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I. Dane identyfikacyjne 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie1 

ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn 

 

Czesław Płygawko, Dyrektor, od dnia 8 sierpnia 2013 r. do nadal 

 

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 

 

 

Krzysztof Baron, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/312/2018 z 10 października 2018 r.   

 (akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: ZZOZ lub Szpital. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. – dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Wprowadzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej4 nie spowodowało znaczących zmian w sposobie funkcjonowania 
ZZOZ oraz nie skutkowało zmianami organizacyjnymi w tym podmiocie. 
NIK pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez ZZOZ 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. Po wprowadzeniu sieci szpitali, pomimo spadku liczby pacjentów 
ZZOZ, wzrosła wartość udzielonych świadczeń medycznych.  
NIK zauważa, że hospitalizowani pacjenci mieli zapewnioną przez Szpital możliwość 
realizacji świadczeń ambulatoryjnych. Od momentu wprowadzenia ZZOZ  
do sieci szpitali, odnotowano spadek liczby oczekujących pacjentów na wybrane 
świadczenia opieki zdrowotnej, jednakże odnotowano wzrost średniego 
rzeczywistego czasu oczekiwania (w dniach) na udzielenie świadczenia.  

Prawidłowo zorganizowano udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej5 na obszarze zabezpieczenia ZZOZ. Nastąpił wzrost liczby porad 
lekarskich i wizyt pielęgniarskich udzielonych ambulatoryjnie i telefonicznie, przy 
równoczesnym spadku liczby udzielonych porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich 
w trybie wyjazdowym. 

W momencie przystąpienia ZZOZ do sieci szpitali nie było potrzeby tworzenia 
nowych poradni przyszpitalnych, gdyż działały one już w strukturze organizacyjnej 
Szpitala. Nie wystąpił też przypadek likwidacji żadnego profilu medycznego 
prowadzonego przed przystąpieniem ZZOZ do sieci szpitali.  

W ZZOZ zwiększyły się przychody z NFZ po wprowadzeniu PSZ. Pomimo 
systematycznego wzrostu przychodów, koszty działalności ZZOZ przewyższały 
przychody i osiągano corocznie stratę finansową. NIK zauważa, że pomimo 
podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej 
ZZOZ, osiągane przez Szpital wyniki analizy wskaźnikowej sporządzonej  
na podstawie sprawozdań finansowych, przy zastosowaniu metody punktowej,  
są niezadawalające i wykazują tendencję spadkową. Podkreślić przy tym należy,  
że podjęcie przez ZZOZ działań w celu uzyskania dodatnich współczynników 
korygujących (związanych z jakością udzielania świadczeń opieki zdrowotnej) 
przyczyniło się do podwyższenia wartości ryczałtu PSZ w I i II półroczu 2018 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych 
i rehabilitacyjnych 

1.1. ZZOZ, w związku z utworzeniem sieci szpitali, został zakwalifikowany  
do III poziomu systemu zabezpieczenia i realizował świadczenia w następujących 

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

opisowej. 
4 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). 
5 Dalej: NiŚOZ. 
6 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. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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profilach: chirurgii ogólnej, w tym poradnia onkologiczna [Hospitalizacja7, 
Świadczenia w danym zakresie8, Świadczenia zabiegowe9], chirurgii dziecięcej 
[H,S,Z], chorób wewnętrznych (w tym świadczenia w zakresie kardiologii, 
diabetologii i endokrynologii) [Świadczenia pierwszorazowe10, H, S], położnictwa  
i ginekologii [H, S, Z], neonatologii [S, Sp], pediatrii [H], neurologii z pododdziałem 
udarowym [H, S, Sp], okulistyki [H, S, Z], ortopedii i traumatologii narządu ruchu  
(w tym zabiegi endoprotezoplastyki finansowane w ramach ryczałtu PSZ) [H, S, Z] 
oraz w profilu ortopedii i traumatologii leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży  
[S, Sp], otorynolaryngologii [H, S, Z], urologii [H, S, Z], chorób płuc [H, S, Sp], 
chorób zakaźnych [H, S, Sp], nefrologii (w tym kwalifikacje do przeszczepu  
i monitorowanie zakwalifikowanych) [H, S, Sp], anestezjologii i intensywnej terapii  
(II poziom referencyjny) [H], geriatrii [H, S, Sp], dermatologii i wenerologii [H, S, Sp]. 
Świadczenia te realizowane były w 16 oddziałach i 19 poradniach.  

Wartość ryczałtu przypadająca Szpitalowi zgodnie z umową ze Śląskim OW NFZ  
na świadczenia finansowane w ramach PSZ wyniosła 13.015.137,00 zł 
(13.165.500,40 pkt) w IV kwartale 2017 r.,  13.467.964,99 zł (14.077.704,88 pkt)  
w I kwartale 2018 r., 13.467.965,01 zł (13.283.722,36 pkt) w II kwartale 2018 r.  
Wartość ryczałtu określonego w umowie na III kwartał 2018 r.11 wyniosła 
13.467.965,01 zł  (13.146.954,61 pkt).    

