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I. Dane identyfikacyjne 
Szpital Powiatowy w Zawierciu1, ul. Miodowa nr 14, 42-400 Zawiercie 

 

Anna Pilarczyk-Sprycha, Dyrektor Szpitala od dnia 1 marca 2016 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

1. Małgorzata Guzik, Dyrektor Szpitala w okresie od dnia 15 maja 2013 r. do dnia 
7 kwietnia 2015 r., 

2. Piotr Grazda, Dyrektor Szpitala w okresie od 8 kwietnia 2015 r. do dnia 7 maja 
2015 r.,  

3. Marek Walewski, Dyrektor Szpitala w okresie od dnia 8 maja 2015 r. do dnia  
28 lutego 2016 r. 

 

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 Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

 

 

Andrzej Pakuła, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/300/2018 z 27.09.2018 r.  

 (akta kontroli str.1-7) 

 

                                                      
1 Zwany dalej: „Szpitalem”. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. –  dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wywiązywanie się przez Szpital 
z  zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim 
w Katowicach4 umowy o udzielanie świadczeń finansowanych w formie  
ryczałtu w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej5. Szpital realizował świadczenia we wszystkich zakresach 
finansowanych w ramach ryczałtu PSZ nieprzerwanie przez cały okres umowy6 
(za wyjątkiem trzech poradni specjalistycznych7). Po wprowadzeniu sieci szpitali, 
pomimo spadku liczby pacjentów, wzrosła wartość udzielonych świadczeń.   
Szpital zapewnił możliwość realizacji świadczeń w trybie ambulatoryjnym dla 
uprzednio hospitalizowanych pacjentów. Od momentu włączenia Szpitala do 
systemu zabezpieczenia, odnotowano skrócenie średniego rzeczywistego czasu 
oczekiwania (w dniach) na udzielenie świadczenia na czterech oddziałach8 
i w pięciu poradniach specjalistycznych9.  

Szpital wywiązywał się również –  po utworzeniu PSZ – z zapewnienia świadczeń 
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej10 na obszarze zabezpieczenia 
Szpitala. Po wprowadzeniu PSZ nastąpił wzrost liczby porad lekarskich udzielonych 
ambulatoryjnie i wizyt pielęgniarskich w trybie wyjazdowym, przy jednoczesnym 
spadku liczby porad lekarskich udzielonych w trybie wyjazdowym i telefonicznym 
oraz wizyt pielęgniarskich – w trybie ambulatoryjnym. 

Przystąpienie Szpitala do sieci szpitali nie wymagało tworzenia nowych poradni 
przyszpitalnych, gdyż działały one już w strukturze organizacyjnej Szpitala po jego 
połączeniu z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu11. Nie wystąpił  
też przypadek likwidacji żadnego profilu medycznego prowadzonego przed 
przystąpieniem Szpitala do systemu zabezpieczenia. Po wprowadzeniu sieci szpitali 
zanotowano wzrost średniego wykorzystania łóżek szpitalnych (w siedmiu 
oddziałach), przy jednoczesnym wzroście średniego czasu hospitalizacji (w 11 z 12 
oddziałów) i obniżeniu wskaźnika przelotowości (w ośmiu oddziałach). 

Po wprowadzeniu systemu zabezpieczenia Szpital zwiększył przychody z NFZ. 
Pomimo systematycznego ich wzrostu, koszty działalności Szpitala przewyższały 
przychody i osiągano stratę na działalności leczniczej. NIK zauważa, że osiągane 
przez Szpital wyniki analizy wskaźnikowej (sporządzonej na podstawie sprawozdań 
finansowych, przy zastosowaniu metody punktowej) są niezadawalające (pomimo 
stałej ich poprawy), gdyż liczba punktów ogółem nie przekracza 50% możliwych  
do uzyskania punktów w kolejnych badanych okresach.  
                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
4 Zwanym dalej: ŚOW NFZ”. 
5 Dalej: „PSZ”, „sieć szpitali” lub „system zabezpieczenia” – 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, 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., zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”), stanowi kwotę zobowiązania NFZ wobec 
świadczeniodawcy określoną w umowie zawieranej w ramach systemu zabezpieczenia. 
6 Nr 125/100597/03/8/2017 z 16.10.2017 r. wraz z: 4 aneksami z 2017 r. (z: 16.10.2017 r., 7.11.2017 r., 20.11.2017 r. 
i 29.11.2017 r.), ugodą z 13.02.2018 r. oraz 16 aneksami z 2018 r. (z: 16.01.2018 r. 2.02.2018 r., 11.04.2018 r., 18.05.2018 r., 
29.05.2018 r., 13.06.2018 r., 6.07.2018 r. dwa aneksy, 9.08.2018 r., 20.08.2018 r., 24.08.2018 r.,  27.08.2018 r., 24.09.2018 r. 
i 1.10.2018 r.), zwanej dalej: „umową PSZ”. 
7 Czasowo niefunkcjonujących za zgodą ŚOW NFZ w związku z długotrwałą absencją lekarzy specjalistów. 
8 Z dziewięciu badanych. 
9 Z sześciu badanych. 
10 Zwanej dalej: NiŚOZ. Szpital realizował te świadczenia dnia 1 marca 2011 r. w ramach umowy z NFZ w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). 
11 Zwanym dalej: „ZLA”. 
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NIK pozytywnie ocenia podejmowanie przez Dyrektor działań zmierzających  
do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala, w tym starania zakończone 
uzyskaniem dodatnich współczynników korygujących, które pozwoliły zwiększyć 
wartość ryczałtu PSZ dla Szpitala. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych 
i rehabilitacyjnych 

1.1. W badanym okresie Szpital zapewniał pacjentom dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych 
(od dnia 20 września 2017 r., tj. od dnia połączenia Szpitala z ZLA13 ), rehabilitacji 
leczniczej, programów lekowych oraz NiŚOZ. Szpital zawarł ze ŚOW NFZ umowę 
PSZ, w ramach której realizował zadania szpitala II stopnia i udzielał świadczeń 
opieki zdrowotnej w 13 profilach systemu zabezpieczenia (anestezjologii 
i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, 
neonatologii, neurologii, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, okulistyki, ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu, pediatrii, położnictwa i ginekologii, rehabilitacji 
leczniczej oraz szpitalnego oddziału ratunkowego). W badanym okresie Szpital 
udzielał stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w dwóch 
zakładach leczniczych (jednostkach organizacyjnych), tj.: świadczeń zdrowotnych 
w trybie hospitalizacji i niektórych świadczeń ambulatoryjnych w miejscu siedziby 
Szpitala14 oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (AOS) w pięciu 
lokalizacjach na terenie Zawiercia15. 

(akta kontroli str.14-17, 64-107) 

Szpital w badanym okresie realizował łącznie 68 zakresów świadczeń (w tym:  
10 w trybie hospitalizacji16) finansowanych w ramach ryczałtu PSZ oraz 23 zakresy 
świadczeń (w tym: nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, sześć w trybie 
hospitalizacji17 i dwa rodzaje rehabilitacji18) finansowanych odrębnie.  

Szpital zrealizował świadczenia finansowane w ramach ryczałtu PSZ o wartości: 
11 697,8 tys. zł w IV kwartale 2017 r. (co stanowiło 102,05 % wartości ryczałtu  
na ten okres, tj. kwoty 11 463,3 tys. zł), 12 722,3 tys. zł w I kwartale 2018 r. 
(co stanowiło 108,97% wartości ryczałtu na ten okres, tj. kwoty 11 675,5 tys. zł), 
11 619,3 tys. zł w II kwartale 2018 r. (co stanowiło 99,52% wartości ryczałtu na ten 

                                                      
12 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. 
13 Wykonanego na mocy uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego nr: XXXVII/320/17 z 19 czerwca2017 r. i XXXIX/331/17  
z 10 lipca2017 r. 
14 W 18 komórkach organizacyjnych Szpitala, w tym w 13 oddziałach szpitalnych (Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, 
Dziecięcym, Położniczo-Ginekologicznych z Blokiem Porodowym, Obserwacyjno-Zakaźny, Udarowy, Neurologiczny, 
Okulistyczny, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Noworodków, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Opieki Paliatywnej oraz 
Rehabilitacji Neurologicznej), Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (zwanym dalej „SOR”), Bloku Operacyjnym, Izbie Przyjęć, 
Apteki Szpitalnej oraz Sterylizacji. 
15 W łącznie: w 45 poradniach (w tym 23 z gabinetami diagnostyczno-zabiegowymi), 31 pracowniach oraz 
laboratoriach zakładach oraz w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 
16 W zakresie: chorób wewnętrznych, neurologii ( w tym: neurologii i realizacji procedur A48 i A51), anestezjologii i intensywnej 
terapii, chorób zakaźnych, pediatrii, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz 
okulistyki. 
17 W zakresie: neonatologii, neonatologii N20, N24 i N25, położnictwa i ginekologii N01 i N20, położnictwa i ginekologii pakietu 
onkologicznego, chirurgii ogólnej pakietu onkologicznego i chirurgii ogólnej poza pakietem onkologicznym. 
18 W zakresie: rehabilitacji neurologicznej i rehabilitacji neurologicznej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
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okres, tj. kwoty 11 675,5 tys. zł) i 10 852,1 tys. zł19 w III kwartale 2018 r. 
(co stanowiło 89,04% wartości ryczałtu na ten okres, tj. kwoty 12 188,3 tys. zł). 
Natomiast świadczenia finansowane odrębnie zostały zrealizowane 
w wysokościach: 2 753,8 tys. zł w IV kwartale 2017 r. oraz odpowiednio:  
2 310,0 tys. zł, 2571,0 tys. zł i 2 317,9 tys. zł w kolejnych trzech kwartałach 2018 r. 

(akta kontroli str. 140-142) 

W ocenie Dyrektor Szpitala, wyliczenie ryczałtu PSZ dla Szpitala, dokonane 
w oparciu o wykonanie kontraktu za 2015 r., było dla Szpitala krzywdzące, ponieważ 
w okresie od czerwca do grudnia 2015 r. wykonywana była termomodernizacja 
budynków Szpitala, która spowodowała niewykonanie planu na ten okres na kwotę 
775,4 tys. zł. Ponadto, w 2016 r. (pomimo trwających robót związanych z ww. 
termomodernizacją) Szpital odnotował tzw. nadwykonania kontraktu na kwotę 
1 127,6 tys. zł. Według tych wyjaśnień różnica pomiędzy wykonaniem kontraktów 
z NFZ między 2015 i 2016 r. wyniosła ok. 2 200,0 tys. zł.  

(akta kontroli str. 271) 

Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Administracyjno-Organizacyjnych wyjaśniła, 
że wyższa realizacja świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu w IV kwartale 
2017 r. (o 234,5 tys. zł), tj. o 2,05% wartości ryczałtu przyznanego na ten okres 
i w I kwartale 2018 r. o 1 046,8 tys. zł, tj. o 8,97% wartości ryczałtu na ten okres, 
związana była ze wzrostem zachorowalności oraz liczby urazów w tym okresie 
(w związku z sezonem jesienno-zimowym) i wynikającym z tego wyższym 
obłożeniem łóżek szpitalnych. W wyjaśnieniach tych wskazała również, że w wyniku 
ww. przekroczenia wartości ryczałtu w IV kwartale 2017 r., na podstawie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalania ryczałtu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększył się ten ryczałt 
na I półrocze 2018 r. o kwotę 424,3 tys. zł. Według tych wyjaśnień niższe wykonanie 
ryczałtu PSZ w II kwartale 2018 r., pozwoliło utrzymać wykonanie ryczałtu za 
I półrocze 2018 r. (tj. za okres rozliczeniowy) na poziomie przyznanych kwot 
ryczałtu.   

W przypadku niskiego wykonania ryczałtu PSZ w III kwartale 2018 r. Zastępca 
Dyrektora Szpitala ds. Administracyjno-Organizacyjnych w wyjaśnieniach wskazała, 
że jest on porównywalny do wykonania w latach ubiegłych (w trzecich kwartałach 
wartości świadczeń finansowanych obecnie w ramach ryczałtu PSZ). Wskazała 
również, że poziom wykonania tych świadczeń jest charakterystyczny dla okresu 
letniego i związany jest z niskim obłożeniem oddziałów szpitalnych w tzw. 
miesiącach wakacyjnych  

(akta kontroli str. 302) 

W badanym okresie Szpital z przerwami realizował finansowane w ramach ryczałtu 
PSZ świadczenia w trzech poradniach specjalistycznych w zakresie: neurologii 
dziecięcej i neurologii dziecięcej - świadczenia pierwszorazowe (w IV kwartale 
2017 r.), alergologii i alergologii - świadczenia pierwszorazowe (w okresie  
od kwietnia do końca III kwartału 2018 r.), neonatologii i neonatologii - świadczenia 
pierwszorazowe (w I półroczu 2018 r.), rehabilitacji neurologicznej dla osób 
o znacznym stopniu niepełnosprawności (w IV kwartale 2017 r. i I półroczu 2018 r.). 
Brak wykonania świadczeń w powyższych zakresach wynikał z przerw 
w funkcjonowaniu poradni (za zgodą ŚOW NFZ i bez zmniejszenia kwoty ryczałtu) 
w związku z długotrwałymi nieobecnościami lekarzy specjalistów, a w przypadku 

                                                      
19 Według stanu na 1 października 2018 r. 
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świadczeń rehabilitacyjnych – wprowadzenie ich do świadczeń finansowanych 
w ramach ryczałtu PSZ nastąpiło od 1 lipca 2018 r. 

