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I. Dane identyfikacyjne 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie1, 42-300 Myszków, 
ul. Wolności 29 

 

Kalid Hagar – Dyrektor Szpitala2, powołany na to stanowisko z dniem 1 października 
2015 r.  

W okresie od 24 sierpnia 2011 r. do 30 września 2015 r. stanowisko Dyrektora 
Szpitala zajmował Jacek Kret. 

1. Realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych. 

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

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

 

 

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

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

 

 

Waldemar Góra, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/298/2018 z 26 września 2018 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Zwany dalej „Szpitalem”. Nr REGON 000306377. 
2 Dalej: „Dyrektor Szpitala”. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Szpitala w zakresie realizacji 
zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim 
w Katowicach5, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 
szpitalne, w zakresie świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej6. Poziom 
realizacji tych świadczeń w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. 
wyniósł 110,7% wartości zakontraktowanej w umowie, przy czym w IV kwartale 
2017 r. Szpital zrealizował świadczenia w wysokości odpowiadającej 93,2% wartości 
ryczałtu PSZ, co skutkowało obniżeniem jego kwoty na I półrocze 2018 r.  

Szpital zapewnił pacjentom po hospitalizacji możliwość uzyskania niezbędnych  
im świadczeń ambulatoryjnych oraz rehabilitacyjnych, przy czym jedynie 33,8% 
objętych badaniem pacjentów skorzystało z zaleconej wizyty kontrolnej 
pohospitalizacyjnej w Szpitalu, a żaden z pacjentów objętych badaniem nie 
skorzystał z zaleconych świadczeń ambulatoryjnych lub rehabilitacyjnych. Pacjenci 
zlikwidowanej w 2017 r. poradni reumatologii zostali odpowiednio poinformowani 
o jej zamknięciu i możliwości kontynuacji leczenia w innych poradniach. 
Na sześciu poddanych analizie oddziałach Szpitala7 czas oczekiwania pacjentów na 
udzielenie świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ był krótki dla 
pacjentów pilnych i nie wydłużał się dla pacjentów stabilnych. Jednak NIK zwraca 
uwagę na znaczny8 wzrost liczby pacjentów (zarówno pilnych, jak i stabilnych) 
oczekujących na leczenie na oddziale rehabilitacji (OREH) oraz wydłużenie się 
czasu oczekiwania przez tych pacjentów, który na 30 września 2018 r. wynosił  
96 dni dla pacjentów pilnych i 500 dni dla pacjentów stabilnych. 
Wdrożenie PSZ nie doprowadziło do wystąpienia przypadków utraty trwałości 
zrealizowanych w latach 2015-2018 inwestycji związanych z pracami budowlanymi 
i remontowymi oraz zakupami aparatury medycznej.  
NIK zwraca uwagę na niski poziom wykorzystania łóżek w Szpitalu, który na żadnym 
z objętych badaniem oddziałów nie osiągnął pożądanej wartości 80%. W trzecim 
kwartale 2018 r. średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło maksymalnie 
75% na OREH, a najniższy poziom (38-39%) odnotowano na oddziale 
pediatrycznym i położniczo-ginekologicznym. 

Po wprowadzeniu systemu zabezpieczenia nadal pogarszała się sytuacja finansowa 
Szpitala. W okresie objętym kontrolą Szpital co roku powiększał poniesioną stratę 
ogółem (do kwoty -2 105,2 tys. zł na koniec trzeciego kwartału 2018 r.) oraz stratę 
na działalności leczniczej (do kwoty -4 347,8 tys. zł). Ponadto, rokrocznie uzyskiwał 
gorsze wyniki analizy wskaźnikowej sporządzonej przy zastosowaniu metody 
punktowej: na 70 możliwych do uzyskania punktów, w latach 2015-2016 Szpital 
zdobył 47 punktów (tj. 67,1% możliwych), w 2017 r. 46 punktów (tj. 65,7%) oraz 
w 2018 r. 37 punktów (tj. 52,8%). 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Zwanym dalej: „Śląskim OW NFZ”.  
6 Zwanego dalej „PSZ”, „systemem zabezpieczenia” lub „siecią szpitali” – wprowadzonego ustawą z dnia 23 marca 2017 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844). Ryczałt PSZ to 
ryczałt systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 136c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.) stanowiący kwotę zobowiązania 
Funduszu wobec świadczeniodawcy określoną w umowie zawieranej w ramach PSZ. 
7 Badaniem objęto pacjentów na oddziałach: chirurgii ogólnej (OCHO), pediatrycznym (OP), położniczo-ginekologicznym 
(OPG), wewnętrznym (OWEW), chirurgii urazowo-ortopedycznej (OCHUO) i Oddziale Noworodków (ONOW) oraz na oddziale 
rehabilitacyjnym (OREH) 
8 Według stanu na koniec pierwszego półrocza 2015 r. nie wystąpiły przypadki oczekiwania na leczenie pacjentów pilnych. 
Z kolei, na 30 września 2018 r. stwierdzono 30 takich przypadków. 

OCENA OGÓLNA 
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Podejmowane przez Szpital działania (samodzielnie oraz wspólnie ze związkami 
pracodawców) w celu uzyskania wyższych przychodów z NFZ w ramach ryczałtu 
PSZ nie przyniosły zamierzonych efektów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych 
i rehabilitacyjnych 

1.1. W okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Szpital realizował 
świadczenia finansowane w ramach ryczałtu PSZ na podstawie umowy10 zawartej 
ze Śląskim OW NFZ. Wartość ryczałtu przypadająca Szpitalowi zgodnie z ww. 
umową wyniosła 15 391,5 tys. zł w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 
2018 r., w tym 3 970,7 tys. zł w IV kwartale 2017 r. oraz po 3 784,9 tys. zł 
w  pierwszym i drugim kwartale 2018 r. oraz 3 850,9 tys. zł w trzecim kwartale 
2018 r. 
Stopień realizacji ryczałtu PSZ w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 
2018 r. wyniósł 110,7% wartości zakontraktowanej w umowie, w tym: 93,2%  
w IV kwartale 2017 r., 109,4% w I kwartale 2018 r., 134,8% w II kwartale 2018 r. 
oraz 106,2% w III kwartale 2018 r. Niepełne wykonanie ryczałtu za IV kwartał  
2017 r. skutkowało zmniejszeniem ryczałtu na I półrocze 2018 r., odpowiednio  
do  § 3 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r.  
w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej11.  
Zgodnie z ww. umową, świadczenia w ramach ryczałtu PSZ realizowane były m.in. 
w zakresie chirurgii ogólnej (OCHO), chorób wewnętrznych (OCHW), neonatologii 
(ONEO), ortopedii i traumatologii narządu ruchu (OOiT), pediatrii (OP) oraz 
położnictwa i ginekologii (OPG). 
Największa wartość świadczeń sfinansowanych w ramach ryczałtu w ww. okresie 
dotyczyła oddziału chorób wewnętrznych (4 377,8 tys. punktów, tj. 28,3% wartości 
wszystkich zrealizowanych świadczeń), chirurgii ogólnej (2 907,4 tys. punktów,  
tj. 18,8%), ortopedii i traumatologii narządów ruchu (1 998,7 tys. punktów, tj. 12,9%) 
oraz pediatrii (1 815,2 tys. punktów, tj. 11,7%). 
Szpital realizował świadczenia w ramach poszczególnych zakresów świadczeń 
finansowanych w ramach ryczałtu nieprzerwanie przez cały okres umowy. 

(Dowód: akta kontroli: 114-136) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że wpływ na wykonanie kontraktu miały mi.in. 
następujące czynniki: 
− niepełna realizacja ryczałtu w IV kwartale 2017 r. wynikała z faktu, że limit na ten 

okres został ustalony przez NFZ na podstawie świadczeń wykonanych w 2015 r., 
a ponadto wpłynęły na to większe absencje urlopowe lekarzy w tym okresie oraz 
prace remontowe na OCHW; 

− nadmierne wykonanie wartości ryczałtu w 2018 r. wynikało głównie ze 
zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia medyczne ze strony  pacjentów 
w tym okresie (m.in. na oddziałach ortopedii i pediatrii.  

