych przypadającą  
na jednostkę funduszu własnego osiągnął wartość (-)4,9 oraz (-)2,5 (oceny  
po zero punktów). 

Łącznie, w ww. okresach Szpital, na 70 możliwych do uzyskania punktów, w 2017 r. 
Szpital uzyskał 2 punkty (tj. 2,9%), a w 2018 r. 13 punktów (tj. 18,6%), co pokazuje, 
że sytuacja ekonomiczno-finansowa Szpitala uległa nieznacznej poprawie w 2018 r., 
jednak ciągle jest bardzo zła. 

Prezes Zarządu wyjaśniła, że zła sytuacja ekonomiczno-finansowa Szpitala 
spowodowana była m.in. wzrastającymi kosztami wypłacanych wynagrodzeń  
dla personelu Szpitala oraz niskim poziomem ryczałtu przyznanego przez Śląski 
OW NFZ i stwierdziła: „Wprowadzenie sieci i ryczałtu spowodowało wyeliminowanie 
pojęcia tzw. „nadwykonań” i możliwości dochodzenia zapłaty za udzielone 
świadczenia przed sądem. Natomiast ryczałt należy wykonać, a jego przekroczenie 
nie gwarantuje zapłaty i wzrostu wysokości ryczałtu. Czyli trzeba ponieść koszty, 
a przychód jest niepewny. Mało tego – jeśli nawet nastąpi wzrost, to dopiero 
w przyszłym okresie finansowym. Wyrównanie za bieżący okres jest niemożliwe. 
Jest to bardzo niekorzystne zjawisko dla finansów podmiotów leczniczych, 
powodujące jednocześnie ogromne trudności w określaniu strategii działania 
w perspektywie krótko i długofalowej”. 

(Dowód: akta kontroli: 133, 151-153) 

3.5. Szpital uzyskał wyższy ryczałt PSZ na II półrocze 2018 r. Zwiększenie wyniosło 
łącznie 2 165,5 tys. zł i wynikało z: uruchomienia oddziału chirurgii dziecięcej 



 

17 

(wzrost o 1 640,5 tys. zł), uzyskania dodatnich współczynników korygujących37 
(wzrost o 427,0 tys. zł) oraz wykonania świadczeń w kwocie przekraczającej 
wartość ryczałtu (zwiększenie o 98,0 tys. zł). 

(akta kontroli str. 138, 151-153) 

Po wprowadzeniu PSZ pogłębiła się zła sytuacja finansowa Szpitala, który w okresie 
objętym kontrolą co roku powiększał poniesioną stratę ogółem oraz stratę na 
działalności leczniczej. Ponadto, po wprowadzeniu sieci szpitali, w porównaniu  
do stanu na koniec III kwartału 2017 r., ponad trzykrotnie wzrosła wysokość 
zobowiązań długoterminowych oraz zwiększyła się o 12,5% kwota zobowiązań 
krótkoterminowych.  
Również wyniki analizy wskaźnikowej, sporządzonej na podstawie sprawozdań 
finansowych przy zastosowaniu metody punktowej potwierdzają, że sytuacja 
ekonomiczno-finansowa Szpitala jest bardzo trudna: na 70 punktów możliwych  
do uzyskania, Szpital zdobył zaledwie dwa w 2017 r. oraz 13 w 2018 r. 
Podejmowane przez Spółkę działania spowodowały, że w drugim półroczu 2018 r. 
Szpital uzyskał wyższy ryczałt na udzielanie świadczeń w ramach PSZ. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków. 

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. 

 

Katowice, 18 stycznia 2019 r. 

 

 

              Kontroler                                                           Najwyższa Izba kontroli 

      Katarzyna Gradzik                                                   Delegatura w Katowicach 

  Doradca ekonomiczny 
 
 
.......................................... 

 

                                                      
37 Współczynniki (ql,j) uzyskane w związku z posiadaniem certyfikatów jakości w laboratoriach analitycznych. 
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