(akta kontroli str. 156-158, 165-177, 302-303 i 306-313) 

1.2. Po wprowadzeniu sieci szpitali w dwóch zakresach realizowanych przez  
Szpital świadczeń (poddanych szczegółowemu badaniu, tj. w zakresie chorób 
wewnętrznych20 oraz pediatrii21) nastąpiło zmniejszenie liczby leczonych pacjentów 
w ramach hospitalizacji, zmniejszenie liczby wykonanych świadczeń jednostkowych 
oraz obniżenie lub wzrost wartości zrealizowanych świadczeń. I tak: 

- na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym22 w trzech 
pierwszych kwartałach 2018 r. leczono łącznie 1970 pacjentów, co stanowiło 
odpowiednio 65,7%, 83,6% i 82,0% leczonych na tym oddziale pacjentów w tych 
samych okresach lat 2015-2017 (tj. odpowiednio: 2999, 2356 i 2401 pacjentów).  
Również liczba pacjentów leczonych w IV kwartale 2017 r. (679) była niższa  
od liczby pacjentów leczonych w ostatnich kwartałach lat 2015-2016 i stanowiła 
odpowiednio 99,6% oraz 85,0%23.  
Liczba wykonanych na tym oddziale świadczeń jednostkowych po wprowadzeniu 
sieci szpitali uległa zmniejszeniu o 6,5% w przypadku liczby wykonanych  
świadczeń w trzech pierwszych kwartałach 2018 r. (3 111 świadczeń) w stosunku do 
wykonanych świadczeń w trzech pierwszych kwartałach 2017 r. (3 327 świadczeń). 
Ich wartość (7 183,0 tys. zł) była niższa o 0,3% od wartości świadczeń wykonanych 
w trzech pierwszych kwartałach 2017 r. (7 430,4 tys. zł).  
Z kolei, liczba tych świadczeń wykonanych w IV kwartale 2017 r. (1 004 świadczenia 
o wartości 2 528,5 tys. zł) uległa zwiększeniu o 2,0%, a ich wartość o 11,7% 
w stosunku do wykonania w IV kwartale 2016 r. (984 świadczenia o wartości  
2 263,7 tys. zł).  
Liczba świadczeń wzrosła o 26,0%, a ich wartość o 49,8% w stosunku do ich 
wykonania w IV kwartale 2015 r. (797 świadczeń o wartości 1 688,3 tys. zł).  
Liczba wykonanych świadczeń jednostkowych na tym oddziale w trzech kwartałach 
2018 r. była wyższa o 9,8%,  a ich wartość o 11,3% w stosunku do wykonania 
w trzech kwartałach 2016 r. (2834 świadczeń o wartości 6 453,3 tys. zł). Natomiast  
w odniesieniu do trzech kwartałów 2015 r. liczba świadczeń była niższa  
o 10,2%, a ich wartość wyższa o 1,3% (wykonano 3 463 świadczenia o wartości  
7 093,6 tys. zł).  

-  na Oddziale Dziecięcym24 liczba leczonych pacjentów w trzech pierwszych 
kwartałach 2018 r. (530 pacjentów) stanowiła odpowiednio: 70,1%, 72,4% i 84,8% 
liczby pacjentów leczonych w tym samym okresie w latach 2015-2017 (tj.: 756, 732 
i 625 pacjentów) na tym oddziale.   
W IV kwartale 2017 r. liczba pacjentów wyniosła 225, co stanowiło 81,2% i 76,8% 
leczonych na tym oddziale pacjentów w czwartych kwartałach lat 2015-2016 
(odpowiednio: 277 i 293 pacjentów).  
Liczba i wartość zrealizowanych na OD świadczeń jednostkowych po wprowadzeniu 
sieci szpitali również uległa zmniejszeniu, zarówno po trzech kwartałach 2018 r. 
w porównaniu do trzech kwartałów 2017 r. (o 17,1% świadczeń i 12,8% ich wartości, 
odpowiednio z 659 świadczeń o wartości 1 468,7 tys. zł w 2017 r. do 546 świadczeń 
o wartości 1 280,1 tys. zł w 2018 r.), jak i w IV kwartale 2017 r. w porównaniu  

                                                      
20 Kod zakresu świadczeń: 03.4000.030.02. 
21 Kod zakresu świadczeń 03.4401.030.02. 
22 Zwanym dalej: „OChW”. 
23 Liczba pacjentów leczonych na tym oddziale w IV kwartale lat 2015-2016 wyniosła odpowiednio: 682 i 799. 
24 Zwanym dalej: „OD”. 



 

7 

do IV kwartału 2016 r. (odpowiednio o 24,0% ich ilości i 20,2% ich wartości, tj. z 308 
świadczeń jednostkowych o wartości 667,8 tys. zł wykonanych w IV kwartale  
2016 r. do 234 świadczenia jednostkowych o wartości 533,1 tys. zł wykonanych  
w IV kwartale 2017 r.).  
Przed wprowadzeniem sieci szpitali, liczba hospitalizowanych pacjentów, 
wykonanych świadczeń jednostkowych oraz ich wartość na OD  w badanym okresie 
miała stałą tendencję malejącą. W trzech pierwszych kwartałach lat 2015-2017  
na oddziale tym hospitalizowano, odpowiednio: 756, 732 i 625 pacjentów  
oraz wykonano, odpowiednio: 774 świadczenia jednostkowe o wartości  
1 603,7 tys. zł, 762 świadczenia o wartości 1 581,6 tys. zł i 659 świadczeń  
o wartości 1 468,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 165-177 i 198-200) 

W zakresie porad specjalistycznych (odpowiadających wybranym do analizy 
profilom systemu zabezpieczenia) udzielanych przez Szpital w poradniach 
ambulatoryjnych (dla profilu chorób wewnętrznych – w 10 poradniach25, a dla profilu 
pediatrii –  w Poradni Neurologii Dziecięcej26), po wprowadzeniu sieci szpitali 
zwiększyła się (w trzech kwartałach 2018 r., w porównaniu do trzech kwartałów 
2017 r. – w przypadku ww. 10 poradni skorelowanych z zakresem chorób 
wewnętrznych, a dla PND w porównaniu do trzech kwartałów 2016 r.27) liczba 
leczonych pacjentów oraz liczba i wartość zrealizowanych świadczeń 
jednostkowych. W trzech pierwszych kwartałach 2018 r. w ww. 10 poradniach 
właściwych dla chorób wewnętrznych w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 
2017 r.: leczono o 8,4% więcej pacjentów (tj. 41 301 w stosunku do 38 088 
pacjentów z 2017 r.) oraz wykonano o 19,6% więcej świadczeń jednostkowych 
(52 776 świadczeń w stosunku do 44 122 w 2017 r.) o wartości wyższej o 31,6% 
(3 571,0 tys. zł w stosunku do 2 714,2 tys. zł w 2017 r.).  

Natomiast w PND w trzech kwartałach 2018 r. leczono o 11,0% więcej pacjentów 
(1 268 pacjentów28) w stosunku do trzech kwartałów 2016 r. (1 142 pacjentów29). 
Wykonano im o 11,0% więcej świadczeń (1 55730) niż w trzech kwartałach 2016 r. 
(1 38531), o wartości zbliżonej (101,6 tys. zł32) do wartości tych świadczeń 
wykonanych w trzech kwartałach 2016 r. (101,0 tys. zł33).  

Wykonanie ww. świadczeń w analizowanych 10 poradniach specjalistycznych 
(odpowiadających profilowi chorób wewnętrznych) po wprowadzeniu sieci szpitali 
było niższe w zakresie liczby leczonych pacjentów i wykonanych świadczeń 
jednostkowych od zrealizowanych w analogicznych okresach 2016 r. (pomimo że 
w 2016 r. w strukturze Szpitala nie funkcjonowały poradnie przejęte od września 
2017 r. z ZLA) i stanowiło: 95,1% leczonych pacjentów w trzech kwartałach 2016 r. 
(43 420) i 98,5% leczonych pacjentów w IV kwartale 2017 r. (12 833) w stosunku  
do IV kwartału 2016 r. oraz 98,7% ilości wykonanych świadczeń w trzech kwartałach 

                                                      
25 Onkologicznej, Alergologicznej, Diabetologicznej, Endokrynologicznej, Urologicznej, Kardiologicznej, Gruźlicy i Chorób Płuc, 
Reumatologicznej, Chorób Zakaźnych i Neurologicznej. 
26 Zwanej dalej: „PND”. 
27 W 2017 r. występowała przerwa w realizacji świadczeń przez PND. 
28 W tym: 965 pacjentów, którym udzielono świadczeń o kodzie 02.1221.001.02 oraz 312 pacjentom, którym udzielono 
świadczeń pierwszorazowych o kodzie 02.1221.401.02. 
29 W tym: 679 pacjentom, którym udzielono świadczeń o kodzie 02.1221.001.02 oraz 463 pacjentom, którym udzielono 
świadczeń pierwszorazowych o kodzie 02.1221.401.02. 
30 W tym: 1 245 świadczeń o kodzie 02.1221.001.02 oraz 312 świadczeń pierwszorazowych o kodzie 02.1221.401.02. 
31 W tym 922 świadczeń o kodzie 02.1221.001.02 oraz 463 świadczeń pierwszorazowych o kodzie 02.1221.401.02. 
32 W tym: 70,8 tys. zł za świadczenia o kodzie 02.1221.001.02 oraz 30,8 tys. zl za świadczenia pierwszorazowe o kodzie 
02.1221.401.02. 
33 W tym: 82,1 tys. zł za świadczenia o kodzie 02.1221.001.02 oraz 18,9 tys. zl za świadczenia pierwszorazowe o kodzie 
02.1221.401.02. 
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2016 r. (53 447)34. Wartość udzielonych świadczeń w ww. okresach po 
wprowadzeniu sieci szpitali była wyższa od analogicznych okresów w 2016 r. 
o 9,6% (w trzech kwartałach 2018 r. w stosunku do trzech kwartałów 2016 r.35) 
i o 23,2% (w IV kw. 2017 r. w stosunku do IV kw. 2016 r.36). 

 (akta kontroli str. 165-177 i 198-200) 

W całym badanym okresie - w obu analizowanych zakresach37 - zwiększała się 
liczba świadczeń udzielanych ambulatoryjnie w stosunku do świadczeń szpitalnych. 
Liczba pacjentów leczonych stacjonarnie w badanych zakresach była niższa  
od liczby pacjentów leczonych ambulatoryjnie38, przy czym wartość świadczeń 
udzielanych stacjonarnie w tych zakresach przewyższała wartość świadczeń 
udzielanych ambulatoryjnie. W zakresie chorób wewnętrznych, trzech pierwszych 
kwartałach lat okresu 2015-2018 łączne liczby pacjentów leczonych stacjonarnie 
i ambulatoryjnie wyniosły, odpowiednio:  42 925, 45 776, 40 489 i 43 271, z czego 
liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie w tych okresach stanowiła odpowiednio 
93,0%, 94,9%, 94,1% i 95,4% ww. ogólnej liczby pacjentów leczonych w tym 
zakresie. W zakresie pediatrii39 w pierwszych trzech kwartałach lat 2015, 2016 
i 2018 wynosiła, odpowiednio: 1 990, 2 000 i 1 672, z czego liczba pacjentów 
leczonych ambulatoryjnie w tych okresach stanowiła, odpowiednio: 62,0%, 63,4% 
i 68,3% ww. ogólnej liczby pacjentów leczonych w tym zakresie. 

Natomiast w IV kwartale lat 2015-2017 liczba leczonych stacjonarnie 
i ambulatoryjnie pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych ogółem wyniosła 
odpowiednio:  15 300, 13 828 i 13 512, z czego liczba pacjentów leczonych 
ambulatoryjnie w tych okresach stanowiła, odpowiednio: 95,5%, 94,2% i 95,0%  
ww. ogólnej liczby pacjentów leczonych w tym zakresie, a w zakresie pediatrii40  
(w IV kwartałach lat 2015 - 2016): 726 i 643, z czego liczba pacjentów leczonych 
ambulatoryjnie w tych okresach stanowiła odpowiednio 61,8% i 54,4%ww. ogólnej 
liczby pacjentów leczonych w tym zakresie. 

Wartość świadczeń udzielanych stacjonarnie i ambulatoryjnie w zakresie chorób 
wewnętrznych w trzech pierwszych kwartałach lat 2015-2018 wyniosła, 
odpowiednio: 9 858,5 tys. zł, 9 712,7 tys. zł, 9 897,2 tys. zł i 11 001,4 tys. zł, z czego 
wartość świadczeń udzielonych ambulatoryjnie stanowiła, odpowiednio: 39,0%, 
50,5%, 37,8% i 48,1% wartości świadczeń udzielonych stacjonarnie. Natomiast 
wartość świadczeń udzielonych stacjonarnie i ambulatoryjnie w trzech pierwszych 
kwartałach lat 2015, 2016 i 2018  w zakresie pediatrii41: 1 701,3 tys. zł,  
1 682,6 tys. zł i 1 381,7 tys. zł, z czego wartość świadczeń udzielonych 
ambulatoryjnie stanowiła, odpowiednio: 6,1%, 6,4% i 7,9%wartości świadczeń 
udzielonych stacjonarnie. 

Natomiast w IV kwartale lat 2015-2017 liczba leczonych pacjentów stacjonarnie 
i ambulatoryjnie w zakresie chorób wewnętrznych wyniosła ogółem, odpowiednio:  
2 813,7 tys. zł, 3 400,8 tys. zł i 3 603,3 tys. zł, z czego wartość świadczeń 
udzielonych ambulatoryjnie stanowiła odpowiednio: 66,7%, 34,5% i 42,5% wartości 
świadczeń udzielonych stacjonarnie. Natomiast wartość świadczeń udzielonych 

                                                      
34 W czwartym kwartale 2017 r. ilość wykonanych świadczeń jednostkowych (15 917) była wyższa niż wykonanych 
w IV kwartale 2016 r. (15 467) o 2,9%. 
35 3 259,4 tys. zł. 
36 872,3 tys. zł. 
37 Dla pediatrii - za wyjątkiem 2017 r., gdy występowała przerwa w realizacji świadczeń przez PND. 
38 W poradniach specjalistycznych objętych badaniami. 
39 Licząc OD i PND. 
40 Licząc OD i PND. 
41 Licząc OD i PND. 
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stacjonarnie i ambulatoryjnie w IV kwartałach lat 2015-2016 w zakresie pediatrii 
wyniosła odpowiednio: 616,7 tys. zł i 693,5 tys. zł, z czego wartość świadczeń 
udzielonych ambulatoryjnie stanowiła odpowiednio: 6,5% i 3,8% wartości świadczeń 
udzielonych stacjonarnie. 

(akta kontroli str. 165-177 i 198-200) 

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Szpitala ds. Administracyjno-
Organizacyjnych, celem dostosowania liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych 
do potrzeb pacjentów, po wprowadzeniu sieci szpitali, Szpital zatrudnił lekarzy, 
pielęgniarki i opiekunki medyczne, a dla sprawniejszego prowadzenia dokumentacji 
medycznej – sekretarki i rejestratorki medyczne. Ponadto, wg tych wyjaśnień Szpital 
na bieżąco monitorował realizację ryczałtu i dokonywał aktualizacji planów 
wewnętrznych, celem dostosowania wykonania świadczeń odpowiednio do potrzeb 
komórek wewnętrznych Szpitala i potrzeb zdrowotnych pacjentów. 

(akta kontroli str. 314-315) 

1.3 Szpital umożliwiał w badanym okresie swoim pacjentom świadczenia 
ambulatoryjne i poszpitalne, ale ci w małym stopniu korzystali z zaleconych im 
świadczeń. Szczegółowe badania dokumentacji 80 pacjentów wypisanych 
z OChW42 i OD43 Szpitala wykazały, że we wszystkich badanych przypadkach 
pacjenci ci wymagali udzielenia świadczeń pohospitalizacyjnych (w AOS 
prowadzonych przez Szpital i/lub poradniach specjalistycznych nie prowadzonych 
przez Szpital). Pomimo zaleceń dalszego leczenia jedynie: 35% badanej próby 
wypisanych pacjentów OD (tj. 14 pacjentów spośród analizowanych 40) i 55% 
badanej próby pacjentów wypisanych z OChW (tj. 22 pacjentów spośród 
analizowanych 40) kontynuowało leczenie w  poradniach ambulatoryjnych 
Szpitala44.  
W pozostałych analizowanych przypadkach pacjenci nie zgłosili się do poradni 
prowadzonych przez Szpital. Ponadto, w przypadku ośmiu pacjentów OD oraz 
24 pacjentów OW, przy wypisywaniu ze Szpitala zalecono pacjentom dalsze 
leczenie w poradniach specjalistycznych, nieprowadzonych przez Szpital.  
W badanej próbie tylko jednemu pacjentowi (z OD) zalecono rehabilitację 
(ogólnorozwojową), której wykonanie w Szpitalu nie było możliwe w związku 
z nieprowadzeniem przez Szpital takich świadczeń. 