(Dowód: akta kontroli: 21, 109-110, 114-136) 

                                                      
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 Nr 123/100327/03/8/2017 z dnia 9 października 2017 r. wraz z aneksami i ugodami. 
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 1783 ze zm., zwane dalej „rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ustalania ryczałtu”. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2. Po wprowadzeniu sieci szpitali doszło do zmian w liczbie leczonych pacjentów 
oraz liczbie i wartości wykonanych świadczeń w skontrolowanych zakresach. 
Analizie poddano świadczenia objęte ryczałtem PSZ w umowie zawartej z NFZ, 
udzielane stacjonarnie (w leczeniu szpitalnym) oraz ambulatoryjnie 
(w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej12), realizowane w latach 2015-2018 
w ramach dwóch zakresów świadczeń: położnictwo i ginekologia (OPG) oraz 
chirurgia ogólna (OCHO). Ustalono, że liczba pacjentów leczonych stacjonarnie była 
kilkukrotnie niższa od liczby pacjentów leczonych ambulatoryjnie, z kolei wartość 
świadczeń udzielanych stacjonarnie przewyższała wartość świadczeń udzielanych 
ambulatoryjnie. I tak: 
− łączna liczba pacjentów leczonych stacjonarnie w zakresie OPG w latach  

2015-2018 (do 30 września) wyniosła 4 462, co stanowiło 17,1% liczby 
pacjentów (26 036) leczonych ambulatoryjnie. Z kolei łączna wartość świadczeń 
udzielonych ambulatoryjnie w ww. okresie wyniosła 1 165,5 tys. zł i stanowiła 
20,1% wartości świadczeń (5 813,5 tys. zł) udzielonych stacjonarnie; 

− łączna liczba pacjentów leczonych stacjonarnie w zakresie OCHO w latach  
2015-2018 (do 30 września) wyniosła 3 513, co stanowiło 9,3% liczby  
pacjentów (37 583) leczonych ambulatoryjnie. Z kolei łączna wartość świadczeń 
udzielonych ambulatoryjnie w ww. okresie wyniosła 1 783,7 tys. zł i stanowiła 
16,0% wartości świadczeń (11 150,6 tys. zł) udzielonych stacjonarnie; 

W wyniku badania ustalono także, że: 
− liczba pacjentów leczonych stacjonarnie w zakresie OPG13 zmniejszyła się 

i wynosiła 260 w IV kwartale 2017 r. i 279 pacjentów średnio na kwartał 
w 2018 r., podczas gdy wcześniej liczba ta wynosiła 294 średnio na kwartał 
w 2015 r., 319 średnio na kwartał w 2016 r. i 303 średnio na kwartał w ciągu 
pierwszych trzech kwartałów 2017 r. Zmniejszenie liczby pacjentów w 2018 r. 
(279) wyniosło 5,1% w stosunku do 2015 r. (średnia liczba pacjentów: 294), 
12,5% w stosunku do 2016 r. (średnia liczba pacjentów: 319) oraz 7,9% 
w stosunku do trzech kwartałów 2017 r. (średnia liczba pacjentów: 303). 
W analogiczny sposób zmieniła się wartość udzielonych świadczeń i wynosiła: 
372,2 tys. zł średnio na kwartał w 2015 r., 421,3 tys. zł średnio na kwartał 
w 2016 r., 393,8 tys. zł średnio na kwartał w ciągu pierwszych trzech kwartałów 
2017 r., 357,0 tys. zł w IV kwartale 2017 r. i 367,0 tys. zł średnio na kwartał 
w 2018 r. Zmniejszenie wartości udzielonych świadczeń w 2018 r. (367,0 tys. zł) 
wyniosło 1,4% w stosunku do 2015 r. (372,2 tys. zł), 12,9% w stosunku  
do 2016 r. (421,3 tys. zł) oraz 6,8% w stosunku do trzech kwartałów 2017 r. 
(393,8 tys. zł). 

− liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie w zakresie OPG14 była zdecydowanie 
wyższa od leczonych stacjonarnie, z kolei wartość udzielonych świadczeń 
niższa, tj.: liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie w zakresie OPG wynosiła 
1 635 pacjentów średnio na kwartał w 2015 r., 1 846 średnio na kwartał 
w 2016 r., 1 806 średnio na kwartał w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2017 r., 
1 760 pacjentów w IV kwartale 2017 r. i 1 642 pacjentów średnio na kwartał 
w 2018 r. Wartość udzielonych świadczeń wynosiła: 68,2 tys. zł średnio  
na kwartał w 2015 r., 83,8 tys. zł średnio na kwartał w 2016 r., 78,7 tys. zł średnio 
na kwartał w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2017 r., 82,2 tys. zł  
w IV kwartale 2017 r. i 79,7 tys. zł średnio na kwartał w 2018 r. 

                                                      
12 Zwanej dalej „AOS”. 
13 Kod zakresu świadczeń: 03.4450.040.02. 
14 Kody zakresów świadczeń: 02.1450.001.02 oraz 02.1450.201.02. 
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− liczba pacjentów leczonych stacjonarnie15 w zakresie OCHO utrzymywała się  
na podobnym poziomie i wynosiła 219 pacjentów średnio na kwartał w 2015 r., 
244 średnio na kwartał w 2016 r., 238 średnio na kwartał w ciągu pierwszych 
trzech kwartałów 2017 r., 217 pacjentów w IV kwartale 2017 r. i 243 pacjentów 
średnio na kwartał w 2018 r. Wartość udzielonych świadczeń wynosiła:  
641,7 tys. zł średnio na kwartał w 2015 r., 862,7 tys. zł średnio na kwartał  
w 2016 r., 741,9 tys. zł średnio na kwartał w ciągu pierwszych trzech kwartałów 
2017 r., 679,8 tys. zł w IV kwartale 2017 r. i 742,5 tys. zł średnio na kwartał  
w 2018 r. 

− liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie16 na OCHO była zdecydowanie 
wyższa od leczonych stacjonarnie, z kolei wartość udzielonych świadczeń 
niższa, tj.: liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie w zakresie OCHO 
utrzymywała się na zbliżonym poziomie i wynosiła 2 568 pacjentów średnio na 
kwartał w 2015 r., 2 606 średnio na kwartał w 2016 r., 2 501 średnio na kwartał 
w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2017 r., 2 347 pacjentów w IV kwartale 
2017 r. i 2 345 pacjentów średnio na kwartał w 2018 r. Wartość udzielonych 
świadczeń wynosiła: 117,6 tys. zł średnio na kwartał w 2015 r., 122,7 tys. zł 
średnio na kwartał w 2016 r., 114,8 tys. zł średnio na kwartał w ciągu pierwszych 
trzech kwartałów 2017 r., 119,8 tys. zł w IV kwartale 2017 r. i 119,4 tys. zł 
średnio na kwartał w 2018 r. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że zgodnie z ideą reformy, każdy pacjent bez zbędnej 
zwłoki i oczekiwania w kolejce mógł uzyskać w Szpitalu wymagane świadczenia 
zdrowotne. Jak opisano w punkcie 1.6. niniejszego wystąpienia, w Szpitalu nie 
wystąpiły przypadki oczekiwania na świadczenia w zakresie OPG, z kolei na  
OCHO nie wystąpiły przypadki oczekiwania przez pacjentów pilnych, a także 
zmniejszyła się liczba oczekujących pacjentów stabilnych oraz skrócił się średni 
czas oczekiwania na wizytę przez tych pacjentów. 