(dowód: akta kontroli str. 4-25, 219)  
ZZOZ realizował świadczenia w ramach poszczególnych zakresów świadczeń, 
finansowanych w ramach ryczałtu nieprzerwanie przez cały okres umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 266)  

Stopień realizacji ryczałtu PSZ w poszczególnych okresach wyniósł: 101,1%  
w IV kwartale 2017 r. , 106,1% w I kwartale 2018 r. , 99,8% w II kwartale 2018 r.,  
w III kwartale 2018 r. 97,2 %. oraz 102,9% w I półroczu 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 266)  
W okresie 2017–2018 ZZOZ nie zgłaszał do ŚOW NFZ przerw w działalności 
poszczególnych oddziałów i poradni. 

(dowód: akta kontroli str. 266)  
 
1.2. Liczba pacjentów ogółem leczonych w ZZOZ w III kwartale 2018 r. w stosunku 
do III kwartału 2017 r. spadła o 1,1%, w tym liczba pacjentów leczonych 
ambulatoryjnie w tym samym okresie spadła o 0,7%, a hospitalizowanych o 1,5%. 
Wartość świadczeń ogółem w ww. okresie wzrosła o 5,7%, w tym świadczeń 
ambulatoryjnych o 9,3%, a hospitalizacyjnych o 5,3%.  
Analizie poddano dane z sześciu profili działalności leczniczej ZZOZ12: chirurgii 
ogólnej, ginekologii i położnictwa, otolaryngologii, urologii, chorób zakaźnych, 
nefrologii z lat 2017-2018 (III kwartał) w podziale na świadczenia udzielane w trybie 
ambulatoryjnym i świadczenia hospitalizacyjne.   
W przypadku świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym na przełomie III i IV 
kwartału 2017 r. – tj. w okresie przejścia do PSZ - do analizy wybrano świadczenia 
udzielane w ramach ww. profili leczenia. W przypadku pięciu odnotowano wzrost 
liczby pacjentów i liczby oraz wartości udzielonych świadczeń (nefrologia, choroby 

                                                      
7 Hospitalizacja, dalej: H 
8 Świadczenia w danym zakresie: S 
9 Świadczenia zabiegowe, dalej: Z 
10 Świadczenia pierwszorazowe, dalej: Sp 
11 Według stanu na 29 października 2018 r.; podana wartość to ½ z kwoty przyznanej na II półrocze 2018. 
12 Dwóch profili z poziomu szpitala I stopnia: chirurgii ogólnej i ginekologii i położnictwa, dwóch z poziomu 
szpitala II stopnia: otolaryngologii i urologii, dwóch z poziomu szpitala III stopnia: chorób zakaźnych i nefrologii. 
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zakaźne, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna). W przypadku urologii  
w okresie tym odnotowano dane na niezmieniającym się poziomie.  
Natomiast na koniec III kwartału 2018 r. w porównaniu do III kwartału 2017 r., 
w przypadku świadczeń w trybie ambulatoryjnym odnotowano spadki liczby 
pacjentów i liczby oraz wartości świadczeń powyżej 5%: dla chorób zakaźnych - 
spadek liczby pacjentów i liczby świadczeń o 9,8% (z 727 do 656) i wartości 
świadczeń o 14,7% (z 69.353 do 59.183 pkt); dla ginekologii i położnictwa - spadek 
liczby pacjentów o 6,3% (z 532 do 499); dla chirurgii ogólnej spadek liczby 
pacjentów o 23,4% (z 1100 do 843) i wartości świadczeń o 31,3 % (z 45.704,93  
do 31.199 pkt). Odnotowano w tym samym okresie spadek wartości świadczeń 
udzielonych przez poradnię urologiczną o 8,8% (z 56.926 do 51,897 pkt). 

W przypadku hospitalizacji, liczba pacjentów i udzielanych świadczeń w IV kwartale 
2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r. wzrosła w dwóch oddziałach (nefrologii, 
otolaryngologii), utrzymała się na takim samym poziomie w dwóch oddziałach 
(chorób zakaźnych, ginekologii i położnictwa).   
W przypadku świadczeń hospitalizacyjnych, porównując stany z końca III kwartału 
2018 r. i III kwartału 2017 r. ustalono, że odnotowano spadki liczby pacjentów  
i liczby oraz wartości świadczeń powyżej 5% w oddziałach: chorób zakaźnych - 
spadek liczby pacjentów i liczby świadczeń o 17,8% (z 213 do 175) i wartości 
świadczeń o 16,8% (z 635.397 do 528.613 pkt); ginekologii i położnictwa -  
spadek liczby pacjentów o 19,8% (z 520 do 417) i wartości świadczeń o 20,1%  
(z 711.626 do 568.476 pkt); dla chirurgii ogólnej spadek liczby pacjentów o 8,5%  
(z 520 do 476); urologii - spadek wartości świadczeń o 12,9 % (z 391.060  
do 340.450 pkt).  
 