 (akta kontroli str. 342-444) 

1.4. Szczegółowe badanie liczby odmów przyjęć i porad 
ambulatoryjnych zarejestrowanych w księgach odmów45 prowadzonych przez Izbę 
Przyjęć Szpitala (do października 2015 r.) i SOR, wykazało duży wzrost liczby 
odmów w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. W 2018 r. odnotowano 32 odmowy 
przyjęć w marcu 2018 r. (w tym: trzy w związku z brakiem miejsc w Szpitalu  
i 29 w związku z przewiezieniem pacjentów do innego szpitala z powodu  
nieprowadzenia przez Szpital odpowiedniego oddziału specjalistycznego46) i 147 

                                                      
42 Po 20 pacjentów wypisanych w miesiącach listopadzie 2017 r. i kwietniu 2018 r., spośród wypisanych w tych miesiącach 
odpowiednio 254 i 228 pacjentów. 
43 Po 20 pacjentów wypisach w miesiącach listopadzie 2017 r. i kwietniu oraz maju 2018 r., spośród wypisanych w tych 
miesiącach odpowiednio 68 oraz 25 pacjentów (w związku z wypisaniem w miesiącu kwietniu 2018 r. 9 pacjentów z tego 
oddziału z adnotacją o „zakończeniu procesu terapeutycznego”, badaniom objęto dodatkowo 4 pacjentów wypisanych  
w miesiącu maju 2018 r., których leczenie zakończyło się zaleceniem o kontynuacji leczenia w przychodniach lub poradniach). 
44 Z czego: 11 pacjentów OD i 5 pacjentów OChW kontynuowało leczenie w okresie nie dłuższym niż 30 dni od wypisu 
(zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w wypisie) w poradniach Szpitala (pediatrycznych, urologiczna i POZ), a 20 pacjentów 
skorzystało ze świadczeń kontrolnych pohospitalizacyjnych w terminie do 90 dnia od zakończenia hospitalizacji. 
45 Badaniami objęto liczbę odnotowanych odmów przyjęcia w miesiącach marzec i wrzesień lat 2015-2018 (z czego w 2015 r. 
przez Izbę Przyjęć Szpitala, a w latach 2016-2018 przez SOR, który rozpoczął działalność 7.10.2015 r.). 
46 M. in. przewiezienie pacjentów na oddziały: kardiochirurgii, urologii, psychiatrii, chirurgii dziecięcej i chirurgii szczękowej. 
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odmów przyjęć we wrześniu 2018 r. (w tym 31 w związku z brakiem miejsca 
w Szpitalu i 116 z powodu przewiezienia pacjentów do innego szpitala, w przypadku 
nieprowadzenia właściwego oddziału specjalistycznego przez Szpital). Z kolei, 
w 2017 r. na SOR odnotowano: w marcu trzy odmowy (wszystkie w związku 
z brakiem odpowiedniego oddziału specjalistycznego).  
W latach 2015-2016, według prowadzonej księgi odmów, odmówiono przyjęcia do 
Szpitala: 34 i 69 pacjentom, odpowiednio w marcu i we wrześniu 2015 r. oraz 170 
i 237 pacjentom odpowiednio w marcu i we wrześniu 2016 r. We wszystkich  
ww. przypadkach odmowy spowodowane były nieprowadzeniem specjalistycznych 
oddziałów wymaganych przy ich leczeniu.  

(akta kontroli – str. 178-179) 

1.5. Badanie liczby pacjentów i czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń 
finansowanych w ramach ryczałtu PSZ47 oraz świadczeń w rodzaju rehabilitacja 
neurologiczna, na koniec każdego półrocza z lat okresu 2015-2017 oraz na koniec 
pierwszych trzech kwartałów 2018 r. (odrębnie dla przypadków „stabilnych” 
i „pilnych”) wykazało, że na osiem badanych oddziałów Szpitala w czterech 
(Chirurgii Ogólnej48, Neurologicznym49, Okulistycznym50 i Obserwacyjno-
Zakaźnym51) po utworzeniu sieci szpitali zwiększyła się (w niektórych okresach) 
liczba pacjentów oczekujących na przyjęcie oraz średni czas oczekiwania na 
leczenie. W szczególności: 

a) na OChO liczba oczekujących pacjentów w przypadkach „stabilnych” zwiększyła 
się ze 105 pacjentów na koniec I półrocza 2017 r.52 do 166 na koniec 2017 r. 
i odpowiednio na koniec każdego kwartału 2018 r. do 156, 157 i 222 pacjentów, 
a średni czas oczekiwania wzrósł z 8 dni na koniec I półrocza 2017 r.53 do 16 dni na 
koniec 2017 r. oraz odpowiednio na koniec każdego kwartału 2018 r. do 14, 14 i 13 
dni. Dla przypadków „pilnych” na oddziale tym liczba pacjentów oczekujących po 
wprowadzeniu sieci szpitali zmniejszyła się z 24 na koniec I półrocza 2017 r.54 do 14 
na koniec 2017 r. oraz do 19 na koniec I kwartału 2018 r. i do 10 na koniec 
kwartałów II i III 2018 r. Natomiast średni czas oczekiwania w tych przypadkach 
pozostał na zbliżonym poziomie i wynosił odpowiednio 8 i 6 dni na koniec I półrocza 
i na koniec 2017 r.55 oraz 10 dni na koniec I kwartału 2018 r. i po 9 dni na koniec  
II i III kwartału 2018 r. 

b) na ON liczba oczekujących pacjentów w przypadkach „stabilnych” zwiększyła się 
z trzech na koniec I półrocza 2017 r.56 do 10 na koniec II i III kwartału 2018 r.57, 
a średni czas oczekiwania w tych przypadkach wynosił od pięciu dni na koniec 
I półrocza 2017 r.58 do czterech dni na koniec 2017 r. i odpowiednio na koniec 

                                                      
47 Na oddziałach: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym, 
Okulistycznym, Dziecięcym, Noworodkowym z Patologią Ciąży, Obserwacyjno-Zakaźnym, Chorób Wewnętrznych. 
48 Zwanym dalej: „OChO”. 
49 Zwanym dalej: „ON”. 
50 Zwanym dalej: „OO”. 
51 Zwanym dalej „OOZ”. 
52 W latach wcześniejszych objętych kontrola wynosiła odpowiednio: 81 i 55 na koniec półrocza i na koniec 2015 r. oraz 67 i 79 
na koniec półrocza i koniec 2016 r. 
53 W latach 2015-2016 na koniec półrocza i koniec roku wynosił odpowiednio: 11, 13, 10 i 7 dni. 
54 W latach 2015-2016 na koniec półrocza i na koniec roku wynosiła odpowiednio: 2, 2 zero i 18 pacjentów. 
55 W latach 2015-2016 na koniec półrocza i na koniec roku wynosiła odpowiednio: 5, 7, 8 i 7 dni. 
56 W latach 2015-2016 na koniec półrocza i na koniec roku wynosiła odpowiednio: zero, trzy, jeden i jeden. 
57 Na koniec 2017 r. był jeden pacjent oczekujący, a na koniec I kwartału 2018 r. nie było oczekujących pacjentów w stanie 
„pilnym” i „stabilnym”. 
58 W latach 2015-2016 na koniec półrocza i na koniec roku czas oczekiwania wynosił odpowiednio: zero, siedem, pięć i pięć 
dni. 
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poszczególnych kwartałów 2018 r.: trzy, pięć i sześć dni. Natomiast liczba 
oczekujących pacjentów w przypadkach „pilnych” po wprowadzeniu sieci szpitali 
zmniejszyła się z trzech na koniec I półrocza 2017 r.59 do jednego na koniec  
III kwartału 2018 r. (na koniec 2017 r. oraz I i II kwartału 2018 r. nie było przypadków 
„pilnych” pacjentów oczekujących na przyjęcie na ten oddział). 

c) na OOZ liczba oczekujących pacjentów w przypadkach „stabilnych” zwiększyła 
się z 9 na koniec I półrocza 2017 r. do 19 na koniec 2017 r. oraz odpowiednio do 23, 
13 i 10 na koniec poszczególnych kwartałów 2018 r. Zwiększył się w tym okresie 
również średni czas oczekiwania pacjentów z 8 dni na koniec I półrocza 2017 r.  
do odpowiednio 9, 13 i 14 dni na koniec poszczególnych kwartałów 2018 r.60 

d) na OO liczba oczekujących pacjentów w przypadkach „pilnych” zwiększyła się  
do jednego, trzech i czterech pacjentów na koniec każdego z kwartałów 2018 r. 
(przy niewystępowaniu takich przypadków na koniec I półrocza 2017 r. i na koniec 
2017 r.). Zwiększył się również średni czas oczekiwania na tym oddziale 
w przypadkach „pilnych” z 2 dni na koniec I i II półrocza 2017 r. do odpowiednio:  
7, 9 i 13 dni na koniec poszczególnych kwartałów 2018 r. W przypadkach 
„stabilnych”, po początkowym zmniejszeniu się liczby oczekujących pacjentów po 
wprowadzeniu sieci szpitali z 24 na koniec I półrocza 2017 r. do 2 i 14 odpowiednio 
na koniec 2017 r. i koniec I kwartału 2018 r., na koniec II kwartału 2018 r. liczba ta 
wzrosła do 29 pacjentów, by na koniec III kwartału 2018 r. wynieść 16 pacjentów. 
Podobna tendencja wystąpiła w średnim czasie oczekiwania na przyjęcie do OO 
w tym okresie, tj.: po spadku z 9 dni na koniec I półrocza 2017 r. do 6 dni na koniec 
2017 r., wzrósł do odpowiednio: 8, 9 i 16 dni na koniec trzech kwartałów 2018 r.  

(akta kontroli str. 201-202 i 205-241) 

W przypadku pozostałych badanych oddziałów: po utworzeniu sieci szpitali nie 
wystąpiły przypadki oczekiwania pacjentów na przyjęcie na dwóch oddziałach (OD 
oraz Oddziale Noworodków61) lub liczba pacjentów oczekujących na przyjęcie oraz 
średni czas oczekiwania w porównaniu do sytuacji sprzed utworzenia sieci szpitali 
uległy zmniejszeniu (na Oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej62 i OChW63). 

(akta kontroli str. 201, 205-241) 

Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Administracyjno-Organizacyjnych wyjaśniła, 
że wzrost liczby pacjentów i średniego czasu oczekiwania na ww. czterech 
oddziałach szpitalnych wynikał z długości pobytów pacjentów na tych oddziałach, 
spowodowanej koniecznością dodatkowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, 
powikłaniami oraz występowaniem chorób współistniejących. Ponadto w swoich 
                                                      
59 W roku 2015 i na koniec I półrocza 2016 nie wystąpiły przypadki oczekiwania na tym oddziale przyjęcia pacjenta w stanie 
„pilnym”, a na koniec 2016 r. wystąpił jeden taki przypadek.  
60 Na koniec 2017 r. czas oczekiwania wynosił 7 dni. 
61 Zwanego dalej: „ONW”. 
62 W stanie „pilnym” z 96 pacjentów na koniec I półrocza 2017 do 53 na koniec 2017 r. i odpowiednio na koniec 
poszczególnych kwartałów 2018 r.: 50, 52 i 36 pacjentów. Natomiast w przypadkach „stabilnych” z 393 pacjentów na koniec 
I półrocza 2017 r. do odpowiednio na koniec poszczególnych kwartałów 2018 r.: 370, 293 i 174 pacjentów, na koniec 2017 r. 
ilość oczekujących pacjentów stabilnych na tym oddziale wynosiła 473. Natomiast średni czas oczekiwania: dla przypadków 
„pilnych” zmniejszył się z 60 dni na koniec I półrocza 2017 r. do odpowiednio na koniec poszczególnych kwartałów 2018 r.:  
50, 36 i 49 dni, na koniec 2017 r. średni czas oczekiwania takich pacjentów wynosił 76 dni. Dla przypadków „stabilnych” średni 
czas oczekiwania zmniejszył się z 164 dni na koniec I półrocza 2017 r. do 140 dni na koniec 2017 r. oraz do odpowiednio na 
koniec poszczególnych kwartałów 2018 r.: 139, 100 i 120 dni, zwanego dalej: „OChUO”. 
63 W stanie „pilnym” z 9 pacjentów na koniec I półrocza 2017 do 2 na koniec III kwartału 2018 r. (na koniec 2017 r. oraz I i II 
kwartału 2018 r. nie było pacjentów w stanie „pilnym” oczekujących na przyjęcie na ten oddział. W przypadkach „stabilnych” 
z 75 pacjentów na koniec I półrocza 2017 r. do 4 na koniec 2017 r. oraz na koniec I i II kwartału 2018 r. i do 26 pacjentów na 
koniec III kwartału 2018 r. Średni czas oczekiwania: dla przypadków „pilnych” w 2018 r. został wyeliminowany (nie 
występowały przypadki oczekiwania na przyjęcie do tego oddziału takich przypadków), a w 2017 r. wynosił odpowiednio: 
13 i jeden dzień na koniec I i II półrocza. Po wprowadzeniu sieci szpitali zmniejszył się również  ” średni czas oczekiwania Dla 
przypadków „stabilnych z 21 dni na koniec I półrocza 2017 r. do odpowiednio na koniec poszczególnych kwartałów 2018 r.: 
8, 11 i 19 dni. Na koniec 2017 r. średni czas oczekiwania w przypadkach „stabilnych” wynosił 28 dni. 
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wyjaśnieniach wskazała na istnienie tzw. „sztucznych kolejek oczekujących”, 
tj.  jednoczesnym wpisywaniem się pacjentów do kolejek oczekujących  
pacjentów w różnych podmiotach realizujących świadczenia, celem wyboru 
najkorzystniejszego terminu realizacji świadczenia.  