(Dowód: akta kontroli: 21, 137-138, 157-162) 

1.3. Szpital zapewniał pacjentom świadczenia ambulatoryjne i rehabilitacyjne. 
Szczegółowym badaniem objęto dokumentację 80 pacjentów wypisanych z oddziału 
wewnętrznego (OW) i oddziału chirurgii ogólnej (OCHO) Szpitala17. Stwierdzono,  
że pomimo, iż Szpital umożliwiał swoim pacjentom świadczenia w powyższym 
zakresie, to w nieznacznym stopniu skorzystali oni z proponowanych świadczeń. 
I tak: 
− wszystkim 80 pacjentom lekarze zalecili świadczenia pohospitalizacyjne, jednak 

tylko 27 pacjentów (tj. 33,8%) skorzystało z zaleconych świadczeń w Szpitalu, 
− spośród 37 pacjentów, którym lekarze zalecili dalsze leczenie w AOS, żaden nie 

skorzystał ze świadczenia w Szpitalu ani nie wpisał się na listę oczekujących  
na potrzebne świadczenie, 

− spośród 80 pacjentów, jednemu lekarz zalecił rehabilitację, jednak pacjent nie 
skorzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego w Szpitalu, ani nie wpisał się na listę 
oczekujących na ten rodzaj świadczeń. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że pomimo zapewnienia przez Szpital możliwości 
realizacji świadczeń ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych, pacjenci korzystali ze 
świadczeń zdrowotnych głównie w POZ, do których złożyli deklaracje, w wybranych  
 

                                                      
15 Kod zakresu świadczeń: 03.4500.030.02. 
16 Kody zakresów świadczeń: 02.1500.101.02 oraz 02.1500.001.02. 
17 W sposób losowy wybrano po 20 pacjentów wypisanych w miesiącach listopadzie 2017 r. i kwietniu 2018 r. z ww. dwóch 
oddziałów Szpitala.  
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AOS lub w gabinetach prywatnych, a Szpital nie miał wpływu na indywidualny wybór 
miejsca dalszej opieki pohospitalizacyjnej. 

(Dowód: akta kontroli: 21, 140-149) 

1.4. Zgodnie z § 12 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 r. w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 
jej przetwarzania18 Szpital sporządził i prowadził księgę odmów przyjęć i porad 
ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć. Księga prowadzona była w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej przy pomocy stosowanego w Szpitalu 
systemu informatycznego AMMS19. 
Szczegółowym badaniem objęto wpisy dokonane w miesiącach: marzec i wrzesień 
kolejnych lat 2015-2018. Stwierdzono, że liczba odmów w ww. miesiącach  
2018 roku utrzymywała się na podobnym poziomie do 2017 r., a zmniejszyła się 
w stosunku do lat 2015-2016. W księdze zarejestrowano: 
− w 2015 r.: 864 odmów w marcu i 742 odmów we wrześniu, 
− w 2016 r. odpowiednio 733 i 756 odmów, 
− w 2017 r. odpowiednio 686 i 646 odmów, 
− w 2018 r. odpowiednio 653 i 689 odmów. 

Żadna odmowa przyjęcia nie była związana z brakiem miejsc w Szpitalu. Odmowy 
przyjęcia spowodowane były m.in.: brakiem wskazań do hospitalizacji, odmową 
hospitalizacji przez pacjenta lub skierowaniem pacjenta do innego szpitala, 
w przypadku braku odpowiedniego oddziału w Szpitalu, np. neurologii, laryngologii 
czy kardiologii. 

(Dowód: akta kontroli: 148-156) 

1.5. Badanie dotyczące liczby pacjentów i czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ oraz świadczeń w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza20 na koniec każdego półrocza z lat 2015-2017 i na koniec 
pierwszych trzech kwartałów 2018 r., odrębnie dla przypadków „stabilnych” 
i „pilnych” wykazało, że: 
− nie wystąpiły przypadki oczekiwania na świadczenia udzielane na OP, OPG 
i ONOW; 
− w przypadku OCHO nie wystąpiły przypadki oczekiwania przez pacjentów 
pilnych, a liczba oczekujących pacjentów stabilnych zmniejszała się. Liczby te 
wynosiły odpowiednio 77 i 121 w 2015 r., 48 i 119 w 2016 r., 91 i 3 w 2017 r. oraz 
20, 82 i 26 w 2018 r. Skracał się średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia 
przez tych pacjentów i wynosił odpowiednio 26 oraz 70 dni w 2015 r., 74 oraz 58 dni 
w 2016 r., 58 oraz 53 dni w 2017 r. oraz 6, 31 i 43 dni w 2018 r.; 
− w przypadku OCHUO liczba oczekujących pacjentów pilnych była niewielka 
i wynosiła odpowiednio: 0 w 2015 r., 2 i 3 w 2016 r., 1 i 0 w 2017 r. oraz 2, 1 i 2 
w 2018 r. Ich średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia wynosił zaś  
27 i 31 dni w 2016 r., 61 i 8 dni w 2017 r. oraz 12, 37 i 24 dni w 2018 r.  
Liczba oczekujących pacjentów stabilnych wynosiła odpowiednio 24 i 29 w 2015 r., 
45 i 48 w 2016 r., 55 i 57 w 2017 r. oraz 36, 26 i 27 w 2018 r. Ich średni czas 
oczekiwania na udzielenie świadczenia wynosił zaś 111 i 105 dni w 2015 r.,  
95 i 138 dni w 2016 r., 70 i 116 dni w 2017 r. oraz 110, 99 i 118 dni w 2018 r.; 
− w przypadku OWEW nie wystąpiły przypadki oczekiwania przez pacjentów 
pilnych, liczba oczekujących pacjentów stabilnych wynosiła: 1 w pierwszym półroczu 

                                                      
18 Dz. U. z 2015 r. poz. 2069, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej”. 
19 AMMS (Asseco Medical Management Solutions) – system informatyczny firmy Asseco. 
20 Badaniem objęto pacjentów leczonych na oddziałach: chirurgii ogólnej (OCHO), pediatrycznym (OP), położniczo-
ginekologicznym (OPG), wewnętrznym (OWEW), chirurgii urazowo-ortopedycznej (OCHUO) i Oddziale Noworodków (ONOW) 
oraz pacjentów, którym udzielono świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza na oddziale rehabilitacyjnym (OREH). 
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2015 r. oraz 9 w pierwszym półroczu 2016 r. Średni czas oczekiwania na udzielenie 
świadczenia wynosił odpowiednio 2 dni w 2015 r. i 15 dni w 2016 r. W drugich 
półroczach tych lat oraz w latach 2017-2018 nie wystąpiły przypadki oczekiwania 
przez pacjentów stabilnych. 

(Dowód: akta kontroli: 157-162) 
 

Najwięcej oczekujących pacjentów oraz najdłuższy czas oczekiwania odnotowano 
na OREH. Liczba oczekujących pacjentów pilnych wynosiła, odpowiednio:  
0 i 4 w 2015 r., 1 i 0 w 2016 r., 25 i 29 w 2017 r. oraz 39, 46 i 29 w 2018 r. Ich średni 
czas oczekiwania na wizytę wynosił zaś 74 dni w 2015 r., 396 dni21 w 2016 r.,  
61 i 69 dni w 2017 r. oraz 66, 85 i 96 dni w 2018 r.  
Liczba oczekujących pacjentów stabilnych wyniosła, odpowiednio: 157 i 339 
w 2015 r., 183 i 434 w 2016 r., 457 i 457 w 2017 r. oraz 449, 464 i 433 w 2018 r. 
Średni czas oczekiwania na wizytę wyniósł 458 i 523 dni w 2015 r., 524 dni 
w 2016 r., 486 i 498 dni w 2017 r. oraz 474, 493 i 500 dni w 2018 r. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił22, że na wzrost liczby pacjentów oraz wydłużenie czasu 
oczekiwania na świadczenie na OREH wpłynęły m.in.: 
− zwiększona liczba skierowań wystawianych przez lekarzy, 
− starzenie się społeczeństwa oraz wzrost świadomości pacjentów, ich rodzin 
i lekarzy o skuteczności tego rodzaju leczenia, 
−  dobra opinia o oddziale rehabilitacji Szpitala, funkcjonującym od trzydziestu lat, 
− krótki okres oczekiwania na przyjęcie do OREH w porównaniu do innych 
ośrodków, np. w Ustroniu, Goczałkowicach czy Kochcicach, gdzie okres 
oczekiwania  jest znacznie dłuższy, 
− niewielka liczba łóżek na OREH w stosunku do potrzeb. 

(Dowód: akta kontroli: 110-112, 157-162) 
 
1.6. Szpital udzielał świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej23 od 2009 r. 
i realizował umowę z NFZ w tym zakresie24 samodzielnie, bez pośrednictwa 
podwykonawców. Pacjenci mogli skorzystać z opieki lekarskiej lub pielęgniarskiej, 
w gabinecie przyjęć ambulatoryjnych i gabinecie zabiegowym zlokalizowanych 
w Szpitalu, uzyskać poradę telefoniczną lub umówić wizytę w domu. Świadczenia 
w zakresie NiŚOZ udzielane były od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00-
08:00 dnia następnego, oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, bez 
skierowania, niezależnie od miejsca zamieszkania i niezależnie do którego lekarza 
lub pielęgniarki POZ pacjent złożył deklarację.  