Udział liczby pacjentów leczonych ambulatoryjnie w liczbie pacjentów ogółem,  
jak i udział wartości świadczeń ambulatoryjnych w wartości świadczeń ogółem  
w III kwartale 2018 r. w stosunku do III kwartału 2017 r. wzrósł o 0,3 punktu 
procentowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 276-289) 
Dyrektor w złożonych wyjaśnieniach podał, że przyczynami spadków liczby 
leczonych pacjentów i wartości świadczeń w wybranych komórkach organizacyjnych 
ZZOZ były: 
− dla świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym dla profilów: ginekologiczno-

położniczego i chirurgii ogólnej – braki kadrowe, które spowodowały 
zmniejszenie czasu pracy tych poradni; 

− w przypadku profilu urologii (zarówno poradni jak i hospitalizacji) przyczyną 
spadku wartości świadczeń przy praktycznie stałej liczbie pacjentów była zmiana 
struktury udzielonych świadczeń; 

− w przypadku hospitalizacji na oddziale chorób zakaźnych spadek liczby 
pacjentów i wartości świadczeń był związany z sytuacją epidemiologiczną  
oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Sytuacja ta wymusiła konieczność likwidacji 
ogniska zakażeń, wiązała się z zaostrzeniem procedur izolacyjnych 
i koniecznością ograniczenia przyjęć planowych; 

− w przypadku leczenia na oddziale o profilu ginekologiczno-położniczym spadek 
liczby pacjentów i wartości świadczeń był związany z problemami kadrowymi 
oraz „ściślejszym przestrzeganiem poziomu referencyjnego oddziału”. 

W przypadku poradni w profilu chorób zakaźnych nie mógł jednoznacznie 
określić przyczyn tego zjawiska. 

(dowód: akta kontroli str. 307)  
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Dyrektor w wyjaśnieniach na temat dostosowywania liczby udzielonych świadczeń 
w poszczególnych zakresach do liczby pacjentów wymagających wykonania 
świadczeń podał, że: po wprowadzeniu PSZ kierujemy się kryterium (…) 
zaspokojenia potrzeb świadczeniobiorców w miarę posiadanych możliwości (…), 
ustalając jednocześnie orientacyjnie, na podstawie historycznego wykonania, limity 
na poszczególne zakresy świadczeń objęte ryczałtowym finansowaniem. Limity te 
nie są sztywne i są zmieniane, kiedy zachodzi taka potrzeba, szczególnie przy 
zmianie wysokości ryczałtu. 

(dowód: akta kontroli str. 311)  
 

1.3. Szpital zapewniał swoim wszystkim hospitalizowanym pacjentom, którzy tego 
wymagali, możliwość świadczeń ambulatoryjnych. 
ZZOZ zapewniał odpowiednie świadczenia pohospitalizacyjne w terminie 30 dni  
od zakończenia hospitalizacji, co ustalono na podstawie badania dokumentacji 
medycznej (kart informacyjnych) 80 pacjentów13. Ustalono, że 50 z 80 pacjentów 
wymagało świadczeń pohospitalizacyjnych realizowanych w okresie nie dłuższym 
niż 30 dni od zakończenia hospitalizacji i takie świadczenie otrzymało w ZZOZ. 
50 pacjentów wymagało dalszego leczenia w ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej14, innego niż ww. świadczenie pohospitalizacyjne, z tego 19 
pacjentów uzyskało świadczenie w ramach AOS realizowanej w ZZOZ, a 31 zostało 
skierowanych do poradni specjalistycznych, które uprzednio skierowały pacjenta  
na hospitalizację.   
Żaden spośród 80 objętych szczegółowym badaniem pacjentów nie został 
skierowany na rehabilitację. Świadczenia z zakresu rehabilitacji ZZOZ realizował 
w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza 
w następujących zakresach: 
− lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, 

− lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, 

− fizjoterapia ambulatoryjna, 

− fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Natomiast w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 
(świadczenia odrębnie finansowane, nie finansowane w ramach ryczałtu) 
w następujących zakresach: 
− rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, 

− rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, 

− rehabilitacja neurologiczna, 

− rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 (dowód: akta kontroli str. 47-81, 208-218, 292) 

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 przetwarzania15 ZZOZ prowadził jedną księgę odmów przyjęć i porad 

                                                      
13 Do kontroli tej wybrano dokumentację medyczną pacjentów wypisanych z dwóch oddziałów ZZOZ, jednego 
zachowawczego – oddziału nefrologii i drugiego zabiegowego – oddziału okulistycznego z miesięcy: listopada 
2017 r. i kwietnia 2018 r. 
14 Dalej: AOS. 
15 Dz. U. z 2015 r. poz. 2069, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej”. 