(akta kontroli str. 319) 

Na 14 objętych analizą poradni ambulatoryjnych (w tym sześciu prowadzonych 
w całym okresie objętym kontrolą przez Szpital64 oraz ośmiu prowadzonych przez 
Szpital od września 2017 r., w związku z połączeniem z ZLA65), w siedmiu 
poradniach (w tym w jednej prowadzonej w całym okresie objętym kontrolą przez 
Szpital) zwiększyła się liczba pacjentów oczekujących na przyjęcie oraz średni czas 
oczekiwania na świadczenie. W przypadku PChZ liczba pacjentów oczekujących 
i średni czas oczekiwania zwiększyły się:  

- w przypadkach „stabilnych” z 432 pacjentów i 179 dni według stanu na koniec 
I półrocza 2017 r. do odpowiednio: 604 pacjentów i 227 dni, 651 pacjentów i 236 dni 
oraz 590 pacjentów i 316 dni, na koniec kolejnych kwartałów 2018 r., 

- w przypadkach „pilnych” z trzech pacjentów na koniec I półrocza 2017 r.  
do odpowiednio: 25, 22 i 15 pacjentów, na koniec kolejnych kwartałów 2018 r.  
(przy jednoczesnym zmniejszeniu się średniego czasu oczekiwania do odpowiednio: 
37, 43 i 42 dni). 

Natomiast w przypadku sześciu poradni specjalistycznych (prowadzonych przez 
Szpital od września 2017 r.) liczba i średni czas oczekiwania pacjentów zwiększyły 
się w stosunku do końca 2017 r. (Szpital nie dysponował danymi w ww. zakresie na 
koniec I półrocza 2017 r.): 

a) w Poradni dermatologicznej66, w której na koniec II i III kwartału 2018 r. (na 
koniec 2017 r. i I kw. 2018 r. nie było oczekujących pacjentów w tej poradni) było 
odpowiednio 283 i 763 oczekujących pacjentów „stabilnych”, a średni czas 
oczekiwania na świadczenie wynosił odpowiednio 7 i 23 dni (w całym 
kontrolowanym okresie w tej poradni nie wykazano oczekujących na świadczenie 
przypadków „pilnych”), 

b) w Poradni diabetologicznej67, w której wzrosła liczba oczekujących pacjentów 
„stabilnych” z 224 na koniec 2017 r. do odpowiednio na koniec każdego kwartału 
2018 r.: 264, 409 i 436, a średni czas oczekiwania wzrósł z 106 dni do 
odpowiednio: 91, 108 i 182 dni (również w tej poradni nie wykazano 
oczekujących na świadczenie przypadków „pilnych”), 

c) w Poradni urologicznej68, w której wzrosła liczba oczekujących pacjentów 
„stabilnych” z 123 na koniec 2017 r. do odpowiednio na koniec każdego kwartału 
2018 r.: 116, 270 i 273, a średni czas oczekiwania wzrósł z 33 dni do 
odpowiednio: 62, 73 i 94 dni (również w tej poradni nie wykazano oczekujących 
na świadczenie przypadków „pilnych”), 

d) w Poradni reumatologicznej69, w której wzrosła liczba oczekujących pacjentów 
„stabilnych” z 188 na koniec 2017 r. do odpowiednio na koniec każdego kwartału 

                                                      
64 Poradniach: alergologicznej, chorób zakaźnych (PChZ), neurologicznej, chirurgii ogólnej, okulistycznej oraz ginekologiczno-
położniczej. 
65 Poradniach: dermatologicznej, diabetologicznej, urologicznej, gruźlicy i chorób płuc, reumatologicznej, rehabilitacyjnej, 
zdrowia psychicznego oraz neurologii dziecięcej. 
66 Zwanej dalej: „PD”. 
67 Zwanej dalej: „PDb”. 
68 Zwanej dalej: „PU”. 
69 Zwanej dalej: „PR”. 
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2018 r.: 238, 281 i 222, natomiast zmalał średni czas oczekiwania z 251 dni do 
odpowiednio: 162, 145 i następnie ponowie wzrósł do 280 dni, a w przypadku 
pacjentów „pilnych” – z 8 wzrósł na koniec I kwartału 2018 r. do 26, by ponownie 
zmaleć do odpowiednio 4 i 8 pacjentów po II i III kwartale 2018 r. Średni czas 
oczekiwania zwiększył się z 5 dni na koniec 2017 r. do odpowiednio na koniec 
każdego kwartału 2018 r.: 29, 37 i 30 dni. 

e) w Poradni rehabilitacyjnej70, w której wzrosła liczba oczekujących pacjentów 
„stabilnych” z 4 na koniec 2017 r. do odpowiednio: 188, 76 i 44 na koniec 
kolejnego kwartału 2018 r. oraz zmalał średni czas oczekiwania z 45 dni do 
odpowiednio: 21, 44 i 17 dni, a w przypadku pacjentów „pilnych” – przy braku 
takich pacjentów na koniec 2017 r. wzrósł do odpowiednio: 4, 7 i 2 na koniec 
kolejnego kwartału 2018 r., a średni czas oczekiwania z 5 dni do odpowiednio: 
6, 7 i 10 dni. 

f) w Poradni Gruźlicy i chorób płuc71, w której wzrosła liczba oczekujących 
pacjentów „stabilnych” z 9 na koniec 2017 oraz koniec I i II kwartału 2018 r. do 
24 na koniec III kwartału 2018 r. (również w tej poradni nie wykazano 
oczekujących na świadczenie przypadków „pilnych”), przy zmniejszeniu się 
średniego czasu oczekiwania ( pacjentów „stabilnych” i „pilnych”) z jednego dnia 
na koniec 2017 r. i I kw. 2018 r. do zera na koniec II i III kwartału 2018 r. 

Spośród pozostałych ww. poradni specjalistycznych objętych badaniami – w trzech 
poradniach72 nie występowały przypadki pacjentów oczekujących na świadczenia, 
a w czterech poradniach nastąpiło w 2018 r. (w porównaniu z końcem I półrocza 
2017 r.) zmniejszenie się liczby pacjentów oczekujących na świadczenia, tj.:  

- w PN: przypadków „pilnych” z 25 do odpowiednio: 7, 9 i 5 na koniec kolejnego 
kwartału 2018 r. oraz zmniejszenie się średniego czasu oczekiwania z 11 dni do 
odpowiednio: 6, 7 i 5 dni , a przypadków „stabilnych” z 240 do odpowiednio:  
157, 161 i 121 (przy jednoczesnym zmniejszeniu się średniego czasu oczekiwania  
z 55 do 26 i 29 dni po I i II kwartale 2018 r. oraz jego zwiększeniu się do 89 dni  
w III kwartale 2018 r.), 

- w Poradni chirurgii ogólnej73: przypadków „pilnych” z 3 na koniec I półrocza 2017 r. 
i 4 na koniec I kwartału 2018 r. do zera na koniec II i III kwartału 2018 r. (wraz ze 
zmniejszeniem się średniego czasu oczekiwania z 11 do 6 dni we wszystkich trzech 
kwartałach 2018 r., a przypadków „stabilnych” z 318 do odpowiednio na koniec 
każdego kwartału 2018 r.: 196, 184 i 155, przy jednoczesnym zwiększeniu się 
średniego czasu oczekiwania na zabieg z 27 dni do 29 i 42 dni na koniec II i III 
kwartału 2018 r., 

- w Poradni okulistycznej74: przypadków „stabilnych” z 69 do 39 i 16 na koniec II i III 
kwartału 2018 r. (na koniec I kwartału brak było oczekujących takich pacjentów), 
przy jednoczesnym zmniejszaniu się średniego czasu oczekiwania z 19 dni do 
odpowiednio na koniec każdego kwartału 2018 r.: 6, 6 i 16, a przypadków „pilnych” 
z trzech pacjentów do odpowiednio na koniec każdego kwartału 2018 r.: jednego, 
trzech i czterech, przy zwiększeniu się średniego czasu oczekiwania tych pacjentów 
z 5 dni do 13 dni w III kwartale 2018 r. (w I i II kwartale wskaźnik ten wynosił 
odpowiednio 5 i 3 dni), 

                                                      
70 Zwanej dalej „PRh”. 
71 Zwanej dalej: PG”. 
72 Poradniach: zdrowia psychicznego (zwanej dalej: „PZP”), PND oraz ginekologiczno-położniczej (zwanej dalej: „PGP”). 
73 Zwanej dalej „PChO”. 
74 Zwanej dalej „PO”. 
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- w Poradni alergologicznej75: w przypadkach „pilnych” z trzech  przy średnim czasie 
oczekiwania 15 dni do zera w całym 2018 r., a w przypadkach „stabilnych” z 75 i 72 
dniach do 9 pacjentów na koniec III kwartału 2018 r. (na koniec I i II kwartału 2018 r. 
nie było pacjentów oczekujących, a przez cały 2018 r. świadczenia realizowane były 
na bieżąco. 

(akta kontroli str. 202 i 205-241) 

Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Administracyjno-Organizacyjnych wyjaśniła, 
że powyższy wzrost liczby pacjentów i średniego czasu oczekiwania w ww. sześciu 
poradniach specjalistycznych wynikał z charakteru tych poradni („o deficytowych 
specjalnościach”), które zabezpieczają potrzeby pacjentów nie tylko Powiatu 
Zawierciańskiego, ale również kilku powiatów sąsiednich. W swoich wyjaśnieniach 
wskazała, że liczba pacjentów w tych poradniach stale rośnie i wymagają oni 
przeprowadzenia szerszej diagnostyki (laboratoryjnej lub badań diagnostycznych) 
oraz cykliczności (co najmniej raz w kwartale) wizyt lekarskich w tych poradniach. 
Powyższe powoduje zmniejszanie się liczby wolnych terminów dla pacjentów 
pierwszorazowych. 

(akta kontroli str. 319-320) 

Po wprowadzeniu sieci szpitali zwiększyła się również liczba oczekujących 
pacjentów oraz średni czas oczekiwania na przyjęcie do Oddziału Rehabilitacji 
Neurologicznej76  w przypadkach „stabilnych” z 138 na koniec I półrocza 2017 r.77 do 
162 na koniec 2017 r. i odpowiednio na koniec poszczególnych kwartałów 2018 r.: 
168, 195 i 231 pacjentów. Jednocześnie w takich przypadkach zmniejszył się średni 
czas oczekiwania na przyjęcie z 163 dni na koniec I półrocza 2017 r. do 94 dni  
na koniec 2017 r. i odpowiednio na koniec poszczególnych kwartałów 2018 r.: 106, 
76 i 91 dni. Natomiast w przypadkach „pilnych” przy zmniejszaniu się liczby 
oczekujących pacjentów z 24 na koniec I półrocza 2017 r.78 do 19 na koniec 2017 r. 
i odpowiednio na koniec poszczególnych kwartałów 2018 r.: 15, 11 i 4 pacjentów, 
zwiększył się czas średni czas oczekiwania z 23 dni na koniec I półrocza 2017 r. do 
aż 108 dni na koniec 2017 r. i odpowiednio na koniec poszczególnych kwartałów 
2018 r.: 130, 119 i 78 dni. 

(akta kontroli str. 202 i 205-241) 

Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Administracyjno-Organizacyjnych wyjaśniła, że na 
ww. wzrost liczby pacjentów i średniego czasu oczekiwania na przyjęcie do 
Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej główny wpływ miało wejście w życie z dniem 
1 lipca 2018 r. ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach 
wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, gwarantującej 
pacjentom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
zapewnienie dostępności do świadczeń, w tym rehabilitacji, poza systemem 
kolejkowym.  Ponadto  w  przypadku  tego oddziału na wydłużenie średniego czasu  

 

                                                      
75 Zwanej dalej; „PA”. 
76 Zwanego dalej: „ORN”. 
77 W latach 2015-2016 liczba oczekujących pacjentów w przypadkach „stabilnych” na tym oddziale stale wzrastała i wynosiła 
na koniec półroczy odpowiednio: 32, 43, 104 i 114 pacjentów, wzrastał również średni czas oczekiwania tych pacjentów, który 
wynosił na koniec ww. okresów odpowiednio: 12, 64, 138 i 166 dni. 
78 W latach 2015- 2016 (I półrocze) nie występowały przypadki oczekiwania pacjentów w stanie „pilnym” na przyjęcie do tego 
oddziału, a na koniec 2016 r. oczekiwało ośmiu takich pacjentów. Natomiast średni czas oczekiwania w takich przypadkach 
w latach 2015-2016 wynosił odpowiedni: 3 dni na koniec I półrocza 2015 r. i 6 dni na koniec 2016 r. (na koniec 2015 r. 
i I półrocza 2016 r. przyjęcie na ten oddział w pacjentów w takim stanie odbywało się bez oczekiwania). 
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oczekiwania i wzrost liczby oczekujących miały wpływ nieprzewidziane okoliczności, 
takie jak: nieplanowane przekazywanie pacjentów z innych oddziałów szpitalnych 
lub wydłużenie czasu pobytu pacjenta (w związku z nagłym pogorszeniem zdrowia). 

(akta kontroli str. 320) 

Po wprowadzeniu sieci szpitali na ośmiu z dziewięciu oddziałach szpitalnych 
objętych badaniami79, w przypadkach „pilnych” uległy skróceniu80 pierwsze wolne 
terminy przyjęcia na te oddziały (od trzech do 57 dni), a w przypadku ORN pierwsze 
wolne terminy w IV kw. 2017 r. w porównaniu do IV kw. 2016 r. skróciły się (o ponad 
dwa miesiące) i uległy zwiększeniu (o 48 dni) w II kw. 2018 r. w porównaniu  
do II kwartału 2017 r. 

W przypadkach „stabilnych” uległy skróceniu pierwsze wolne terminy przyjęcia  
na czterech badanych oddziałach81 (od jednego dnia do ponad pół roku), natomiast 
na pozostałych pięciu uległy wydłużeniu, w tym w obu badanych okresach82 na: 
OChUO o ponad pół roku i ORN o ponad 3 miesiące83 i ponad 14 miesięcy84  
oraz w II kw. 2018 r. w porównaniu do II kw. 2017 r. na ONN o ok. 2 lata, na OO 
o 1,5 miesiąca i na OOZ o 6 dni. 

W przypadku ww. 14 poradni specjalistycznych, Szpital nie dysponował danymi dot. 
dat pierwszych wolnych terminów za okres lat 2015-2017 (I półrocze) dla ośmiu 
poradni85 przejętych po 20 września 2017 r. od ZLA. W pozostałych sześciu 
poradniach, po wprowadzeniu sieci szpitali uległy skróceniu pierwsze wolne terminy 
przyjęcia (zarówno dla przypadków „pilnych” jak i „stabilnych”) w pięciu86 (od trzech 
dni do sześciu miesięcy), a jedynie w PChZ uległy wydłużeniu: dla przypadków 
„pilnych” o 35 dni87 i dla przypadków „stabilnych” o 6 dni88. 