(Dowód: akta kontroli: 23, 232-239) 
1.7. Po zmianie organizacji i finansowania NiŚOZ, liczba porad lekarskich 
udzielonych ambulatoryjnie w ramach NiŚOZ zmniejszyła się i wynosiła 2 420 porad 
w IV kwartale 2017 r. i 2 418 porad średnio na kwartał w 2018 r., podczas gdy przed 
zmianą liczba ta wynosiła 2 682 średnio na kwartał w 2015 r., 2 592 średnio na 
kwartał w 2016 r., 2 636 średnio na kwartał w ciągu pierwszych trzech kwartałów 
2017 r. 
W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. łączna liczba ww. porad wyniosła 7 255 
i była niższa o 654 (tj. o 8,3%) w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. 
 

                                                      
21 Wyniknęło to z faktu, że względy zdrowotne nie pozwoliły na wcześniejszą rehabilitację pacjenta i na jego wniosek okres 
oczekiwania wydłużył się. 
22 Tożsame w treści wyjaśnienia złożył również Kierownik Oddziału Rehabilitacji. 
23 Zwanej dalej: „NiŚOZ”. 
24 Umowa 27 stycznia 2009 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
(świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w poz, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej  
i pielęgniarskiej w poz). 
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Z kolei, ponad dwukrotnie wzrosła liczba porad lekarskich udzielonych w trybie 
wyjazdowym oraz telefonicznie. 
W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. liczba porad udzielonych w trybie 
wyjazdowym wyniosła 1138 i była wyższa o 701 (tj. o 138,4%) w porównaniu  
do analogicznego okresu 2017 r. Natomiast liczba porad udzielonych telefonicznie 
w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 130 i była wyższa o 90 
(tj. o 130,8%) w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. 
 
Liczba wizyt pielęgniarskich udzielonych ambulatoryjnie oraz w trybie wyjazdowym 
zmniejszyła się po zmianie organizacji i finansowania NiŚOZ. 
Liczba wizyt pielęgniarskich udzielonych ambulatoryjnie w pierwszych trzech 
kwartałach 2018 r. wyniosła 6 230 i była niższa o 1 293 (tj. o 17,2%) w porównaniu 
do analogicznego okresu 2017 r. Natomiast liczba wizyt pielęgniarskich udzielonych 
w trybie wyjazdowym w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 375 i była 
niższa o 79 (tj. o 17,4%) w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. 
 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że ww. zwiększenia lub zmniejszenia liczby udzielanych 
porad lub wizyt lekarskich i pielęgniarskich wynikały z potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców. 

(Dowód: akta kontroli: 17-18, 163) 
1.8. W analizowanym okresie zmniejszyła się liczba pacjentów zakwalifikowanych 
do kategorii I stanu zdrowia25 w izbie przyjęć (IP) oraz zmalał udział takich 
pacjentów w liczbie pacjentów IP ogółem: 
− w 2015 r. wynosiła ona średnio na kwartał 741 pacjentów, co stanowiło 32,9%  
ogólnej liczby pacjentów, 
− w 2016 r. – odpowiednio 456 pacjentów, tj. 20,6% pacjentów ogółem, 
− w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 r. średnio na kwartał było 413 takich 
pacjentów, tj. 19,3% pacjentów ogółem, 
− w czwartym kwartale 2017 r. – 292 pacjentów, tj. 15,5% pacjentów ogółem, 
− w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. średnio na kwartał było 347 takich 
pacjentów, tj. 16,6% pacjentów ogółem. 

(Dowód: akta kontroli: 164) 
Również liczba świadczeń (procedur medycznych) I kategorii udzielonych w IP, 
a także udział takich świadczeń w liczbie sprawozdawanych procedur ogółem, 
zmniejszyły się po zorganizowaniu NiŚOZ w Szpitalu. I tak: 
− w 2015 r. liczba świadczeń I kategorii wyniosła średnio na kwartał 4 146, 
co stanowiło 46,4% ogólnej liczby świadczeń, 
− w 2016 r. średnio na kwartał zrealizowano 4 063 świadczenia I kategorii, 
tj. 29,2% świadczeń ogółem, 
− w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 r. średnio na kwartał wykonano  
4 485 świadczeń I kategorii, tj. 48,2% świadczeń ogółem, 
− w czwartym kwartale 2017 r. zrealizowano 3 671 świadczenie I kategorii, 
tj. 38,2% świadczeń ogółem, 
 

                                                      
25 Kategorie pacjentów oraz kategorie świadczeń zostały uregulowane w zarządzeniu Nr 69/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia  
30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: 
świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć. Powołane zarządzenia  
Nr 69/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. zostało uchylone z dniem 31 marca 2018 r. przez zarządzenie  
Nr 16/2018/DSM Prezesa NFZ z dnia 28 lutego 2018 r. w przedmiotowym zakresie. 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). Pacjentowi 
zakwalifikowanemu do kategorii I stanu zdrowia w IP udziela się następujących świadczeń: porada lekarska, opieka 
pielęgniarska, wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta. 
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− w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. wykonano średnio na kwartał  
3 976 świadczeń, tj. 38,2% świadczeń ogółem. 

(Dowód: akta kontroli: 164) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 
NIK pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Szpital z umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie świadczeń 
finansowanych w ramach ryczałtu PSZ. Świadczenia były realizowane we 
wszystkich zakresach finansowanych w ramach ryczałtu nieprzerwanie przez cały 
okres umowy, a poziom realizacji tych świadczeń w okresie od 1 października 
2017 r. do 30 września 2018 r. wyniósł 110,7% wartości zakontraktowanej w tym 
okresie w umowie. 
Szpital udzielał świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej już od 2009 r. 
i realizował umowę z NFZ w tym zakresie bez pośrednictwa podwykonawców. 
Jednak należy zaznaczyć, że po 1 października 2017 r., kiedy to zobowiązano 
świadczeniodawców zakwalifikowanych do PSZ do realizacji świadczeń NiŚOZ 
zmniejszyła się liczba porad lekarskich i pielęgniarskich udzielonych ambulatoryjnie, 
z kolei wzrosła liczba porad udzielonych w trybie wyjazdowym oraz telefonicznie. 
Czas oczekiwania przez pacjentów Szpitala na udzielenie świadczeń finansowanych 
w ramach ryczałtu PSZ był krótki dla tzw. pacjentów pilnych i nie wydłużał się dla 
tzw. pacjentów stabilnych na sześciu objętych badaniem oddziałach Szpitala: 
OCHO, OP, OPG, OWEW, OCHUO i ONOW. NIK zwróciła uwagę na znaczny 
wzrost liczby pacjentów (zarówno pilnych, jak i stabilnych) oczekujących na wizytę 
na OREH oraz wydłużenie się czasu oczekiwania na wizytę przez tych pacjentów. 
Liczba pacjentów pilnych oczekujących na leczenie wyniosła 29 według stanu na  
30 września 2018 r., przy braku pacjentów oczekujących na koniec pierwszego 
półrocza 2015 r. Z kolei, liczba pacjentów stabilnych oczekujących na leczenie 
wzrosła w tym samym okresie od 157 do 433. Średni czas oczekiwania na 
świadczenia przez tych pacjentów na 30 września 2018 r. wynosił 96 dni dla 
pacjentów pilnych i 500 dni dla pacjentów stabilnych. 
W ocenie NIK, zadaniem Szpitala winno być zintensyfikowanie, w ramach 
uzyskanego finansowania z  ŚOW NFZ, a także możliwości kadrowych 
i sprzętowych, działań mających na celu zmniejszenie liczby oczekujących 
pacjentów oraz skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie na OREH. 
 

2. Zmiany w organizacji wewnętrznej Szpitala oraz 
w alokacji zasobów 

2.1. W momencie wprowadzenia sieci szpitali, tj. od 1 października 2017 r., 
w Szpitalu funkcjonowały poradnie specjalistyczne odpowiadające każdemu 
z realizowanych profili PSZ, wskazane w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych  
kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej26. 