 

7 

ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć, SOR i ginekologicznej izbie przyjęć16.  
Księgę odmów ZZOZ prowadzono w systemie informatycznym AMMS.  
Szczegółowym badaniem objęto miesiące: marzec i wrzesień kolejnych lat okresu 
2015-2018. Stwierdzono, że w księdze odmów zarejestrowano następujące liczby 
odmów: 
- w 2015 r.: 57 odmów w marcu i 54 odmowy we wrześniu, 
- w 2016 r. 29 odmów w marcu i 25 odmów we wrześniu, 
- w 2017 r. 31 odmów w marcu i 29 odmów we wrześniu, 
- w 2018 r. 43 odmowy w marcu i 52 odmowy we wrześniu, 
Żadna odmowa przyjęcia nie była związana z brakiem miejsc w ZZOZ i w żadnym 
przypadku pacjenci nie zostali przewiezieni do innego szpitala. Odmowy przyjęcia 
spowodowane były głównie brakiem wskazań do hospitalizacji (48% objętych 
badaniem przypadków), odmową hospitalizacji przez pacjenta (27%), samowolnym 
opuszczeniem IP przez pacjenta (1%) lub innymi przyczynami (21%).  

(dowód: akta kontroli str. 30-34, 136-137)  
 
1.5. Analizą liczby oczekujących pacjentów, średniego rzeczywistego czasu 
oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej, finansowane w ramach 
ryczałtu PSZ oraz liczby dni, jaka została wykazana do sprawozdawczości, 
określającej pierwszy wolny termin wyznaczony dla oczekujących na udzielenie 
świadczenia od dnia sporządzenia sprawozdania, objęto dane z 19 poradni  
i 16 oddziałów ZZOZ  (razem z 35 komórek organizacyjnych Szpitala) według  
stanu na koniec miesięcy kończących II i IV kwartał lat 2015, 2016, 2017 oraz  
z I, II, III kwartał 2018 r. 
  
Liczba oczekujących pacjentów na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej, 
finansowane obecnie w ramach ryczałtu PSZ, określonych jako przypadek pilny 
w okresie od 30 czerwca 2015 r. do 30 września 2018 r.17 w ośmiu komórkach 
organizacyjnych ZZOZ wzrosła, w 17 liczba pacjentów utrzymała się na tym samym 
poziomie lub nieznacznie się wahała, w dwóch przypadkach nastąpił spadek, 
a w ośmiu nie odnotowano w ogóle pacjentów pilnych oczekujących na leczenie.  
W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. liczba oczekujących 
pacjentów kategorii pilnej na wybrane świadczenia również wzrosła18.  
Liczba oczekujących pacjentów na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej, 
finansowane obecnie w ramach ryczałtu PSZ, określonych jako przypadek stabilny 
w okresie od 30 czerwca 2015 r. do 30 września 2018 r.19 wzrosła w 18 komórkach 
organizacyjnych ZZOZ, w 12 stan liczby pacjentów był na tym samym poziomie  
lub nieznacznie się wahał, w czterech przypadkach nastąpił spadek liczby 
pacjentów, a w jednym nie odnotowano w ogóle pacjentów określanych jak 
przypadki stabilne.  
W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. liczba oczekujących 
pacjentów kategorii pilnej  na wybrane świadczenia spadła20. 
 

                                                      
16 Niezależnie prowadzono księgę odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych dla pacjentów oddziału 
psychiatrycznego, której nie objęto badaniem. 
17 Liczba pacjentów liczona jako suma pacjentów oczekujących we wszystkich komórkach organizacyjnych 
ZZOZ, podzielona przez liczbę 35 komórek organizacyjnych Szpitala wzrosła z 2,6 do 9,9. 
18 Liczba pacjentów liczona jako suma pacjentów oczekujących we wszystkich komórkach organizacyjnych 
ZZOZ, podzielona przez liczbę 35 komórek organizacyjnych Szpitala wzrosła z 8,2 do 9,9. 
19 Liczba pacjentów liczona jako suma pacjentów oczekujących we wszystkich komórkach organizacyjnych 
ZZOZ, podzielona przez liczbę 35 komórek organizacyjnych Szpitala wzrosła z 71,3 do 95,1. 
20 Liczba pacjentów liczona jako suma pacjentów oczekujących we wszystkich komórkach organizacyjnych 
ZZOZ, podzielona przez liczbę 35 komórek organizacyjnych Szpitala wzrosła z 97,7 do 95,1. 
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Średni rzeczywisty czas oczekiwania (w dniach) na udzielenie świadczenia opieki 
zdrowotnej, finansowanego obecnie w ramach ryczałtu PSZ dla pacjentów 
określonych jako przypadek pilny w okresie od 30 czerwca 2015 r. do 30 września 
2018 r.21 w 17 komórkach organizacyjnych ZZOZ wzrósł, w 13 czas oczekiwania był 
na tym samym poziomie lub nieznacznie się wahał, w dwóch przypadkach nastąpił 
spadek czasu oczekiwania, a w trzech nie odnotowano w ogóle przypadków pilnych.  
W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. nastąpił również wzrost 
średniego czasu oczekiwania22. 
Średni rzeczywisty czas oczekiwania (w dniach) na udzielenie świadczenia  
opieki zdrowotnej, finansowanego obecnie w ramach ryczałtu PSZ dla  
pacjentów określonych jako przypadek stabilny w okresie od 30 czerwca 2015 r.  
do 30 września 2018 r.23 w 16 komórkach organizacyjnych wzrósł, w ośmiu był  
na tym samym poziomie lub nieznacznie się wahał, a w 11 przypadkach nastąpił 
spadek średniego czasu oczekiwania. 
W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. nastąpił również wzrost 
średniego czasu oczekiwania24. 