(akta kontroli str. 203-241) 

Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Administracyjno-Organizacyjnych, po 
uzyskaniu informacji od właściwych kierowników oddziałów i poradni Szpitala: 

a) ww. wydłużenie czasu oczekiwania na ORN na przyjęcia przypadków „pilnych” 
wynika z błędu technicznego programu lub osoby prowadzącej rejestr osób 
oczekujących, ponieważ na oddziale tym w przypadkach „pilnych” przyjęcia 
pacjentów odbywają się z reguły w ciągu 30 dni, 

b) ww. wydłużenie czasu oczekiwania na ORN na przyjęcia przypadków 
„stabilnych”, wynika m.in. z: konieczności przyjęcia w pierwszej kolejności 
przypadków „pilnych”, przesuwania kolejki przyjęć przez samych pacjentów 
(zmiany terminu przyjęcia ze względów osobistych pacjentów), braku  
kontaktu z pacjentem oczekującym na przyjęcie (np. nieodbierania telefonów), 
wejścia w życie z dniem 1 lipca 2018 r. przepisów gwarantujących pacjentom 
posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dostępności 

                                                      
79 Porównując czwarty kwartał  2016 r. do czwartego kwartału 2017 r. oraz drugi kwartał 2017 r. do drugiego kwartału 2018 r. 
Brak możliwości porównania pierwszych wolnych terminów przyjęć na badanych oddziałach w latach 2015-2016 (I półrocze) 
w związku z brakiem danych w tym zakresie w Szpitalu. 
80 Na: OChO, OChUO, ON, OD, ONW, OOZ, OO i OChW. 
81 OChO, OD, ONW, OChW.  
82 W IV kw. 2017 r. w stosunku do IV kw. 2016 r. i II kw. 2017 r. w porównaniu  do II kw. 2018 r. 
83 W IV kw. 2017 r. w stosunku do IV kw. 2016 r. 
84 W II kw. 2017 r. w porównaniu do II kw. 2018 r. 
85 PD, PDb, PU, PG, PR, PRh, PZP i PND.  
86 PN, PCh, PO i PGP. 
87 W II kw. 2017 r. w porównaniu do II kw. 2018 r. 
88 W IV kw. 2017 r. w stosunku do IV kw. 2016 r. 
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do rehabilitacji poza systemem kolejkowym, koniecznością kontynuowania 
leczenia u pacjentów po stanie ostrym (udarze). 

c) ww. wydłużenie czasu oczekiwania na OChUO na przyjęcia przypadków 
„stabilnych”, wynika m.in. z: ciężkiego przebiegu choroby, co powoduje 
wydłużenie czasu leczenia, tworzenia przez pacjentów „podwójnych kolejek 
oczekujących”, braku informacji od pacjentów, którzy zostali hospitalizowani 
w innych podmiotach, ww. wejścia w życie z dniem 1 lipca 2018 r. przepisów 
gwarantujących pacjentom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności dostępności do rehabilitacji poza systemem kolejkowym, 

d) ww. wydłużenie czasu oczekiwania na oddziałach OO i OOZ na przyjęcia 
przypadków „stabilnych”, według tych wyjaśnień jest niewielkie i nie stanowi zbyt 
długiego terminu, 

e) ww. wydłużenie czasu oczekiwania w PChZ, wynika z rzadkiej specjalności tej 
poradni (będącej jedyną tego typu poradnią na terenie Powiatu Zawierciańskiego 
oraz okolicznych gmin) oraz ograniczeń wynikających z liczby personelu z tą 
specjalnością i jednoczesnego prowadzenia programów lekowych Leczenia 
przewlekłego wirusowego zapalania wątroby Typu B i C (co wymaga szerokiej 
diagnostyki, obszernego wywiadu takich pacjentów i wydłużenia czasu ich 
wizyty). 

(akta kontroli str. 328- 330) 

1.6. Świadczenia w zakresie NiŚOZ Szpital realizuje samodzielnie od dnia 1 marca 
2011 r., w swojej siedzibie, tj. w Izbie Przyjęć (w której znajdują się gabinety 
lekarskie dla dzieci i dorosłych, gabinet zabiegowy oraz pomieszczenia socjalne dla 
wyczekującego zespołu wyjazdowego). Według informacji ŚOW NFZ, Szpital jest 
jedynym podmiotem zabezpieczającym realizację NiŚOZ na terenie Powiatu 
Zawierciańskiego, który od dnia 1 października 2017 r. stanowi jeden obszar 
zabezpieczenia89. Świadczenia te Szpital realizuje stacjonarnie oraz w formie 
wyjazdowej (z wykorzystaniem własnej karetki), przez trzy zespoły (dwa dla 
dorosłych i jeden pediatryczny) w dni robocze90 i cztery zespoły (po dwa dla 
dorosłych i dwa pediatryczne) w soboty, niedziele i święta. 

(akta kontroli str. 108 i 112) 

1.7. Po zmianie organizacji i finansowania NiŚOZ, liczba udzielonych porad 
lekarskich udzielonych ambulatoryjnie w ramach NiŚOZ uległa zwiększeniu o 13,3% 
w IV kwartale 2017 r. (4 914) w stosunku do IV kwartału 2016 r. (4 339) oraz o 7,1% 
w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (14 413) w porównaniu do pierwszych 
trzech kwartałów 2017 r. (13 460). Natomiast w ramach NiŚOZ liczba udzielonych 
porad w trybie wyjazdowym uległa zmniejszeniu o 30,7% w IV kwartale 2017 r. (208) 
w stosunku do IV kwartału 2016 r. (300) i o 31,5% w pierwszych trzech kwartałach 
2018 r. (432) w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2017 r. (666).  
Z kolei, liczba porad lekarskich udzielonych telefonicznie w IV kwartale 2017 r. (106) 
była wyższa o 7,1% od liczby takich porad udzielonych w IV kwartale 2016 r. i była 
niższa o 16,3% w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (323) w porównaniu  
do pierwszych trzech kwartałów 2017 r. (386). 

Liczba wizyt pielęgniarskich po zmianie organizacji i finansowania NiŚOZ, 
udzielonych w trybie ambulatoryjnym uległa zmniejszeniu o 5,5% w IV kwartale 
2017 r. (3 098) w porównaniu do IV kwartału 2016 r. (3 277) oraz o 0,3% 

                                                      
89 W rozumieniu § 2 pkt 8 zarządzenia Nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
90 Poniedziałek – piątek. 
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w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (9 203) w porównaniu do pierwszych trzech 
kwartałów 2017 r. (9 229).  
Natomiast liczba wizyt pielęgniarskich po zmianie organizacji i finansowania NiŚOZ 
udzielonych w trybie wyjazdowym uległa zwiększeniu o 12,7% w IV kwartale  
2017 r. (823) w porównaniu do liczby takich wizyt w IV kwartale 2016 r. (730), 
a w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (5 278) była wyższa o 123,7% od liczby 
takich wizyt w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. (2 359). 

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych  
ww. zmiany w liczbie udzielonych porad lekarskich i pielęgniarskich w ramach 
NiŚOZ wynikały bezpośrednio z zapotrzebowania zdrowotnego zgłaszających się 
pacjentów. 

 (akta kontroli str.180 i 325-327) 

1.8. W kontrolowanym okresie udział liczby pacjentów zakwalifikowanych do 
kategorii I stanu zdrowia91 do liczby pacjentów ogółem w SOR ulegał stałemu 
zmniejszeniu z poziomu 19,8% w IV kwartale 2015 r.92 do 2,5 % w 2016 r., 0,2% 
w 2017 r. i 0,05% w trzech kwartałach 2018 r. Natomiast liczba świadczeń (procedur 
medycznych) w I kat. do wszystkich procedur udzielonych w SOR, po zmniejszeniu 
się z poziomu 45% w IV kwartale 2015 r. do poziomu 31% i 32% w latach  
2016-2017, w trzech kwartałach 2018 r. ponownie wzrosła do 42%. 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych wyjaśniła, że ww. 
zwiększona liczba procedur medycznych w SOR w zakresie kategorii I wynikała  
ze specyfiki pacjentów przyjmowanych w SOR, ich potrzeb zdrowotnych. 

(akta kontroli str. 181 i 325-327) 

 

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

NIK pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Szpital z umowy w zakresie 
świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ. Świadczenia były realizowane 
we wszystkich zakresach finansowanych w ramach ryczałtu nieprzerwanie przez 
cały okres umowy (za wyjątkiem trzech poradni specjalistycznych, czasowo 
niefunkcjonujących za zgodą ŚOW NFZ). Po wprowadzeniu sieci szpitali 
odnotowano spadek liczby pacjentów Szpitala, natomiast wzrosła wartość 
udzielonych świadczeń medycznych.  
Szpital zapewnił możliwość realizacji świadczeń ambulatoryjnych dla uprzednio 
hospitalizowanych pacjentów. Od momentu włączenia Szpitala do sieci szpitali, 
odnotowano wzrost liczby oczekujących pacjentów na wybrane świadczenia opieki 
zdrowotnej w pięciu na dziewięć analizowanych oddziałach i w siedmiu z 14 
poradniach specjalistycznych oraz skrócenie średniego rzeczywistego czasu 
oczekiwania (w dniach) na udzielenie świadczenia (w przypadkach „pilnych” 
i „stabilnych”) na czterech oddziałach (z dziewięciu analizowanych) i pięciu 
poradniach specjalistycznych (z sześciu analizowanych). 
 
 

 

                                                      
91 Pacjent zakwalifikowany do kategorii I stanu zdrowia w SOR, to tzw. chory „niebieski" (POZ). Udziela się mu następujących 
świadczeń (procedur medycznych): opieka pielęgniarska, ocena stanu pacjenta (triage), badanie, porada lekarska, 
farmakoterapia (dawka leku przeciwbólowego, rozkurczowego), recepta, podstawowa diagnostyka (badania laboratoryjne - 
pakiet podstawowy, EKG). 
92 Uruchomienia SOR w Szpitalu. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

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

2.1. W momencie wprowadzenia sieci, w Szpitalu funkcjonowały poradnie 
specjalistyczne odpowiadające każdemu z realizowanych profili PSZ, wymienione 
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 zdrowotnej93. W szczególności: 

− dla profilu „chirurgia ogólna” – sześć poradni specjalistycznych, w tym m.in.: 
chirurgii ogólnej, onkologiczna i urologiczna, 

− dla profilu „choroby wewnętrzne” – 10 poradni specjalistycznych, w tym m.in.: 
alergologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, urologiczna, onkologiczna, 
gruźlicy i chorób płuc, reumatologiczna, neurologiczna i chorób zakaźnych, 

− dla profilu „choroby zakaźne” – dwie poradnie specjalistyczne: chorób 
zakaźnych oraz dermatologiczna, 

− dla profilu „neonatologia” – cztery poradnie specjalistyczne, w tym m.in.: 
neonatologiczna oraz preluksacyjna, 

− dla profilu „neurologia” – poradnia neurologiczna, 

− dla profilu „okulistyka” – poradnia okulistyczna, 

− dla profilu „ortopedia i traumatologia” – trzy poradnie specjalistyczne, w tym 
m.in.: preluksacyjna oraz leczenia wad postawy, 

− dla profilu „pediatria” – dziewięć poradni specjalistycznych, w tym tylko jedna 
poradnia dziecięca (PND), 

− dla profilu „położnictwo i ginekologia” – trzy poradnie specjalistyczne, w tym 
m.in.: położniczo-ginekologiczna oraz onkologiczna, 

− dla profilu „rehabilitacji leczniczej” – dwie poradnie specjalistyczne: 
neurologiczna oraz rehabilitacyjna. 

(akta kontroli str.156-157) 

2.2. Do PSZ nie zostały włączone dwa profile działalności prowadzone przez 
Szpital, tj. laryngologia oraz opieka paliatywna. W przypadku laryngologii, przyczyną 
niewłączenia do PSZ był brak oddziału szpitalnego o tożsamym profilu leczenia 
(Szpital prowadził jedynie dwie specjalistyczne poradnie otolaryngologiczne),  
a w przypadku opieki paliatywnej (w strukturze Szpitala znajduje się oddział oraz 
specjalistyczna poradnia ambulatoryjna o takim profilu) – profil ten nie wchodzi do 
zakresu PSZ. Oba ww. profile są prowadzone przez Szpital na podstawie odrębnych 
umów zawartych ze ŚOW NFZ94. 

(akta kontroli str. 158) 

 

W latach 2015 - 2017 (do końca III kwartału) w Szpitalu oprócz SOR nie utworzono 
nowych profili działalności. Utworzone w 2015 r. nowe pracownie diagnostyczne, 
tj. w Szpitalu - Pracownia Tomografii Komputerowej, a w ówczesnym ZLA – 
Pracownia Densytometryczna i Pracownia Badań Czynnościowych Układu 

                                                      
93 Dz. U. z 2017 r., poz. 1163, zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji 
świadczeniodawców do PSZ”. 
94 Poradnie otolaryngologiczne na podstawie aneksu nr 15/02/1/2017 z 24.10.2017 r. do umowy nr 125/100597/02/1, 
a świadczenia w zakresie opieki paliatywnej na podstawie umowy nr 125/100597/15/2 z 2.01.2017 r. wraz z sześcioma 
aneksami. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Krążenia, w dalszym ciągu funkcjonują w strukturze Szpitala i realizują badania na 
rzecz oddziałów lub poradni specjalistycznych. 

(akta kontroli str. 108-109) 

W związku z wprowadzeniem PSZ, Szpital nie zrezygnował z udzielania żadnych  
ze świadczeń. W dniu 2 lutego 2017 r.95 w Szpitalu połączono Oddział Chorób 
Zakaźnych96 z Oddziałem Dermatologii i Wenerologii oraz utworzono nowy oddział 
(OOZz Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym).  

Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych, decyzja 
o połączeniu ww. oddziałów wynikała z konieczności uzyskania powierzchni pod 
rozdzielenie lokalizacyjne oddziałów udarowego i neurologicznego (co spowodowało 
obniżenie kosztów utrzymania powierzchni i zwiększenia liczby łóżek na tych 
oddziałach,  łącznie o 14) oraz (po analizie grup JGP) na rozliczenie procedur 
realizowanych przez Oddział Dermatologii i Wenerologii97 przez nowo powstały 
OOZ. 

Przed ww. połączeniem na OChZ w kolejce oczekujących odnotowano: jednego 
pacjenta „pilnego” i czterech „stabilnych”, a na Oddziale Dermatologii i Wenerologii 
brak było oczekujących pacjentów. Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora ds. 
Administracyjno-Organizacyjnych, ww. pacjenci oczekujący z OChZ zostali przyjęci 
na OOZ zgodnie z ustalonymi terminami. 

(akta kontroli – str. 160-161) 

Szpital po połączeniu z ZLA - według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora ds. 
Administracyjno-Organizacyjnych - celem obniżenia kosztów (w tym optymalizacji 
zatrudnienia) planował scalenie tożsamych poradni specjalistycznych i przeniesienie 
ich do lokalizacji w centrum Zawiercia98 (gwarantując łatwiejszy dojazd pacjentom), 
a uzyskane w ten sposób pomieszczenia w budynku Szpitala przeznaczyć  
na nowe zakresy działalności. Powyższe uniemożliwiło wejście w życie ustawy 
wprowadzającej PSZ, ponieważ w umowie sieciowej winny znajdować się wszystkie 
komórki organizacyjne udzielające świadczeń w ramach umowy przed utworzeniem 
sieci (ich zmniejszenie wiązałaby się z obniżeniem wartości umowy w systemie 
PSZ). 