(Dowód: akta kontroli: 7-13) 
 

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

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2.2. W związku z wprowadzeniem PSZ, w Szpitalu nie wystąpiła konieczność 
dokonywania zmian zakresu udzielanych świadczeń oraz zmian struktury 
organizacyjnej. 
Do systemu zabezpieczenia nie zostały włączone prowadzone przez Szpital  
profile działalności: stomatologia, rehabilitacja ambulatoryjna z fizykoterapią, 
psychiatria i leczenie uzależnień oraz poradnie: ginekologiczna, otolaryngologiczna 
i okulistyczna. Szpital zachował te profile i realizował świadczenia w tym zakresie na 
podstawie dotychczasowych zasad, tj. umów z NFZ zawartych w trybie postępowań 
konkursowych (obowiązujących do 31 grudnia 2018 r.). 
W latach 2015-2017 (do III kwartału) w Szpitalu nie zostały utworzone nowe profile 
działalności. Szpital wszczął przygotowania do utworzenia profilu w zakresie 
kardiologii inwazyjnej i zachowawczej, jednak w tym czasie NFZ nie ogłosił 
postępowania konkursowego dla świadczeń w tym zakresie. 

(Dowód: akta kontroli: 7-13, 21-23) 
Szpital nie wnosił środków odwoławczych w postaci protestu do dyrektora Śląskiego 
OW NFZ, ponieważ zdaniem dyrekcji Szpitala, zasady włączenia Szpitala do 
I poziomu zabezpieczenia PSZ zostały jasno sprecyzowane i spełnione. 

(Dowód: akta kontroli: 22) 
 
2.3. W latach 2015-2018 Szpital zrealizował sześć inwestycji na łączną kwotę 
6 403,4 tys. zł, w tym: 
- w 2015 r. wykonano przebudowę starej części Szpitala (etap II obejmujący Oddz. 
Dziecięcy) za kwotę 1 461,4 tys. zł sfinansowaną w całości przez Powiat 
Myszkowski, 
- w 2016 r. dokonano zakupu dwóch karetek za łączną kwotę 927,5 tys. zł, 
sfinansowanego przez Powiat Myszkowski w kwocie 900,0 tys. zł (tj. w 97,0%) oraz 
ze środków własnych szpitala w kwocie 27,5 tys. zł (tj. 3,0%), 
- w 2017 r. wykonano modernizację poradni przy ul. Partyzantów za kwotę  
393,1 tys. zł, sfinansowaną w całości przez Powiat Myszkowski, 
- w 2017 r. dokonano zakupu karetki wraz z wyposażeniem medycznym za kwotę 
428,4 tys. zł, sfinansowanego przez Powiat Myszkowski w kwocie 400,0 tys. zł  
(tj. w 93,4%) oraz ze środków własnych szpitala w kwocie 28,4 tys. zł (tj. 6,6%), 
- w 2018 r. wykonano przebudowę starej części Szpitala (etap III obejmujący 
internę, pracownię endoskopii, aptekę i korytarz) za kwotę 2 857,1 tys. zł, 
sfinansowaną w całości przez Powiat Myszkowski, 
- w 2018 r. dokonano zakupu sprzętu i aparatury medycznej (w tym aparatu  
USG) w łącznej kwocie 335,9 tys. zł, sfinansowanego w całości przez Powiat 
Myszkowski27. 
W okresie objętym kontrolą nie doszło do utraty trwałości tych inwestycji. 

 (Dowód: akta kontroli: 165-166) 
2.4. W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek zakończenia udzielania 
świadczeń, tj. w poradni reumatologicznej – z dniem 30 czerwca 2017 r. z powodu 
wypowiedzenia umowy o pracę przez lekarza reumatologa. Pomimo podjętych  
przez dyrekcję Szpitala prób, nie udało się zatrudnić nowego lekarza reumatologa 
i poradnia została zamknięta, co zostało zgłoszone do Śląskiego OW NFZ  
za pośrednictwem portalu internetowego. 
W okresie od złożenia wypowiedzenia przez lekarza (tj. od 10 marca 2017 r.) 
pacjenci poradni byli informowani ustnie (przez personel Szpitala) o zakończeniu 
udzielania świadczeń w poradni oraz o możliwości uzyskania świadczeń w zakresie 

                                                      
27 Żadna z ww. inwestycji nie była przedmiotem oceny w Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia 
IOWISZ, tj. w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845, ze zm.).  
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reumatologii w innych przychodniach, w tym dwóch zlokalizowanych w Myszkowie. 
Informacja taka została również zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Szpitalu. 
W związku z powyższym, od marca 2017 r. pacjenci nie byli wpisywani na listę 
oczekujących na wizytę po 30 czerwca 2017 r. Dokumentacja medyczna została 
wydana wszystkim 24 pacjentom, którzy wystąpili z pisemnym wnioskiem o jej 
wydanie. 

(Dowód: akta kontroli: 29-35) 
 
2.5. Stan zatrudnienia w Szpitalu w latach 2015-2016 w przeliczeniu na pełne etaty 
wynosił 296, w 2017 r. 304 i na koniec III kwartału 2018 r. 294. Ponadto, dyżury 
medyczne w Szpitalu pełnione były przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych28 oraz na podstawie umowy zawartej przez Szpital z prywatnym 
podmiotem29. 
Zwiększenie zatrudnienia w 2017 r. (o osiem etatów) spowodowane było m.in. 
zatrudnieniem dodatkowego personelu na oddziale pediatrycznym, który po 
remoncie funkcjonował na dwóch poziomach oraz uruchomieniem sali wybudzeń 
w pracowni endoskopii. Z kolei zmniejszenie zatrudnienia w 2018 r. (o dziesięć 
etatów), wynikało głównie z faktu odejścia kilku osób na emerytury. 

(Dowód: akta kontroli: 17, 167-194) 
 
2.6. Badanie dotyczące działalności Szpitala w okresie pierwszych trzech  
kwartałów poszczególnych lat od 2015 do 2018 r., w zakresie udzielania świadczeń 
na oddziałach: chirurgii ogólnej (OCHO), pediatrycznym (OP), położniczo-
ginekologicznym (OPG), rehabilitacyjnym (OREH), wewnętrznym (OWEW) oraz 
chirurgii urazowo-ortopedycznej (OCHUO) wykazało: 
− średni czas hospitalizacji30 skrócił się na OCHO (z 6,1 dnia w 2015 r. do 5 dni 
w 2018 r.), na OPG (z 3,4 dnia w 2015 r. do 3,1 dnia w 2018 r.) i na OCHUO (z 5 dni 
w 2015 r. do 4,5 dnia w 2018 r.), utrzymywał się na podobnym poziomie na OWEW 
(5,8 dnia w 2015 r. i w 2018 r.) oraz wzrósł na OP (z 4,5 dnia w 2015 r. do 4,9 dnia 
w 2018 r.) i OREH (z 18,9 dnia w 2015 r. do 19,8 dnia w 2018 r.). 
Wzrost średniego czasu hospitalizacji na OP Dyrektor Szpitala uzasadnił wzrostem 
liczby porodów zabiegowych, spowodowanych zwiększeniem liczby pacjentek 
uzyskujących świadczenia z zakresu patologii ciąży i porodu oraz wydłużonym 
czasem pobytu noworodków w oddziale neonatologicznym. Z kolei, odnośnie  
do wzrostu średniego czasu hospitalizacji na OREH, Dyrektor Szpitala stwierdził,  
że jest on uzależniony od wymaganego czasu fizykoterapii i usprawnienia 
ruchowego pacjentów. 

(Dowód: akta kontroli: 18, 195) 
− wskaźnik przelotowości31, obrazujący intensywność wykorzystania bazy 
szpitalnej, wzrósł na OCHO (od 27,5 w 2015 r. do 29,8 w 2018 r.) i na OCHUO  
(od 24,3 w 2015 r. do 32,2 w 2018 r.), utrzymywał się na podobnym poziomie na OP 
(20,6-22,8% w latach 2015-2018 r.) oraz zmniejszył się na OPG (od 39,1 w 2016 r. 
do 34,9 w 2018 r.), na OREH (od 10,7 w 2016 r. do 10,3 w 2018 r.) oraz na OW  
(od 33,3 w 2016 r. do 29,3 w 2018 r.). 