 (dowód: akta kontroli str. 230-253)  
 
Świadczenia rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej 
i neurologicznej (hospitalizacje), były finansowane jako świadczenia odrębnie 
finansowane w ramach umowy PSZ.  
W przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej, liczba oczekujących pacjentów 
określonych jako przypadek pilny wzrosła w okresie od 30 czerwca 2015 r.  
do 30 września 2018 r. z 29 do 103 osób, a od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 
2018 r. wzrosła z 89 do 103 osób. Średni rzeczywisty czas oczekiwania w dniach  
na udzielenie tego rodzaju świadczenia wzrósł od 30 czerwca 2015 r.  
do 30 września 2018 r. z 80 do 133 dni, a od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 
2018 r. wzrósł z 88 do 133 dni. 
W przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej, liczba oczekujących pacjentów 
określonych jako przypadek stabilny wzrosła na przestrzeni od 30 czerwca  
2015 r. do 30 września 2018 r. z 1019 do 1023 osób, a od 31 grudnia 2017 r.  
do 30 września 2018 r. spadła z 1091 do 1023 osób. Średni rzeczywisty czas 
oczekiwania w dniach na udzielenie tego rodzaju świadczenia wzrósł od 30 czerwca 
2015 r. do 30 września 2018 r. z 335 do 697 dni, a od 31 grudnia 2017 r.  
do 30 września 2018 r. spadł z 1142 do 697 dni. 
W przypadku rehabilitacji neurologicznej, liczba oczekujących pacjentów 
określonych jako przypadek pilny wzrosła w okresie od 30 czerwca 2015 r.  
do 30 września 2018 r. z 5 do 29 osób, a od 31 grudnia 2017 r. do 30 września  
2018 r. wzrosła z 10 do 29 osób. Średni rzeczywisty czas oczekiwania w dniach  
na udzielenie tego rodzaju świadczenia wzrósł od 30 czerwca 2015 r.  
do 30 września 2018 r. z 6 do 56 dni, a od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. 
wzrósł z 16 do 56 dni. 
W przypadku rehabilitacji neurologicznej, liczba oczekujących pacjentów 
określonych jako przypadek stabilny wzrosła od 30 czerwca 2015 r. do 30 września 
2018 r. z 75 do 122 osób, a od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. wzrosła  
z 108 do 122 osób. Średni rzeczywisty czas oczekiwania (w dniach) na udzielenie 
tego rodzaju świadczenia wzrósł od 30 czerwca 2015 r. do 30 września 2018 r.  

                                                      
21 Nastąpił wzrost średniego czasu oczekiwania z 12,6 do 20,3 dni. 
22 Nastąpił wzrost średniego czasu oczekiwania z 18,4do 20,3 dni. 
23 Nastąpił wzrost średniego czasu oczekiwania z 78,4 do 82,6 dni. 
24 Nastąpił wzrost średniego czasu oczekiwania z 80,7 do 82,6 dni. 
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z 181 do 428 dni, a od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. spadł z 468 do 428 
dni. 

(dowód: akta kontroli str. 303-304) 
  

Liczba dni, jaka została wykazana w sprawozdawczości do NFZ, określająca 
pierwszy wolny termin wyznaczony dla oczekujących na udzielenie świadczenia  
w komórkach organizacyjnych ZZOZ realizujących świadczenia finansowane 
obecnie w ramach ryczałtu PSZ, dla pacjentów określonych jako przypadek pilny 
wzrosła w dziewięciu przypadkach, w pięciu liczba dni była na tym samym poziomie 
lub nieznacznie się wahała, w ośmiu przypadkach nastąpił spadek liczby dni, zaś  
w 13 przypadkach pierwszy wolny termin dla oczekującego pacjenta pokrywał się  
z dniem sprawozdania. 
W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. liczba dni, jaka została 
wykazana w sprawozdaniu do NFZ określająca pierwszy wolny termin wyznaczony 
dla oczekujących na udzielenie świadczenia w komórkach organizacyjnych ZZOZ 
realizujących świadczenia finansowane w ramach ryczałtu PSZ dla pacjentów 
określonych jako przypadek stabilny zmniejszyła się z 41,6 do 25,2 (średnia liczba 
dni). 
  