(akta kontroli – str. 109) 

2.3. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu przeprowadzono trzy zadania 
inwestycyjne (w 2015 r.: wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą 
elektroniczną i budowa strony internetowej Szpitala dostosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz w 2016 r. – kompleksowa termomodernizacja budynków 
Szpitala wraz z budową kolektorów słonecznych) za łączną kwotę 13 967,4 tys. zł99. 
W badanym okresie Szpital dokonał zakupów inwestycyjnych aparatury i sprzętu 
medycznego za łączną kwotę 3 354,1 tys. zł100 (w tym m. in.: artroskopu101, sprzęt 
do ucyfrowania aparatu RTG z czytnikiem płyt obrazowych102, tomografu 

                                                      
95 Na podstawie uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XXVIII/264/16 z 24.11.2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego 
z 5.12.2016 r. poz. 6397) w sprawie zmiany Statutu Szpitala. 
96 Zwany dalej: OChZ”. 
97 Zwany dalej: „ODiW”. 
98 Przychodni przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Piłsudskiego. 
99 W tym: 11 843,2 tys. zł sfinansowane bądź dofinansowane ze środków Starostwa, 1 959,6 tys. zł dofinansowane  
ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, 23,6 tys. zł dofinansowane ze środków Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji oraz 140,9 tys. zł środków własnych Szpitala. 
100 W tym: 1 559,2 tys. zł ze środków własnych Szpitala i 1 794,9 tys. zł dotacji (Starostwa, Ministerstwa Zdrowia 
i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). 
101 W 2015 r. za kwotę 149,9 tys. zł w całości ze środków własnych Szpitala. 
102 W 2017 r. za kwotę 179,2 tys. zł w całości z dotacji Starostwa. 



 

20 

komputerowego103, sondy do nieizotopowego systemu wykrywania w węzłach 
chłonnych104, mikroskop operacyjny105). Wszystkie ww. inwestycje oraz zakupy 
inwestycyjne na dzień kontroli w Szpitalu były użytkowane. Żadna z ww. inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych nie były przedmiotem oceny w Instrumencie Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. W przypadku ww. inwestycji nie 
doszło do utraty ich trwałości.  

(akta kontroli str.143-155 i 160-161) 

2.4. W latach 2015-2018 (do końca III kwartału) w Szpitalu nie zlikwidowano i nie 
zakończono działalności oddziałów lub poradni specjalistycznych. 

(akta kontroli str. 87-89 i 156-158) 

2.5. Po utworzeniu sieci szpitali uległa zwiększeniu liczba etatów w Szpitalu o 88 
etatów (z 672,3 etatu na koniec 2017 r. do 760,3 etatu na koniec III kwartału  
2018 r.), tj. o 13,1% i liczba osób zatrudnionych na umowy kontraktowe o 10,8%,  
tj. o 18 osób (z 167 na koniec 2017 r. do 185 na koniec III kwartału 2018 r.). 
Zmniejszyła się natomiast liczba osób zatrudnionych na umowy zlecenia o 34,1%,  
tj. o 45 osób (z 132 na koniec 2017 r. do 87 na koniec III kwartału 2018 r.).  
Wzrost zatrudnienia w ww. okresie nastąpił zarówno w szpitalnych jednostkach 
organizacyjnych (odpowiednio o 76,6 etatów106 i dziewięć osób na kontraktach107), 
jak i w poradniach ambulatoryjnych przejętych od dnia 20 września 2017 r. po ZLA 
(11,5 etatu108 i dziewięć osób na kontraktach109). Spadek liczby osób zatrudnionych 
na umowy zlecenia w ww. okresie wystąpił w obu zakładach leczniczych,  
tj. w jednostkach szpitalnych o 38 osób i w poradniach ambulatoryjnych przejętych 
po ZLA o siedem osób. W ww. okresie zmalała liczba zatrudnionych lekarzy na 
etatach z łącznie 68,7 etatu do 63,3 etatu (w tym w jednostkach szpitalnych uległa 
zwiększeniu110, 
a w poradniach ambulatoryjnych uległa zmniejszeniu111) i na umowach zlecenia z 34 
osób do 29 osób112. W porównaniu do końca 2017 r., na dzień 30 września 2018 r. 
zwiększyła się liczba lekarzy zatrudnionych na umowy kontraktowe z 148 do 162113.  

W ww. okresie zwiększyła się również liczba zatrudnionych w Szpitalu na etacie: 
pielęgniarek (z 324,2 etatu i 333,8 etatu) oraz pozostałego personelu (z 279,4 etatu 
do 363,2 etatu, tj. o 30,0%), przy zmniejszeniu się liczby osób w tych grupach 
zatrudnionych na umowy zlecenia (o cztery pielęgniarki114 i 36 osób pozostałego 
personelu115). Zwiększyła się również liczba (o cztery) osób pozostałego personelu 
zatrudnionego na umowy kontraktowe116 (w całym okresie objętym kontrolą Szpital 
nie zatrudniał pielęgniarek na umowy kontraktowe). 

                                                      
103 W 2016 r. za kwotę 105,0 tys. zł w całości ze środków własnych Szpitala. 
104 W 2016 r. za kwotę 129,6 tys. zł w całości ze środków własnych Szpitala. 
105 W 2016 r. za kwotę 225,0 tys. zł w całości ze środków własnych Szpitala. 
106 Z 507,6 etatu na koniec 2017 r. do 584,2 etatów na koniec III kwartału 2018 r. 
107 Z 139 osób na koniec 2017 r. do 148 osób na koniec III kwartału 2018 r. 
108 Z 164,7 etatów na koniec 2017 r. do 176,2 etatów na koniec III kwartału 2018 r. 
109 Odpowiednio z 28 osób do 37 osób. 
110 Odpowiednio z 36,0 etatów do 37,1 etatu. 
111 Odpowiednio z 32,7 etapów do 26,2 etatów. 
112 Wszystkie osoby w poradniach ambulatoryjnych (w jednostkach szpitalnych liczba osób zatrudnionych na umowach 
zlecenie nie uległa zmianie). 
113 W tym w jednostkach szpitalnych z 120 do 126, a w poradniach ambulatoryjnych z 28 do 36 lekarzy. 
114 Z 25 na koniec 2017 r. do 21 na koniec III kwartału 2018 r. 
115 Odpowiednio z 73 do 37, tj. o 49,3%. 
116 Z 19 na koniec 2017 r. do 23 na koniec III kwartału 2018 r. 
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W całym okresie objętym kontrolą zwiększała się liczba zatrudnionych w szpitalnych 
jednostkach organizacyjnych117 na etatach z: 471,5 etatów na koniec 2015 r.  
do 487,4 etatów, na koniec 2016 r., 507,6 etatów na koniec 2017 r. i 584,2 etatów 
na koniec III kwartału 2018 r. oraz zatrudnionych na umowy kontraktowe z 126 osób 
na koniec 2016 r. do 139 osób na koniec 2017 r. i 148 osób na koniec III kwartału 
2018 r. Jednocześnie w jednostkach tych zmniejszała się liczba osób zatrudnionych 
na umowę zlecenia z 89 i 103 na koniec lat 2015-2016 do 97 na koniec 2017 r.  
i 59 na koniec III kwartału 2018 r.  

 (akta kontroli – str. 288-300) 

Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Administracyjno-Organizacyjnych wyjaśniła, że ww. 
wzrost zatrudnienia w Szpitalu, po utworzeniu sieci szpitali o łącznie 88 etatów  
dot. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, rejestratorek, sekretarek 
medycznych, opiekunek medycznych, fizjoterapeutów, techników analityki 
medycznej oraz pracowników strefy szarej (salowych, pomocy kuchennych, 
robotników gospodarczych i administracji). Według tych wyjaśnień wzrost 
zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek wynikał z konieczności zapewnienia ciągłości 
realizacji świadczeń medycznych oraz spełnienia minimalnych norm zatrudnienia. 
Ponadto na oddziałach (chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, opieki paliatywnej 
oraz neurologicznym i udarowym), na których wymagana jest zwiększona opieka 
i pielęgnacja, zatrudniono opiekunki medyczne, a zatrudnienie fizjoterapeutów 
wynikało z nowych przepisów dot. uzyskania przez pacjentów z orzeczeniami 
o niepełnosprawności w stopniu znacznym uprawnień do dostępu do świadczeń 
poza kolejnością (w ciągu 7 dni). Natomiast zwiększenie zatrudnienia w strefie 
szarej oraz sekretarek i rejestratorek medycznych i pracowników medycznych 
wynikało z nakazu pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy, uruchomienia kuchni 
szpitalnej oraz zwiększeniem działów: Promocji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych 
oraz Informatyki. 

(akta kontroli str. 301) 

2.6. Po utworzeniu sieci szpitali średni czas hospitalizacji pacjentów118 (porównując 
trzy kwartały 2017 r. do trzech kwartałach 2018 r.) zwiększył się w 11, spośród  
12 oddziałach szpitalnych w ramach PSZ, tj. na: OChW  z 5,51 do 6,81 dnia, OD  
z 4,03 do 4,1 dnia, OChUO z 4,42 do 4,6 dnia, OPG z 2,25 do 2,43 dnia, ONW  
z 3,11 do 3,12 dnia, ORhN z 16,02 do 16,65 dnia, ON z 3,83 do 4,66 dnia, OU  
z 7,04 do 7,65 dnia, OO z 1,02 do 1,12 dnia, OAiIT z 8,85 do 10,37 dnia oraz OOZ 
(powstałym z połączenia w dniu 2 lutego 2017 r. oddziałów OChZ oraz ODiW)  
z 6,24 do 6,8 dnia. Jedynie na OChO odnotowano spadek w tym okresie średniego 
czasu hospitalizacji z 4,57 do 4,3 dnia.  

Stały wzrost średniego czasu hospitalizacji (liczonego za trzy kwartały 
poszczególnych lat) występował w całym okresie objętym kontrolą na czterech 
oddziałach szpitalnych, tj. OChW119, OD120, OU121 oraz OAiIT122. Natomiast na 
pozostałych ośmiu oddziałach szpitalnych średni czas hospitalizacji (liczony dla 
trzech kwartałów): 

                                                      
117 Poradniach, pracowniach, zakładach itp. 
118 Iloraz wszystkich tzw., osobodni i liczby hospitalizowanych. 
119 W latach 2015-2016 wyniósł odpowiednio: 4,22 i 5,16. 
120 W latach 2015-2016 wyniósł odpowiednio: 3,19 i 3,81. 
121 W latach 2015-2016 wyniósł odpowiednio: 6,26 i 6,82. 
122 W latach 2015-2016 wyniósł odpowiednio: 7,12 i 8,2. 
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• na OChO zmniejszył się w latach 2015 – 2016 z 4,63 do 4,17 dnia, 
a następnie wzrósł w 2017 r. do 4,57 dnia, 

• na OChUO zwiększył się w latach 2015-2016 z 3,92 do 4,6 dnia, 
a następnie zmalał w roku 2017 do 4,42 dnia, 

• na OPG zmniejszył się latach 2015 – 2017 odpowiednio z 2,55 do 2,51 dnia 
i do 2,25 dnia, 

• na ONW zwiększył się w latach 2015-2016 z 3,13 do 3,25 dnia, a następnie 
zmniejszył się w roku 2017 do 3,11 dnia, 

• na ORhN zmniejszył się latach 2015 – 2017 odpowiednio z 18,21 do  
17,49 dnia i do 16,02 dnia, 

• na ON zwiększył się w latach 2015-2016 z 3,35 do 4,22 dnia, a następnie  
zmniejszył się w roku 2017 do 3,83 dnia, 

• na OO zmniejszył się latach 2015 – 2017 odpowiednio z 1,79 do 1,25 dnia 
i do 1,02 dnia. 

Przed połączeniem w latach 2015 – 2016 (w trzech kwartałach) na OChZ i ODiW 
średni czas hospitalizacji odpowiednio zwiększył się z 6,19 do 6,48 dnia i zmniejszył 
się z 5,4 do 5,17 dnia. 

(akta kontroli str. 162-164) 

Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Ekonomicznych wyjaśniła, że na ww. wskaźnik 
średniego czasu hospitalizacji wpływ ma wiele złożonych przyczyn, w tym m.in.: 
konieczność przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki, dodatkowych procedur, 
powikłania w leczeniu, konieczność utrzymania reżimu łóżkowego, zaawansowany 
wiek pacjentów oraz ujawniania się chorób współistniejących, wymagających 
głębszej diagnostyki i dłuższego leczenia. Powyższe powodowało, według tych 
wyjaśnień wydłużenie się czasu pobytu pacjentów, szczególnie na OChW, OD, OU 
oraz OAiIT, realizujących wielokierunkowe i kompleksowe leczenie. 

(akta kontroli str. 334-337) 

Po utworzeniu sieci szpitali w siedmiu oddziałach szpitalnych (spośród 12) 
zwiększyło się średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych123 (w trzech kwartałach  
2017 i 2018 r.), tj. na OChW (z 79,96% do 84,74%), OChO (z 76,83% do 80,44%), 
OChUO (z 47,27% do 56,3%), OPG (z 49,21% do 51,97%), ONW (z 33,54%  
do 37,04%), ON (z 60,9% do 69,14%) oraz OU (z 52,76% do 60,03%). W przypadku 
pozostałych oddziałów szpitalnych ww. wskaźniki wykorzystania łóżek szpitalnych 
uległy zmniejszeniu odpowiednio na: OOZ z 71,24%124 do 67,67%, OD z 39,63%  
do 38,32%, ORhN z 74,77% do 72,44%, OO z 28,53% do 23,47% oraz OAiIT  
z 92,96% do 90,97%.  