                                                      
28 Szpital zawarł umowy z 13 lekarzami w 2015 i 2017 r., z 14 lekarzami w 2016 r. oraz z 20 lekarzami w 2018 r. 
29 Umowy o  udzielanie  lekarskich świadczeń  zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziałach 
szpitalnych, DPD, nocna i świąteczna opieka zdrowotna zawarte: 1) w dniu   24 czerwca 2014 r. na okres  od 01.07.2014 r. do 
31.12.2015 r. 2) w dniu 23 grudnia 2015 r. na okres  od 01.01.2016 r do 31.12.2017 r. 3) w dniu 27 grudnia 2017 r. na okres  
od 01.01.2018 r do 31.12.2019 r. 
30 Średni czas hospitalizacji: iloraz wszystkich tzw. osobodni i liczby hospitalizowanych. 
31 Wskaźnik przelotowości: iloraz liczby hospitalizowanych i liczby posiadanych łóżek. Wskaźnik określający, ilu chorych 
korzystało kolejno z jednego łóżka szpitalnego. 
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− liczba łóżek na oddziałach szpitalnych w latach 2015-2018 nie uległa zmianie 
i wyniosła: 26 na OCHO, 28 na OP, 38 na OPG, 30 na OREH, 53 na OW oraz 21 na 
OCHUO. 

(Dowód: akta kontroli: 195) 
 

NIK zwraca uwagę na fakt, że wykorzystanie łóżek w Szpitalu nie osiągnęło 
pożądanej wartości na poziomie 80%32. 
Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych33 dla hospitalizacji wzrosło na OREH 
(z 65% w 2015 r. do 75% w 2018 r.) i na OCHUO (z 44% w 2015 r. do 53%  
w 2018 r.), utrzymywało się na podobnym poziomie na OP (35-38% w latach  
2015-2018 r.) oraz zmniejszyło się na OCHO (z 61% w 2016 r. do 54% w 2018 r.), 
na OPG (z 48% w 2016 r. do 39% w 2018 r.) oraz na OW (z 70% w 2016 r. do 62% 
w 2018 r.). 
Niski poziom wykorzystania łóżek szpitalnych Dyrektor uzasadnił wzrostem 
efektywności w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w POZ i AOS oraz stosowaniem 
profilaktyki. 

(Dowód: akta kontroli: 18, 110-112, 195) 
 
 
2.7. W okresie objętym kontrolą zarówno do Szpitala, jak i do podmiotu tworzącego 
(Starostwa Powiatowego w Myszkowie) oraz do Oddziału Wojewódzkiego NFZ  
nie wpłynęły skargi pacjentów związane z ograniczeniem dostępności do świadczeń, 
z likwidacją poradni lub oddziałów szpitalnych. 

(Dowód: akta kontroli: 196-228) 

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

 

W momencie wprowadzenia sieci szpitali, w Szpitalu funkcjonowały poradnie 
specjalistyczne odpowiadające każdemu z realizowanych profili objętych ryczałtem 
oraz funkcjonowała NiŚOZ, w związku z czym w Szpitalu nie było konieczności 
dokonywania zmian zakresu udzielanych świadczeń oraz zmian struktury 
organizacyjnej. 
Wdrożenie PSZ nie doprowadziło do wystąpienia przypadków utraty trwałości 
zrealizowanych zadań inwestycyjnych związanych z inwestycjami budowlanymi 
i remontowymi oraz zakupami aparatury medycznej na łączną kwotę 6 403,4 tys. zł. 
Pacjenci zlikwidowanej w 2017 r. poradni reumatologii zostali poinformowani o jej 
zamknięciu i możliwości kontynuacji leczenia w innych przychodniach. 
NIK zwróciła uwagę na niski poziom wykorzystania łóżek w Szpitalu. 
Przeprowadzone badanie na sześciu oddziałach Szpitala wykazało, że w trzecim 
kwartale 2018 r. średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych dla hospitalizacji wyniosło 
maksymalnie 75% na OREH, a najniższy poziom (38-39%) odnotowano na OP 
i OPG. Jednak powyższe miało miejsce przy wykonaniu świadczeń odpowiednio  
do wartości ryczałtu ustalonego w umowie z NFZ (108,1% wykorzystania ryczałtu 
PSZ w III kwartale 2018 r.). Zdaniem NIK, osiągnięcie wysokiego poziomu 
wykorzystania łóżek szpitalnych pozwala na maksymalizowanie efektów działalności 

                                                      
32 „Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu zdrowia ludności”, 
Warszawa grudzień 2006 r., str. 22 (Materiał przygotowany dla Ministra Zdrowia przez Państwowy Zakład Higieny na 
podstawie baz danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Państwowego Zakładu Higieny, dotyczących 
infrastruktury szpitali i ich działalności).  
33 Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych: wskaźnik określający, przez ile przeciętnie dni w ciągu okresu łóżko było zajęte 
przez chorych. Wskaźnik wyrażony w % liczony jako iloraz średniej liczby dni, przez które łóżko było zajęte i liczby dni okresu 
sprawozdawczego (średnio w trzech pierwszych kwartałach każdego roku 272 dni kalendarzowych), którą przyjęto za 100. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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szpitala, a tym samym na podniesienie efektywności usługowej szpitala 
i  zwiększenie dostępności do usług medycznych.  
 

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

3.1. Wartość umów zawartych ze Śląskim OW NFZ kształtowała się następująco: 
31 526,2 tys. zł w 2015 r., 33 137,4 tys. zł w 2016 r., 33 577,9 tys. zł oraz  
33 663,4 tys. zł w 2018 r. W każdym roku wartość ta wzrastała (w porównaniu  
z rokiem poprzednim): w 2016 r. o 1 611,2 tys. zł (tj. o 5,1%), w 2017 r.  
o 440,5 tys. zł (tj. o 1,3%) i w 2018 r. o 85,5 tys. zł (tj. o 0,3%). 
W 2018 r., w kwocie zawartego kontraktu (33 663,4 tys. zł), zakresy świadczeń 
finansowanych w ramach ryczałtu PSZ stanowiły kwotę 24 058,0 tys. zł, tj. 71,5% 
wartości całego kontraktu. Dla porównania, w latach wcześniejszych wartość  
tych samych świadczeń wynosiła: 22 662,8 tys. zł (tj. 71,9% wartości kontraktu) 
w 2015 r., 23 990,9 tys. zł (tj. 72,4%) w 2016 r. i 25 212,1 tys. zł (tj. 75,1%) w 2017 r. 

(Dowód: akta kontroli: 229) 
 
3.2. Wysokość przychodów z działalności leczniczej Szpitala wzrastała i na koniec 
trzeciego kwartału każdego roku 2015-2018 wynosiła odpowiednio 23 020,7 tys. zł, 
24 067,3 tys. zł, 25 580,3 tys. zł oraz 26 505,1 tys. zł. Udział przychodów  
z NFZ w ww. kwotach utrzymywał się na podobnym poziomie i stanowił odpowiednio 
97,6%, 97,1%, 98,1% oraz 97,9%34.  

(Dowód: akta kontroli: 230) 
Koszty działalności leczniczej Szpitala wzrastały i na koniec trzeciego kwartału 
każdego roku 2015-2018 wynosiły odpowiednio 26 505,3 tys. zł, 27  317,3 tys. zł, 
28 847,3 tys. zł oraz 30 852,9 tys. zł. 
Udział kosztów zatrudnienia personelu w ww. kosztach nieznacznie wzrastał 
i wynosił odpowiednio 64,0%, 65,4%, 65,9% oraz 68,5%. Na koszty zatrudnienia 
personelu w łącznej kwocie 74 984,4 tys. zł35 składały się koszty wynagrodzeń 
osobowych w kwocie 54 013,7 tys. zł (tj. 72,0%), koszty medycznych usług obcych36 
w kwocie 20 839,4 tys. zł (tj. 27,8%) oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych 
(wynikających z umów cywilnoprawnych) w kwocie 131,3 tys. zł (tj. 0,2%). 