Liczba dni, jaka została wykazana w sprawozdaniu do NFZ, określająca pierwszy 
wolny termin wyznaczony dla oczekujących na udzielenie świadczenia w komórkach 
organizacyjnych ZZOZ realizujących świadczenia obecnie finansowane w ramach 
ryczałtu PSZ dla pacjentów określonych jako przypadek stabilny wzrosła  
w 11 komórkach organizacyjnych ZZOZ, w siedmiu przypadkach liczba dni była  
na tym samym poziomie lub nieznacznie się wahała, w ośmiu przypadkach  
nastąpił spadek liczby dni, zaś w dwóch przypadkach pierwszy wolny termin dla 
oczekującego pacjenta pokrywał się z dniem sprawozdania. 
W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. liczba dni, jaka została 
wykazana w sprawozdaniu do NFZ, określająca pierwszy wolny termin wyznaczony 
dla oczekujących na udzielenie świadczenia w komórkach organizacyjnych ZZOZ 
realizujących świadczenia finansowane w ramach ryczałtu PSZ dla pacjentów 
określonych jako przypadek stabilny, zmniejszyła się z 155,8 do 143,0 (średnia 
liczba dni). 
 
Dyrektor ZZOZ wyjaśniając przyczyny ww. zmian podał: Wzrost liczby oczekujących 
pacjentów, średniego rzeczywistego czasu oczekiwania oraz liczby dni 
określających pierwszy wolny termin dla wymienionych w w/w piśmie komórek 
organizacyjnych nie jest wynikiem ograniczania ich dostępności dla pacjentów 
poprzez zmianę czasu pracy poradni czy też zmniejszanie ilości łóżek w oddziałach. 
Powody tego zjawiska są złożone i wynikają one naszym zdaniem między innymi z: 

− zmian demograficznych w społeczeństwie, 

− większej świadomości „zdrowotnej” obywateli, 

− wzrostu wykrywalności stanów chorobowych, 

− niedomagań w funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej, 

− faktu, że dla niektórych zakresów świadczeń ZZOZ stał się jedynym 
świadczeniodawcą na południu województwa śląskiego, 

− polepszającej się opinii o jakości i kompleksowości udzielanych świadczeń 
w ZZOZ i jej rozprzestrzenianiu się w społeczeństwie. 

(dowód: akta kontroli str.230-253, 299)   
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1.6. ZZOZ realizował umowę z NFZ w zakresie świadczeń z zakresu NiŚOZ 
samodzielnie, bez udziału podwykonawców. Miejsce udzielania świadczeń 
(Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) zlokalizowane było na terenie 
siedziby ZZOZ. W związku z faktem, że ZZOZ udzielał przed dniem 1 października 
2017 r. świadczeń z zakresu NiŚOZ, po wprowadzeniu systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej nie było potrzeby 
dodatkowych zmian organizacji pracy ani dodatkowych nakładów finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 292-293)  
 
1.7. ZZOZ w okresie od I kwartału 2015 r. do końca III kwartału 2017 r. udzielał 
świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej pomocy mieszkańcom gmin: Cieszyn, 
Goleszów, Haźlach, Zebrzydowice i Ustroń. W okresie od IV kwartału 2017 r.  
do III kwartału 2018 r. udzielał ww. świadczeń dla mieszkańców gmin: Cieszyn, 
Goleszów, Haźlach, Zebrzydowice. Na pozostałym obszarze Powiatu Cieszyńskiego 
świadczeń tych udzielało Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe. 
Analizą objęto liczbę świadczeń udzielonych w ramach nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia ZZOZ w poszczególnych kwartałach okresu 
od IV kwartału 2017 r. do III kwartału 2018 r. Odnotowano wzrost liczby porad 
lekarskich (z 1986 do 2346) i wizyt pielęgniarskich udzielonych ambulatoryjnie 
(z 633 do 706) i telefonicznie (z 0 do 62) oraz spadek liczby porad lekarskich  
(z 94 do 84) i wizyt pielęgniarskich (z 25 do 22) udzielonych w trybie wyjazdowym.  

(dowód: akta kontroli str. 37 ,147-149, 294-295)  
 
1.8. Liczba pacjentów zakwalifikowanych do kategorii I stanu zdrowia25 w SOR 
zmniejszyła się z 45 w III kwartale 2017 r. do 18 w III kwartale 2018 r. Zmalał też 
udział takich pacjentów w liczbie pacjentów SOR odpowiednio z 0,8 % do 0,39%. 
Liczba procedur medycznych I kategorii, udzielonych w SOR zmniejszyła się  
z 19.19826 w III kwartale 2017 r. do 14.807 w III kwartale 2018 r. Zmalał również 
udział takich procedur w liczbie sprawozdanych przez SOR procedur ogółem 
odpowiednio z 47,98% do 44,58%. 

(dowód: akta kontroli str. 256-258)  
 

 

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

NIK pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez ZZOZ 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. Po wprowadzeniu sieci szpitali odnotowano spadek liczby pacjentów 
ZZOZ, natomiast wzrosła wartość udzielonych świadczeń medycznych.  
Szpital zapewnił możliwość realizacji świadczeń ambulatoryjnych dla uprzednio 
hospitalizowanych pacjentów. Od momentu włączenia ZZOZ do sieci szpitali, 
odnotowano spadek  liczby oczekujących pacjentów na wybrane świadczenia  
opieki zdrowotnej i wzrost średniego rzeczywistego czasu oczekiwania (w dniach) 
na udzielenie świadczenia.  