W badanym okresie powyższy wskaźnik125 stale wzrastał na czterech oddziałach 
szpitalnych, tj. OChW126, OU127, ONW128 oraz OChUO129, a stale malał na ORN130. 
                                                      
123 Wskaźnik określający przez ile przeciętnie dni w ciągu okresu łóżko było zajęte przez chorych, który obliczany jest 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 – przyjmowanych jako 100) wyrażony w %. 
124 W 2017 r. liczony za okres funkcjonowania tego Oddziału, tj. od 2.02.2017 do 30.09.2017 r., z uwzględnieniem mniejszej 
ilości dni kalendarzowych - 241.  
125 Liczony dla trzech kwartałów w każdym roku. 
126 Z poziomu 75,22% w 2015 r. do 75,37% w 2016 r. i 79,96% w 2017 r. 
127 Z poziomu 42,86% w 2015 r. do 51,3% w 2016 r. i 52,76% w 2017 r. 
128 Z poziomu 25,06% w 2015 r. do 31,69% w 2016 r. i 33,54% w 2017 r. 
129 Z poziomu 39,5% w 2015 r. do 47,07% w 2016 r. i 47,27% w 2017 r. 
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Na OAiIT wystąpił spadek wykorzystania łóżek szpitalnych po wprowadzeniu sieci 
szpitali, po stałym wzroście tego wskaźnika w latach 2015-2017131. Na pozostałych 
oddziałach szpitalnych średnie wykorzystanie łóżek ulegało w badanym okresie 
(przed wprowadzeniem sieci szpitali) wahaniom, w tym: na trzech oddziałach 
(OChO, ONi oraz OO) po spadku w 2016 r. w stosunku do 2015 r., nastąpił wzrost 
tego wskaźnika w 2017 r.132, a na OD po wzroście (w 2016 r. w stosunku  
do 2015 r.), nastąpił spadek w 2017 r.133 

(akta kontroli str. 162-164) 

Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Ekonomicznych wyjaśniła, że zmniejszenie się 
średniego czasu wykorzystania łóżek szpitalnych na ww. pięciu oddziałach Szpitala 
spowodowane było: na OO – przeniesieniem Programu lekowego leczenia 
neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem 
z tego oddziału do PO, a na pozostałych czterech oddziałach – niewielkim 
zmniejszeniem się liczby hospitalizacji w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast 
w przypadku ORhN na ww. wskaźnik średniego czasu wykorzystania łóżek 
szpitalnych wpływ miała liczba udarów, które wystąpiły w danym okresie (niezależny 
od Szpitala). Ponadto wg tych wyjaśnień na obniżenie tego wskaźnika na ORhN 
wpływały sytuacje, gdy pacjenci zakwalifikowani do przyjęcia na Oddział, w trakcie 
hospitalizacji zostali przeniesieni na inny oddział Szpitala w związku z nagłym 
pogorszeniem się stanu ich zdrowia. 

(akta kontroli str. 334-337) 

Wskaźnik przelotowości134 po utworzeniu sieci szpitali również uległ zmniejszeniu 
w ośmiu oddziałach szpitalnych, tj. w:  ChW z 39,46 do 33,87, OOZ z 27,65  
do 27,05, OPG z 59,39 do 58,22, OD z 26,71 do 25,4, ORhN z 12,67 do 11,83,  
ON z 43,25 do 40,35, OO z 76,05 do 57,11 oraz OAiIT z 28,57 do 23,86. 
Na pozostałych czterech oddziałach wskaźnik ten uległ zwiększeniu, odpowiednio 
na: OChO z 45,73 do 50,85, OChUO z 29,1 do 33,29, ONz 29,29 do 32,31  
i OU z 20,38 do 21,33. 

W badanym okresie powyższy wskaźnik stale malał na dwóch oddziałach: OChW135 
oraz OD136 oraz stale wzrastał na trzech oddziałach: OChO137, OChUO138 oraz 
ONW139. Na trzech oddziałach szpitalnych wskaźnik ten wzrastał w latach  
2015-2017 (na: OPG140, ORhN141, OO142), by jak zauważono powyżej wskaźnik ten 
zmniejszył się po wejściu do sieci szpitali. Wskaźnik ten wzrósł w latach 2015-2016 
na dwóch oddziałach szpitalnych, by obniżyć się w 2017 r. (na OU143 i OAiIT144). 

                                                                                                                                       
130 Z poziomu 77,25% w 2015 r. do 76,36% w 2016 br. I 74,77% w 2017 r. 
131 Odpowiednio z poziomu 76,63% do 90,39% i 92,96%. 
132 Wielkość analizowanego wskaźnika w latach 2015-2017 wynosiła odpowiednio dla oddziałów: Chirurgii Ogólnej – 69,39%, 
67,97% i 76,83%, Neurologii – 70,07%, 57,68% i 60,9% oraz Okulistycznym – 28,02%, 27,01% i 28,53%. 
133 Ww. wskaźnik wynosił w latach 2015-2017 odpowiednio: 35,69%, 40,6% i 39,63%. 
134 Określający ilu chorych korzystało kolejno z jednego łóżka szpitalnego, liczony jako iloraz liczby hospitalizowanych i liczby 
posiadanych łóżek. 
135 W latach 2015-2016 wyniósł odpowiednio: 48,54 i 39,7. 
136 W latach 2015-2016 wyniósł odpowiednio: 30,43 i 29,0. 
137 W latach 2015-2016 wyniósł odpowiednio: 40,77 i 44,3. 
138 W latach 2015-2016 wyniósł odpowiednio: 27,39 i 27,84. 
139 W latach 2015-2016 wyniósł odpowiednio: 21,8 i 26,5. 
140 W trzech kwartałach lat 2015-2017 wynosił odpowiednio: 51,62, 56,16 i 59,39. 
141 W trzech kwartałach lat 2015-2017 wynosił odpowiednio: 11,54, 11,88 i 12,67. 
142 W trzech kwartałach lat 2015-2017 wynosił odpowiednio: 42,58, 58,75 i 76,05. 
143 W trzech kwartałach lat 2015-2017 wynosił odpowiednio: 18,63, 20,46 i 20,38. 
144 W trzech kwartałach lat 2015-2017 wynosił odpowiednio: 29,29, 30,0 i 28,57. 
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W obu połączonych w 2017 r. oddziałach szpitalnych powyższy wskaźnik w latach 
2015-2016 ulegał obniżeniu145. 

(akta kontroli str. 162-164) 

Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Ekonomicznych wyjaśniła, że zmniejszenie się 
wskaźnika przelotowości na ww. dziewięciu oddziałach Szpitala wynika 
z wydłużenia się czasu pobytu pacjentów, co ma wpływ na zmniejszenie się  
liczby chorych, którzy korzystali z łóżek szpitalnych na tych oddziałach. Z kolei, 
w przypadku OD na zmniejszenie się wskaźnika przelotowości w związku  
ze zwiększeniem się liczby hospitalizowanych w kontrolowanym okresie  
pacjentów z niezakaźnym zapaleniem żołądkowo-jelitowym i jelita grubego 
z współwystępowaniem chorób układu oddechowego, a w przypadku OChW 
w związku ze złożonością rozpoznań, z jakimi hospitalizowani są pacjenci na tym 
Oddziale (skutkujących zwiększonym czasem hospitalizacji). 

(akta kontroli str. 334-337) 

2.7. W kontrolowanym okresie do Szpitala wpłynęły dwie skargi146 związane 
z ograniczeniem dostępności do realizowanych świadczeń, w tym w 2017 r.147 
skarga dot. odmowy wykonania w Zakładzie Rehabilitacji zabiegów fizykalnych, 
(która została przez skarżącego wycofana148) oraz w 2018 r.149 prośba o przyjęcie 
na ORhN po upływie 30 dni od daty wypisania z oddziału szpitalnego. Prośba ta 
została rozpatrzona negatywnie w związku ze stanem zdrowia osoby skarżącej 
(niewydolność serca), wykluczającej możliwość prowadzenia rehabilitacji na ORhN. 
W odpowiedzi na ww. skargę150, skarżący został poinformowany o trybie oraz 
o lokalizacji oddziałów rehabilitacji ogólnoustrojowej, w którym pacjent ma 
możliwość przeprowadzenia rehabilitacji wskazanej w skierowaniu. 

(Dowód: akta kontroli: 185-197) 
Do podmiotu tworzącego (Starostwa Powiatowego w Zawierciu) w kontrolowanym 
okresie wpłynęły łącznie cztery skargi dot.: likwidacji Poradni POZ zlokalizowanej 
w budynku Szpitala151 (zlikwidowanej uchwałą Rady Powiatu Zawierciańskiego 
z dnia 28 kwietnia 2016 r.), ograniczenia dostępności dla pacjentów w poradniach: 
okulistycznej152 i reumatologicznej, (które jak wynika z udzielonych przez Szpital 
odpowiedzi wynikały z absencji w tym okresie lekarzy specjalistów) oraz  
nie udzielenia świadczeń NiŚOZ w zakresie chirurgii dziecięcej - skutkującej 
skierowaniem pacjenta do SOR w Sosnowcu (jak wynika z odpowiedzi Szpitala – 
w związku z brakiem lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii dziecięcej). 

(Dowód: akta kontroli: 24-63) 

Natomiast do ŚOW NFZ w badanym okresie, wpłynęła jedna skarga pacjenta153  
dot. ograniczenia dostępności leczenia w poradni urologicznej Szpitala, która 
okazała się (jak wynika z przedstawionych przez Szpital informacji w tym zakresie) 
bezpodstawna. 

(Dowód: akta kontroli: 112-139) 

                                                      
145 I wynosił na OChZ odpowiednio: 43,7 i 39,9, a na ODiW odpowiednio: 19,63 i 14,69. 
146 Na łącznie odnotowanych w rejestrze skarg i wniosków w latach 2015-2018 (do 30 września) – 98 skarg i wniosków. 
147 W dniu 25.08.2017 r. 
148 W dniu 29.08.2017 r. 
149 W dniu 3 lipca 2018 r. 
150 Z dnia 30 lipca 2018 r. 
151 Z dnia 29 marca 2016 r. 
152 Z dnia 19 sierpnia 2015 r. 
153 W dniu 20 lutego 2018 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

W momencie przystąpienia Szpitala do sieci szpitali nie było potrzeby tworzenia 
nowych poradni przyszpitalnych, gdyż działały one już w strukturze organizacyjnej 
Szpitala po jego połączeniu z ZLA. Nie wystąpił też przypadek likwidacji żadnego 
profilu medycznego prowadzonego przed przystąpieniem Szpitala do sieci szpitali  
i są one nadal prowadzone przez Szpital na podstawie odrębnych umów  
zawartych ze ŚOW NFZ. Kierownictwo Szpitala podejmowało również działania 
organizacyjne w celu lepszego wykorzystania bazy łóżkowej. Po wprowadzeniu sieci 
szpitali zanotowano co prawda wzrost średniego wykorzystania łóżek szpitalnych 
(w siedmiu oddziałach), jednak NIK zwraca uwagę, że równocześnie zmalał 
wskaźnik przelotowości (w ośmiu oddziałach) oraz wystąpił wzrost średniego czasu 
hospitalizacji (w 11 z 12 oddziałów). 
 

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

3.1. W latach 2015-2018 wartość przychodów Szpitala z tytułu realizowanych  
umów z NFZ ulegała stałemu zwiększeniu z ogółem 58 963,2 tys. zł w 2015 r. do 
66 416,7 tys. zł w 2016 r., 72 212,7 tys. zł w 2017 r. (w tym 53 606,6 tys. zł po trzech 
kwartałach 2017 r.) oraz do 76 307,0 tys. zł w 2018 r.154 (w tym: 70 634,7 tys. zł 
według stanu na koniec trzeciego kwartału 2018 r.155) W badanym okresie wartość 
zawartych przez Szpital umów w NFZ w zakresie świadczeń objętych156 ryczałtem 
PSZ uległa również zwiększeniu (za wyjątkiem 2017 r.) odpowiednio z kwoty 
43 603,2 tys. zł w 2015 r. do kwot 45 234,7 tys. zł w 2016 r. i  47 727,4 tys. zł 
w 2018 r.157 (w tym według stanu na koniec trzeciego kwartału 2018 r. wartość ta 
wyniosła 35 026,4 tys. zł). W 2017 r. wartość zawartych umów na realizację 
świadczeń objętych ryczałtem PSZ wyniosła łącznie 44 811,1 tys. zł, w tym: 
33 347,8 tys. zł według stanu na koniec trzeciego kwartału 2017 r.  

(akta kontroli str.140-142) 

3.2. Wysokość przychodów z działalności leczniczej Szpitala w latach 2015-2018 
(na koniec trzech kwartałów) stale wzrastała i wyniosła, odpowiednio:  
34 952,8 tys. zł, 39 825,4 tys. zł, 43 603,5 tys. zł i 64 276,3 tys. zł. 

(akta kontroli str.242 i 246-247) 

W badanym okresie wzrastały również koszty działalności leczniczej Szpitala  
(w tym koszty zatrudnienia personelu158), które wyniosły odpowiednio w latach  
2015 -2018 (na koniec trzecich kwartałów): 33 362,9 tys. zł (w tym: zatrudnienia 
personelu 16 033,5 tys. zł159), 41 261,3 tys. zł (w tym zatrudnienia personelu 
19 303,1 tys. zł160) i 44 167,9 tys. zł (w tym zatrudnienia personelu 21 672,6 tys. 
zł161) i 65 916,3 tys. zł (w tym zatrudnienia personelu 36 459,5 tys. zł162). 

                                                      
154 Wg aneksu z 26.10.2018 r. do umowy na 2018 r. 
155 Tj. wyższe o aż 42,3% w stosunku do umowy z ŚOW NFZ wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2017 r.  
156 Od dnia 1 października 2017 r. 
157 Wg umowy z 2018 r. (stanu na 26.10.2018 r. - zawarcia przez Szpital ww. ostatniego w trakcie kontroli NIK aneksu z ŚOW 
NFZ), tj. odpowiednio o 9,5% w stosunku do 2015 r., 5,5% w stosunku do 2016 r. i 6,5% w stosunku do 2017 r.. 
158 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe łącznie. 
159 W tym: wynagrodzenia osobowe – 14 582,4 tys. zł i bezosobowe 1 451,1 tys. zł. 
160 W tym: wynagrodzenia osobowe – 17 317,4 tys. zł i bezosobowe 1 985,7 tys. zł. 
161 W tym: wynagrodzenia osobowe – 19 354,2 tys. zł i bezosobowe 2 318,3 tys. zł. 
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Powyższe (po uwzględnianiu kosztów medycznych usług obcych163) spowodowało 
powstanie w latach 2016-2018164 straty na działalności leczniczej, która wyniosła 
odpowiednio: 1 435,9 tys. zł, 564,4 tys. zł i 1 640,0 tys. zł, wobec wypracowania 
przez Szpital po trzech kwartałach 2015 r. zysku na działalności leczniczej w kwocie 
1 589,9 tys. zł.  

Pomimo ww. strat na działalności leczniczej, Szpital na koniec trzecich kwartałów  
lat 2017 – 2018 osiągnął zysk finansowy na poziomie odpowiednio: 1 268,6 tys. zł 
i 1 377,0 tys. zł, przy stracie na koniec trzecich kwartałów lat 2015-2016 na poziomie 
odpowiednio: 43,3 tys. zł i 196,7 tys. zł. 

Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Ekonomicznych wyjaśniła, że głównymi 
przyczynami wystąpienia ww. strat na działalności medycznej po trzech kwartałach 
w latach 2016-2017, było: nierozliczenie na koniec tych okresów wszystkich 
zrealizowanych świadczeń zdrowotnych, na które Szpital poniósł koszty. Wyniosły 
one na dzień 30 września 2016 r. 1 165,9 tys. zł, a na dzień 30 września 2017 r. 
1 226,1 tys. zł. Ponadto na ww. wynik finansowy wpływ miała amortyzacja 
(niestanowiąca kosztów uzyskania przychodu) oraz podwyższenie kosztów 
wynagrodzeń w związku ze wzrostem (w 2017 r.) płacy minimalnej i konieczność 
realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników w służbie zdrowia.  