 (Dowód: akta kontroli: 230) 
W omawianym okresie Szpital poniósł stratę, tj. uzyskał ujemny wynik finansowy  
na działalności leczniczej oraz ujemny wynik finansowy ogółem. 
Strata poniesiona na działalności leczniczej wyniosła na koniec trzeciego  
kwartału każdego roku 2015-2018 odpowiednio (-)3 484,6 tys. zł, (-)3 250,0 tys. zł,  
(-)3 267,0 tys. zł oraz (-)4 347,8 tys. zł. Z kolei strata ogółem w ww. okresie wyniosła 
odpowiednio: (-)1 012,2 tys. zł, (-)824,3 tys. zł, (-) 824,0 tys. zł oraz (-)2 105,2 tys. zł.  
Powyższe zwiększenia strat Dyrektor Szpitala wyjaśnił czynnikami niezależnymi od 
Szpitala, tj. wzrostem wynagrodzeń personelu lekarskiego, który był spowodowany: 
− zmianą przepisów obniżających wiek emerytalny, która spowodowała 
sześciokrotny wzrost wypłaconych przez Szpital odpraw emerytalnych, których 
kwota w 2018 r. wyniosła 246,9 tys. zł, 

                                                      
34 Kwoty przychodów z NFZ wynosiły 22 473,4 tys. zł na 30 września 2015 r., 23 374,7 tys. zł na 30 września 2016 r.,  
25 086,2 tys. zł na 30 września 2017 r. oraz 25 955,0 tys. zł na 30 września 2018 r. 
35 W tym 16 952,1 tys. zł na 30 września 2015 r., 17 877,8 tys. zł na 30 września 2016 r., 19 025,5 tys. zł na 30 września  
2017 r. oraz 21 129 ,0 tys. zł na 30 września 2018 r. 
36 Wynikające z umowy zawartej przez Szpital z Prywatną Przychodnią Lekarską z Opola o  udzielanie  lekarskich świadczeń  
zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych, DPD, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, 
które opisano szczegółowo w punkcie 2.5. niniejszego wystąpienia. 
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− wzrostem wypłacanych wynagrodzeń oraz związanych z nimi dodatkowych 
kosztów (w 2018 r. o 1 213,2 tys. zł), wynikających z wejścia w życie ustawy 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych37, 
− wzrostem wypłacanych kwot (o 1 230,1 tys. zł w 2018 r.) za świadczenia 
medyczne wykonywane przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy zawartej 
przez Szpital z Prywatną Przychodnią Lekarską z Opola (co opisano w punkcie 2.5. 
niniejszego wystąpienia).  

Wysokość zobowiązań krótkoterminowych38 na koniec poszczególnych okresów 
wzrastała i wynosiła odpowiednio 4 023,3 tys. zł, 4 075,6 tys. zł, 4 273,3 tys. zł oraz 
4 420,1 tys. zł. Udział zobowiązań wymagalnych w zaprezentowanych kwotach był 
znikomy i wynosił 0,1-0,3% zobowiązań39.  
Kwoty zobowiązań krótkoterminowych wynikały z wielkości należnych składek ZUS, 
a ich wzrost był spowodowany wzrostem wypłacanych przez Szpital wynagrodzeń. 

(Dowód: akta kontroli: 107-109, 230) 
Na pytanie, jakie działania podejmowało kierownictwo szpitala w celu optymalizacji 
działania oddziałów po wprowadzeniu sieci szpitali oraz finansowania świadczeń 
w formie ryczałtu, Dyrektor odpowiedział, że podjął działania mające na celu 
zwiększenie dostępności pacjentów do AOS, kosztem leczenia szpitalnego oraz 
wykonywania większej ilości kosztochłonnych badań diagnostycznych w AOS. 
Ponadto, Dyrektor wskazał, że: Niedostateczne finansowanie świadczeń 
zdrowotnych w ramach realizacji umów z NFZ spowodowane było w dużej mierze 
zmniejszeniem przez NFZ wartości umowy w zakresie ryczałtu PSZ od 1 stycznia 
2018 r. Aneks zmniejszający wartość umowy w ww. zakresie otrzymano po 
zakończeniu pierwszego kwartału 2018 r., tj. w chwili, kiedy do NFZ sprawozdano 
znacznie większą ilość świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom w I kwartale 
2018 r., niemniej jednak nową wartość ryczałtu wyliczono na podstawie wykonanych 
świadczeń opieki zdrowotnej w IV kwartale 2017 r. W związku z powyższym 
zmniejszano miesięczny limit jednostek rozliczeniowych w oddziale wewnętrznym, 
gdyż zmiany kadrowe w ww. komórce organizacyjnej miały wpływ na realizację 
umowy w jej podstawowym zakresie (...)”.  
W latach 2015-2018 NFZ nie wypłacił Szpitalowi środków za faktycznie wykonane 
świadczenia w łącznej kwocie 2  20,1 tys. zł, w tym 149,6 tys. zł za 2015 r., 914,6 
tys. zł za 2016 r., 100,9 tys. zł za 2017 r. oraz 955,0 tys. zł za trzy kwartały 2018 r. 

(Dowód: akta kontroli: 107-109, 113) 

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

(Dowód: akta kontroli: 107) 

3.4. Odpowiednio do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia 
analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej40, dokonano wyliczenia wskaźników ekonomiczno-
finansowych Szpitala w trzech pierwszych kwartałach poszczególnych lat 2015-
2018. 

                                                      
37 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473 ze zm.). 
38 W badanym okresie Szpital nie posiadał zobowiązań długoterminowych. 
39 Kwoty zobowiązań wymagalnych w ww. okresie wynosiły 0,3 tys. zł na 30 września 2015 r., 8,8 tys. zł na 30 września 
2016 r., 12,3 tys. zł na 30 września 2017 r. oraz 4,7 tys. zł na 30 września 2018 r. 
40 Dz. U. z 2017 r. poz. 832. 
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Wskaźniki zyskowności, określające zdolność Szpitala do generowania zysków oraz 
ekonomiczną efektywność jego działalności osiągnęły wartości ujemne, co świadczy 
o przewadze kosztów nad przychodami Szpitala, a tym samym nieracjonalnym 
gospodarowaniu: 
− wskaźnik zyskowności netto obrazujący, jaką część przychodów stanowi 
odnotowany zysk lub strata, na koniec poszczególnych okresów wynosił 
odpowiednio (-)3,9%, (-)3,1%, (-)2,9% oraz (-)7,3%; 
− wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej, określający ekonomiczną 
efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz 
pozostałej działalności operacyjnej, wynosił odpowiednio (-)3,9%, (-)3,1%, (-)3,0% 
oraz (-)7,3%; 
− wskaźnik zyskowności aktywów, wynosił (-)2,6%, (-)2,2%, (-)2,1% oraz (-)5,4%. 
Zgodnie z ww. rozporządzeniem, wszystkie ww. wartości uzyskały najniższą ocenę: 
zero punktów41. 

Wskaźniki płynności, określające zdolność Szpitala do terminowego regulowania 
zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych, Szpital osiągnął na średnim 
poziomie, co oznacza brak ryzyka utraty przez Szpital zdolności do terminowego 
regulowania zobowiązań, jednak oba pogorszyły się w 2018 r.: 
− wskaźnik bieżącej płynności, określający zdolność Szpitala do spłaty zobowiązań 
krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych, wyniósł 
odpowiednio 1,25, 1,31, 1,35 i 0,95 (ocena 8 punktów w latach 2015-2017 i 4 punkty 
w 2018 r.42); 
− wskaźnik szybkiej płynności, określający zdolność Szpitala do spłacania 
zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami, tj. 
krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi, wyniósł: 1,15, 1,20,  
1,25 i 0,95 (ocena 13 punktów w latach 2015-2017 i 8 punktów w 2018 r.43). 

Wskaźniki efektywności, tj. wskaźniki rotacji należności oraz zobowiązań, wykazały 
brak 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: 41, 
41, 48 i 46 dni (ocena 3 punkty za lata 2015-2016 i 2 punkty za lata 2017-201844); 
− wskaźnik rotacji zobowiązań, określający (w dniach) okres, jaki jest potrzebny 
podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych zmniejszał się 
i wyniósł 22, 19, 19 i 18 dni (ocena 7 punktów45). 