                                                      
25 Pacjentowi zakwalifikowanemu do kategorii I stanu zdrowia w SOR udziela się następujących świadczeń: 
porada lekarska, opieka pielęgniarska, wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta. Podana wielkość dotyczy liczby 
pacjentów kategorii I , którzy nie otrzymali procedury kategorii wyższej niż I. 
26 Liczba procedur kwalifikowanych jako procedury kat. 1, niezależnie jakim pacjentom (której kategorii) były 
udzielane. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Prawidłowo zorganizowano udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia ZZOZ. W okresie po wprowadzeniu 
PSZ nastąpił wzrost liczby porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich udzielonych 
ambulatoryjnie i telefonicznie oraz spadek liczby porad lekarskich i wizyt 
pielęgniarskich udzielonych w trybie wyjazdowym. 
 

2. Zmiany organizacji wewnętrznej Szpitala oraz w alokacji 
zasobów 
2.1. W momencie wprowadzenia sieci szpitali w ZZOZ funkcjonowały poradnie 
specjalistyczne odpowiadające każdemu z realizowanych profili PSZ. 

(dowód: akta kontroli str.4-25, 302)  
2.2. Wprowadzenie PSZ nie zmieniło zakresu udzielanych świadczeń w ZZOZ,  
jak również nie zmieniła się jego struktura organizacyjna. Szpital został 
zakwalifikowany do szpitali III stopnia. W związku z tym wszystkie dotychczasowe 
profile działalności zostały włączone do PSZ.  
W okresie 2015-2017 (do III kwartału) nie zostały utworzone w ZZOZ nowe profile 
działalności. 

(dowód: akta kontroli str. 4-25, 302)  

2.3. W okresie objętym kontrolą ZZOZ nie zlikwidował żadnego z profili działalności 
leczniczej, w tym żaden z oddziałów i żadna z przychodni funkcjonujących 
w Szpitalu nie zakończyła działalności.  

ZZOZ w okresie od 2015 r. do końca III kwartału 2018 r. zrealizował 28 zadań 
inwestycyjnych za kwotę 10.858,0 tys. zł. Zadania te były realizowane ze środków 
własnych ZZOZ, ze środków UE, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Fundacji 
Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, a jednym przypadku środki otrzymano w formie  
darowizny. W przypadku wszystkich inwestycji nie doszło do utraty ich trwałości. 
Inwestycje te nie były przedmiotem oceny w Instrumencie Oceny Wniosków 
Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia27. 

(dowód: akta kontroli str. 4-25, 138-146, 302)  
 
2.4. Po utworzeniu sieci szpitali nie było potrzeby dokonania w ZZOZ zmian 
organizacji pracy poradni i oddziałów, ani zmian w strukturze zatrudnienia. 
Stan zatrudnienia personelu medycznego w etatach28 na koniec III kwartału 2018 r. 
w porównaniu do końca 2015 r. uległ zmianie: nastąpił wzrost liczby etatów  
z 150,340 na koniec 2015 r. do 151,315 etatów na koniec 2018 r.; spadek liczby 
etatów pielęgniarek analogicznie z 312,530 etatów do 296,649 etatów i wzrost liczby 
etatów pozostałego personelu medycznego29 z 51,387 etatów do 65,197 etatów. 

(dowód: akta kontroli str. 259-263, 302)  

2.5. Średni czas hospitalizacji30 określony dla pierwszych trzech kwartałów roku 
2018 w porównaniu dla tego samego okresu roku 2015 wyniósł 7,9 i nie uległ 
zmianie.  

                                                      
27 System IOWISZ - system teleinformatyczny, 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.). 
28 Dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej przyjęto wymiar zatrudnienia (etat) 
proporcjonalnie do średniego tygodniowego czasu pracy, nie więcej jednak niż 1 etat. 
29 Do pozostałego personelu medycznego zaliczono: opiekunki medyczne, fizjoterapeutów, psychologów, 
logopedów, sanitariuszy, dietetyków, terapeutów zajęciowych. 
30  Średni czas hospitalizacji liczony jako iloraz wszystkich tzw. osobodni i liczby hospitalizowanych. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Liczba łóżek w ZZOZ w ww. okresie wzrosła z 452 na koniec III kwartału 2015 r.  
do 455 na koniec III kwartału 2018 r. Średnia liczba łóżek na jeden oddział wzrosła 
odpowiednio z 22,6 do 22,7. Od 1 marca 2018 r. nastąpiła zmiana liczby łóżek  
w dwóch oddziałach. W oddziale chorób wewnętrznych zmniejszono liczbę łóżek  
z 46 na 40, natomiast w oddziale geriatrycznym zwiększono z 15 do 24. Zmiany te – 
jak podał w wyjaśnieniach Dyrektor - nie wynikały z wprowadzenia sieci szpitali,  
ale z potrzeb zdrowotnych starzejącego się społeczeństwa. 