Pogłębienie się straty na działalności leczniczej w 2018 r. (na koniec III kwartału), 
wyjaśniła natomiast, oprócz podania ww. czynników jak w latach 2016-2017, 
(m. in. amortyzacją165), wzrostem wynagrodzeń lekarzy (w związku z nowelizacją 
ustawy o świadczeniach) oraz pielęgniarek i położnych (wynikającym z roszczeń 
związków zawodowych). 

 (akta kontroli str. 242 i 265-266) 

W badanym okresie (na koniec trzecich kwartałów) malały długoterminowe 
zobowiązania Szpitala: odpowiednio z 20 586,0 tys. zł w 2015 r. do: 18 956,1 tys. zł 
w 2016 r., 17 933,5 tys. zł w 2017 r. i 17 266,7 tys. zł w 2018 r. Natomiast 
zobowiązania krótkoterminowe (po trzech kwartałach) z 26 962,5 tys. zł  
w 2015 r. wzrosły do 30 162,9 tys. zł w 2016 r., aby następnie zmaleć do 28 705,1 
tys. zł w 2017 r. i 24 979,5 tys. zł w 2018 r. Istotną wielkość w ww. zobowiązaniach 
krótkoterminowych stanowiły zobowiązania wymagalne Szpitala, które w badanym 
okresie wyniosły odpowiednio: 6 401,2 tys. zł (po trzech kwartałach 2015 r.)166, 
5 269,4 tys. zł (po trzech kwartałach 2016 r.)167, 2 169,4 tys. zł (po trzech kwartałach 
2017 r.)168 i 522,2 tys. zł po trzech kwartałach 2018 r.169 

Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Ekonomicznych wyjaśniła, że stałe występowanie 
po trzech kwartałach kontrolowanych lat zobowiązań wymagalnych wynikało z utraty 
płynności finansowej Szpitala w latach 2010-2014, skutkującego dokonywaniem 
w tym okresie płatności po terminach (wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami 
komorniczymi). Według tych wyjaśnień ww. zobowiązania uległy zmniejszeniu, m.in. 
po wdrożeniu w 2016 r. programu restrukturyzacji zadłużenia, w tym podpisaniu 
ugód z ZUS i z kontrahentami na ratalną spłatę zobowiązań oraz w wyniku 
pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na: zatrudnienie i wyposażenie 

                                                                                                                                       
162 W tym: wynagrodzenia osobowe – 33 855,8 tys. zł i bezosobowe 2 603,7 tys. zł. 
163 Które w badanym okresie na koniec trzecich kwartałów lat 2015-2018 wyniosły odpowiednio: 6 534,7 tys. zł, 7 181,4 tys. zł, 
7 372,7 tys. zł i 10 559,6 tys. zł. 
164 W stanu na koniec trzecich kwartałów. 
165 Która na dzień 30.09.2018 r. wyniosła 1 984,7 tys. zł. 
166 Co stanowiło aż 23,7% zobowiązań krótkoterminowych na ten dzień. 
167 Co stanowiło aż 17,5% zobowiązań krótkoterminowych na ten dzień. 
168 Co stanowiło 7,6% zobowiązań krótkoterminowych na ten dzień. 
169 Co stanowiło 2,1% zobowiązań krótkoterminowych na ten dzień. 
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stanowisk pracy (z Powiatowego Urzędu Pracy i PFRON), zakup sprzętu  
i aparatury medycznej, uruchomienia SOR. Jak wynika z tych wyjaśnień ww. kwota 
długoterminowych zobowiązań na koniec III kwartału 2018 r. (522,2 tys. zł) dotyczyła 
odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i usług z lat poprzednich, o umorzeniu 
których Szpital prowadził korespondencję z kontrahentami. W przypadku firm 
nieistniejących odsetki te zostaną wyksięgowane po ich przedawnieniu. W swoich 
wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Ekonomicznych wskazała również, 
że po zmniejszeniu ww. zobowiązań (w stosunku do 2015 r.) o ok. 6 mln zł,  
Szpital reguluje swoje zobowiązania na bieżąco, pomimo zwiększenia ponoszonych 
nakładów finansowych wynikających ze wzrostu wynagrodzeń oraz zakupów 
nowoczesnej aparatury medycznej. 

(akta kontroli str. 242 i 267-268) 

3.3. Według wyjaśnień Dyrektor Szpitala, prowadzenie systemu PSZ nie skutkowało 
koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem 
Szpitala do funkcjonowania w nowych warunkach.  

(akta kontroli str.108-109) 

3.4. W badanym okresie na polepszanie się sytuacji ekonomiczno-finansowej 
wskazywały poprawiające się wskaźniki ekonomiczno-finansowe oraz ich ocena, 
wyliczane zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych 
niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-
finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej170. Wskaźniki te 
na koniec trzech kwartałów lat 2015-2018 wynosiły: 

a) Wskaźniki zyskowności, określające zdolność Szpitala do generowania zysków 
oraz ekonomiczną efektywność jego działalności: 
- wskaźnik zyskowności netto obrazujący, jaką część przychodów stanowi 
odnotowany zysk lub strata, wzrósł z poziomu (-) 0,12% do (-) 0,47%, 2,67% 
i 1,96%, 
- wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej, określający ekonomiczną 
efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz 
pozostałej działalności operacyjnej, w badanym okresie osiągał stale wartości 
dodatnie i wynosił, odpowiednio: 4,67%, 3,34%, 5,72% i 2,22%171, 
- wskaźnik zyskowności aktywów, wzrosły z poziomu: (-) 0,16% i (-) 0,55%,  
do 2,57% i 2,21%.  
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wskaźników i ocen, wskaźniki te w latach 
2015-2016 uzyskały łączną ocenę 4 punktów172, a w latach 2017-2018 ich ocena 
przekraczała 50% punktów ogółem możliwych do uzyskania173 i wyniosła 
odpowiednio: 13 i 10 pkt. Powyższe wielkości wskaźników wskazywały na 
prowadzenie (począwszy od 2017 r.) bardziej racjonalnej gospodarki finansowej 
Szpitala, w której osiągane przychody przewyższały koszty. 
b) Wskaźniki płynności, określające zdolność Szpitala do terminowego regulowania 
zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych, w całym badanym okresie nie 
przekraczały minimalnych wartości punktów i wynosiły odpowiednio: 

                                                      
170 Dz. U. z 2017 r., poz. 832, zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie wskaźników i ocen”. 
171 Na wynik z działalności operacyjnej składają się: wynik z działalności leczniczej + pozostałe przychody operacyjne 
(w przypadku Szpitala coroczne dotacje ze Starostwa w kwotach odpowiednio na koniec III kwartałów  lat 2016-2018:  
3,3 mln zł, 3,6 mln zł i 5,6 mln zł). Powyższe skutkowało dodatnim wynikiem na działalności operacyjnej i dodatnimi badanymi 
wskaźnikami. 
172 Wartości poniżej 0% - 0 punktów, od 0 do 2% - 3 punkty, od 2 do 4% - 4 punkty i powyżej 4% - 5 punktów. 
173 Maks. 15 pkt. 
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- wskaźnik bieżącej płynności, określający zdolność Szpitala do spłaty zobowiązań 
krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych – 0,19, 0,2, 
0,43 i 0,52 (co przekładało się na ocenę 0 punktów w całym badanym okresie 174); 
- wskaźnik szybkiej płynności, określający zdolność Szpitala do spłacania 
zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, 
tj. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi, wyniósł 0,17,  
0,18, 0,39 i 0,46 (co również przekładało się na ocenę 0 punktów175).  
Powyższe wskazywało na utrzymującą się niewystarczającą zdolność Szpitala  
do regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych, pomimo polepszania 
się w badanym okresie wartości tych wskaźników. 
c) Wskaźniki efektywności, tj. wskaźniki rotacji należności oraz zobowiązań, 
wskazały na zwiększające się trudności Szpitala ze ściągalnością własnych 
należności oraz poprawiający się czas regulowania bieżących zobowiązań przez 
Szpital: 
- wskaźnik rotacji należności, określający długość (w dniach) cyklu oczekiwania 
podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi wyniósł, odpowiednio:  
43, 43, 49 i 41 dni (ocena 3 punkty za lata 2015-2016 i 2018 oraz 2 punkty  
za 2017 r.176); 
- wskaźnik rotacji zobowiązań, określający (w dniach) okres, jaki jest potrzebny 
podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych zmniejszał się 
i wyniósł odpowiednio: 101, 90, 72 i 32 dni, (co dało oceny odpowiednio 
w wysokościach 0, 4, 4 i 7 punktów177). 
d) Wskaźniki zadłużenia Szpitala, tj. wskaźnik zadłużenia aktywów oraz wskaźnik 
wypłacalności, wskazywały, pomimo poprawy, na niską wiarygodność finansową 
Szpitala oraz ryzyko utraty możliwości regulowania zobowiązań: 
- wskaźnik zadłużenia aktywów informujący o stopniu finansowania aktywów 
kapitałami obcymi wyniósł odpowiednio aż: 136,78%, 145,82%, 82,56% i 77,55% 
(co dało oceny 0 pkt w latach 2015-2017 i 3 punktów w 2018 r.178); 
- wskaźnik wypłacalności określający wielkość funduszy obcych przypadającą na 
jednostkę funduszu własnego, przez cały kontrolowany okres osiągał wartości 
ujemne (w związku z ujemną wartością kopiału własnego)179 w wysokościach 
odpowiednio: (-) 1,38, (-) 1,35, (-) 2,45 i (-) 2,83 (ocena 0 punktów180). 
 
Łącznie, na maksymalnie 70 możliwych do uzyskania punktów, Szpital odnotowywał 
w badanym okresie odpowiednio: 7 punktów (tj. 10% możliwych), 11 punktów  
(tj. 15,7% możliwych), 19 punktów (tj. 27,1% możliwych) i 23 pkt w (tj. 32,9% 
możliwych).  
Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, podstawową przyczyną 
stosunkowo niskiej liczby punktów wyliczanych według ww. wskaźników był brak 
płynności Szpitala oraz brak zapłaty przez ŚOW NFZ za wszystkie świadczenia 
zrealizowane przez Szpital w badanym okresie, na które Szpital poniósł koszty, 
a których rozliczenie następowało w czwartych kwartałach kontrolowanego okresu 
(na co wskazuje wzrost tych wskaźników na koniec roku w latach 2015-2017). 

                                                      
174 Wartości poniżej 0,6 – 0 punktów, od 0,6 do 1,0 – 4 punkty, od 1,0 do 1,5 – 8 punktów, od 1,5 do 3,0 – 12 punktów  
i powyżej 3,0 – 10 punktów. 
175 Wartości poniżej 0,5 – 0 punktów, od 0,5 do 1,0 – 8 punktów, od 1,0 do 2,5 –13 punktów i powyżej 2,5 – 10 punktów. 
176 Wartości poniżej 45 dni – 3 punkty, od 45 do 60 dni – 2 punkty, od 61 do 90 dni – 1 punkt oraz powyżej 90 dni – 0 punktów. 
177 Wartości poniżej 60 dni – 3 punkty, od 61 do 90 dni – 4 punkty oraz powyżej 90 dni – 0 punktów. 
178 Wartości poniżej 40% - 10 punktów, od 40 do 60% - 8 punktów, od 60 do 80% - 3 punkty, powyżej 80% - 0 punktów. 
179 Odpowiednio w wysokościach: 36 745,6 tys. zł na koniec III kwartału 2015 r., 38 593,5 tys. zł na koniec III kw. 2016 r., 
21 067,5 tys. zł na koniec III kw. 2017 r. i 16 952,9 tys. zł na koniec III kw. 2018 r. 
180 Wartości od 0,0 do 0,5 – 10 punktów, od 0,51 do 1,0 – 8 punktów, od 1,01 do 2,0 – 6 punktów, od 2,01 do 4,0 – 4 punkty, 
powyżej 4m0 lub poniżej 0,0 – 0 punktów. 
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W swoich wyjaśnieniach wskazała ponadto na stałe polepszanie się sytuacji 
Szpitala, co pokazuje stały wzrost ww. wskaźników w latach 2015-2017. 

(akta kontroli str.243-264 i 331-333) 

3.5. Celem pozyskania większych środków z NFZ (zwiększenie umowy z NFZ) 
Dyrektor Szpitala występowała w 2017 r. 181 do: ŚOW NFZ, Departamentu 
Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Zdrowia, Starosty Zawierciańskiego 
i  Polskiej Federacji Szpitali o indywidualne wyliczenie ryczałtu dla Szpitala, poprzez 
zastosowanie współczynnika korygującego Rx, w związku z mniejszym wykonaniem 
kontraktu w 2015 r. (stanowiącym podstawę do jego wyliczenia), spowodowaną 
realizowaną w tym okresie termomodernizacją budynków Szpitala. W wyniku tych 
starań Szpital uzyskał pierwotny ryczał wyższy od zaproponowanego o 562,5 tys. zł.  

Ponadto w 2018 r.182 ŚOW NFZ zwiększył wysokość ryczałtu systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń na II półrocze 2018 r. do 
24 376,5 tys. zł (o kwotę 1 025,6 tys. zł większą względem ryczałtu pierwotnego), 
w wyniku: 

- uzyskania przez Szpital183 certyfikatu akredytacyjnego dla leczenia szpitalnego184, 
po wizytacji w dniach od 13 do 15 czerwca 2018 r. audytorów Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

-  wykonania ryczałtu na poziomie: 102% (w IV kw. 2017 r.) i 103% (w I półroczu 
2018 r.).  

(akta kontroli str.109, 182-184 i 271-287) 

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

W okresie objętym kontrolą Szpital zwiększył przychody z NFZ, w tym  
po wprowadzeniu PSZ. Pomimo systematycznego wzrostu przychodów w tym 
okresie, koszty działalności Szpitala przewyższały przychody i osiągano stratę na 
działalności leczniczej. NIK zauważa, że wyniki analizy wskaźnikowej sporządzonej 
na podstawie sprawozdań finansowych, przy zastosowaniu metody punktowej 
poprawiają się, jednakże nadal są na zbyt niskim poziomie i nie przekraczają 
ogółem 50% możliwych do uzyskania punktów w kolejnych badanych okresach. 
NIK pozytywnie ocenia podejmowanie przez Dyrektora działań zmierzających  
do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala, w tym starania zakończone 
uzyskaniem dodatnich współczynników korygujących, skutkujących podwyższeniem 
ryczałtu PSZ na 2018 r. 

 

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. 

 

                                                      
181 Pismami z: 3.02.2017 r., 15.02.2017 r., 7.03.2017 r. 27.06.2017 r. i 21.08.2017 r. 
182 Z dniem 15 października 2018 r. 
183 W dniu 13 sierpnia 2018 r, 
184 Nr 2018/58. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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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, 17 stycznia 2019 r.
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