Wskaźniki zadłużenia Szpitala, tj. wskaźnik zadłużenia aktywów oraz wskaźnik 
wypłacalności, wykazały dobrą wiarygodność finansową podmiotu oraz niewielkie 
ryzyko utraty możliwości regulowania zobowiązań: 
− wskaźnik zadłużenia aktywów informujący o stopniu finansowania aktywów 
kapitałami obcymi wyniósł 17%, 19%, 18% i 20% (ocena 10 punktów46); 
− wskaźnik wypłacalności określający wielkość funduszy obcych przypadającą  
na jednostkę funduszu własnego osiągnął wartość 1,1, 1,19, 1,20 i 1,80 (ocena 
6 punktów47). 
                                                      
41 Wartości poniżej 0% - 0 punktów, od 0 do 2% - 3 punkty, od 2 do 4% - 4 punkty i powyżej 4% - 5 punktów. 
42 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. 
43 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. 
44 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. 
45 Wartości poniżej 60 dni – 3 punkty, od 61 do 90 dni – 4 punkty oraz powyżej 90 dni – 0 punktów. 
46 Wartości poniżej 40% - 10 punktów, od 40 do 60% - 8 punktów, od 60 do 80% - 3 punkty, powyżej 80% - 0 punktów. 
47 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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Łącznie, w ww. okresach Szpital, na 70 możliwych do uzyskania punktów, w latach 
2015-2016 Szpital zdobył 47 punktów (tj. 67,1% możliwych), w 2017 r. 46 punktów 
(tj. 65,7%) oraz w 2018 r. 37 punktów (tj. 52,8%) co pokazuje, że sytuacja 
ekonomiczno-finansowa Szpitala uległa wyraźnemu pogorszeniu w 2018 r.  
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala 
wynikało głównie ze wzrostu kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń  
(wraz z pochodnymi) dla pracowników Szpitala. Koszty te stanowiły około 80% 
przychodów uzyskiwanych z NFZ. Ponadto Dyrektor dodał: „Obecnie uzyskiwane 
przychody przy stale rosnących kosztach płac nie pozwalają na bilansowanie się 
Szpitala i strata finansowa może się pogłębiać”. 

(Dowód: akta kontroli: 109, 231) 
 
3.5. Szpital działał samodzielnie oraz wspólnie ze Związkiem Szpitali Powiatowych 
Województwa Śląskiego48 i Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali 
Powiatowych49, w celu zwiększenia wartości ryczałtu. W ramach podejmowanych 
działań, podjęto następujące starania, m.in.: 
− pismem z 11 kwietnia 2018 r. Dyrektor Szpitala wystąpił do Dyrektora Śląskiego 
OW NFZ o ponowną analizę zaproponowanego ryczałtu dla zakresu świadczeń 
w Izbie Przyjęć oraz w nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. W odpowiedzi  
z 26 czerwca 2018 r., Dyrektor OW NFZ poinformował o odmownym rozpatrzeniu 
wniosku, ponieważ zasady finansowania świadczeń w izbie przyjęć oraz metoda 
obliczania stawki ryczałtu dobowego zostały określone w zarządzeniu Prezesa 
NFZ50 i Dyrektor OW NFZ nie ma możliwości zwiększenia poziomu finansowania 
realizowanych świadczeń; 
− w dniu 12 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Szpitali 
Powiatowych z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, na którym 
poruszono m.in. tematy związane z problemami finansowymi i kadrowymi szpitali 
powiatowych i przedłożono pismo o podjęcie działań mających na celu m.in. 
poprawę finansowania szpitali i zmianę wyceny procedur medycznych;  
− pismami z 18 lipca 2018 r. Dyrektor Szpitala wystąpił do Ministra Zdrowia, 
Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta RP, informując o problemach finansowych 
i kadrowych Szpitala wynikających z funkcjonowania sieci szpitali i prosząc 
o podjęcie działań mających na celu m.in. poprawę finansowania Szpitala  
ze środków NFZ i zmianę wyceny procedur medycznych. Szpital nie uzyskał 
odpowiedzi na ww. pismo; 
− pismami z 7 i 10 września 2018 r. Dyrektor Szpitala wystąpił do Wojewody 
Śląskiego oraz parlamentarzystów z terenu Myszkowa51, z prośbą o interwencję  
na szczeblu rządowym, w celu rozwiązania problemów wynikających  
z pogarszającej się sytuacji finansowej Szpitala oraz innych szpitali powiatowych  
z terenu województwa śląskiego i całego kraju. W odpowiedzi, Wojewoda Śląski 
stwierdził m.in., że rozwiązania systemowe i instrumenty finansowe związane 
z funkcjonowaniem sieci szpitali, są przedmiotem systematycznych analiz 

                                                      
48 Zwany dalej „Związkiem Szpitali Powiatowych”. Związek Pracodawców pn. „Związek Szpitali Powiatowych Województwa 
Śląskiego” z siedzibą w Jaworznie, został zarejestrowany w KRS pod numerem 0000642428 w dniu 19 października 2016 r. 
W skład związku wchodzili przedstawiciele 20 szpitali, w tym Szpitala w Myszkowie. 
49 Zwanym dalej „Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców”. Związek Pracodawców pn. „Ogólnopolski Związek Pracodawców 
Szpitali Powiatowych” z siedzibą w Garwolinie, został zarejestrowany w KRS pod numerem 0000610477 w dniu 1 kwietnia 
2016 r. W skład związku wchodziło 136 podmiotów, w tym Szpital w Myszkowie. 
50 Kategorie pacjentów oraz kategorie świadczeń zostały uregulowane w zarządzeniu Nr 69/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia  
30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: 
świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć. Powołane zarządzenia  
Nr 69/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. zostało uchylone z dniem 31 marca 2018 r. przez zarządzenie  
Nr 16/2018/DSM Prezesa NFZ z dnia 28 lutego 2018 r. w przedmiotowym zakresie. 
51 Pismo o tej samej treści wysłano do Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej oraz Posła na Sejm RP 
Mariusza Trepki. 
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dokonywanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ, a wnioski z tych analiz będą 
stanowiły podstawę określenia kierunków zmian w zakresie funkcjonowania systemu 
zabezpieczenia. Parlamentarzyści przekazali Dyrektorowi odpowiedzi uzyskane 
z OW NFZ, z których wynikało, że finansowanie Szpitala odbywa się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
Ww. działania nie doprowadziły do uzyskania wyższego ryczałtu PSZ. Szpital 
uzyskał wyższą jego wartość na drugie półrocze 2018 r. w związku z realizacją 
i sprawozdaniem do NFZ świadczeń o łącznej wartości powyżej 100% kwoty 
ryczałtu w pierwszym i drugim kwartale 2018 r.  
Dwukrotnie, w pismach do Dyrektora Śląskiego OW NFZ, Dyrektor Szpitala 
zaznaczał, że akceptował proponowane warunki leczenia szpitalnego w rodzaju 
PSZ w zakresie odrębnie finansowanych „tylko i wyłącznie w celu zapewnienia 
ciągłości udzielania świadczeń w ww. zakresach” i dodawał, że przedstawiona 
propozycja jest nieadekwatna do liczby udzielanych przez Szpital świadczeń. 

 (Dowód: akta kontroli: 23, 36-107) 

Z kolei, Szpital nie podejmował działań w celu uzyskania wyższego ryczałtu na 
udzielanie świadczeń w ramach PSZ w I i II półroczu 2018 r., poprzez uzyskanie 
współczynników korygujących, związanych z jakością procesu udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej, wyznaczanych dla świadczeniodawcy na okres planowania, 
określonych w tabeli nr 2, w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie ustalania ryczałtu.  
Szpital uzyskał wyższy ryczałt na drugie półrocze 2018 r. w związku 
z przekroczeniem ryczałtu w pierwszym i drugim kwartale 2018 r., które wyniosło 
odpowiednio 9,4% i 34,8%. 
 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Po wprowadzeniu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej pogłębiła się zła sytuacja finansowa Szpitala, który w okresie 
objętym kontrolą co roku powiększał poniesioną stratę ogółem (do kwoty -2 105,2 
tys. zł na koniec trzeciego kwartału 2018 r.) oraz stratę na działalności leczniczej  
(do kwoty -4 347,8 tys. zł). Również wyniki analizy wskaźnikowej sporządzonej na 
podstawie sprawozdań finansowych, przy zastosowaniu metody punktowej 
wskazują, że liczba uzyskanych punktów w kolejnych badanych okresach wykazuje 
tendencję spadkową. Uzyskiwane przychody z NFZ nie pozwalają na zbilansowanie 
działalności leczniczej, ze względu na rosnące koszty tej działalności, w części 
wynikające również z regulacji prawnych wpływających na wysokość wynagrodzeń 
pracowników Szpitala. 

 

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

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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, dnia 11 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

               Waldemar Góra 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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