Średnie wykorzystanie łóżek31 spadło odpowiednio z 77,3% do 76,6%. Wskaźnik ten 
w pięciu oddziałach ZZOZ kształtował się na poziomie powyżej 100%, a w czterech 
poniżej 50%. Wzrost wskaźnika odnotowano w sześciu oddziałach, a spadek w 14.   
Natomiast wskaźnik przelotowości32 w skali ZZOZ wzrósł odpowiednio z 34,3  
do 34,7.    

(dowód: akta kontroli str. 180-207, 302)  
 
2.6. Po utworzeniu PSZ zarówno do ZZOZ, jak i do Starostwa Cieszyńskiego  
oraz do Śląskiego OW NFZ, nie wpłynęły skargi pacjentów, które byłyby związane  
z ograniczeniem dostępności świadczeń realizowanych przez ten podmiot. 

(dowód: akta kontroli str. 26-27, 38, 40-46, 150-179)  
 

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

W momencie przystąpienia ZZOZ do sieci szpitali nie było potrzeby tworzenia 
nowych poradni przyszpitalnych. Nie wystąpił też przypadek likwidacji żadnego 
profilu medycznego prowadzonego przed przystąpieniem ZZOZ do sieci szpitali.  
W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki utraty trwałości zrealizowanych 
działań inwestycyjnych.  Pomimo dokonywania zmian bazy łóżkowej w Szpitalu,  
w badanym okresie nastąpił spadek wskaźnika średniego wykorzystania łóżek. 
Zanotowano wzrosty w zakresie wskaźnika przelotowości, a średni czas 
hospitalizacji utrzymał się na tym samym poziomie. 
 

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

3.1. W latach 2015-2018 wartość zawartych umów z NFZ stale wzrastała, podobnie 
jak w okresie 2016-2018 nastąpił wzrost wartości świadczeń finansowanych  
w ramach ryczałtu PSZ.  

Wartość zawartych umów ze Śląskim OW NFZ w latach 2015-2017 opiewała  
na 89.909,9 tys. zł w 2015 r.; 90.625,3 tys. zł w 2016 r.; 95.955,1 tys. zł  
w 2017 r. i 105.392,1 tys. zł w 2018 r.33 W tym wartość świadczeń finansowanych  
od IV kwartału 2017 r. w ramach ryczałtu PSZ kształtowała się następująco: 
54.584,7 tys. zł w 2015 r.; 53.959,1 tys. zł w 2016 r.; 50.460,6 tys. zł w 2017 r.  
i 54.298,5 tys. zł w 2018 r.   

(dowód: akta kontroli str. 254-255)     

                                                      
31 Średnie wykorzystanie łóżek liczone 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 przyjmuje się za 100. 
32 Wskaźnik przelotowości liczony jako iloraz liczby hospitalizowanych i liczby posiadanych łóżek. 
33 Dane na dzień 7.11.2018 r. 
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3.2. Przychody Szpitala z działalności leczniczej systematycznie wzrastały  
w ciągu ostatnich czterech lat. Według stanu na koniec III kwartału 2018 r. – 
wyniosły 79.327 tys. zł, co oznaczało wzrost o 26,4% w stosunku do stanu na koniec 
III kwartału roku 2015. Podobną tendencję odnotowano biorąc pod uwagę 
przychody z NFZ za udzielone świadczenia. Przychody te ukształtowały się  
na poziomie 75.275 tys. zł, a ich wzrost w stosunku do końca III kwartału roku  
2015 wyniósł 25,3%.  
Koszty działalności leczniczej na koniec III kwartału 2018 r. wyniosły 84.425 tys. zł, 
a ich wzrost w stosunku do końca III kwartału 2015 r. wyniósł 21,9%. Koszty 
wynagrodzeń osobowych na koniec III kwartału 2018 r. wyniosły 35.006 tys. zł, 
wynagrodzeń bezosobowych 724 tys. zł, a koszty medycznych usług obcych  
17.621 tys. zł. W strukturze kosztów działalności leczniczej koszty wynagrodzeń 
osobowych stanowiły 41,5% (wzrost z 38,3% na koniec 2015 r.), koszty 
wynagrodzeń bezosobowych stanowiły 0,8% (wzrost z 0,2%), a udział kosztów 
medycznych usług obcych nie zmienił się i utrzymywał się na poziomie 20,1%. 
W okresie od III kwartału 2015 r. do III kwartału 2018 r. corocznie odnotowano stratę 
na działalności leczniczej. Zmniejszyła się ona z (-)6.476 tys. zł na koniec  
III kwartału 2015 r. do (-)5.097 tys. zł na koniec III kwartału 2018 r. (przy 
nieznacznym spadku o 3,24% w stosunku do końca III kwartału 2017 r.).  
W okresie objętym kontrolą wzrosła strata finansowa ZZOZ z 3.455 tys. zł na koniec 
3 kwartału 2015 r. do 5.860 tys. zł na koniec III kwartału 2018 r. (przy niewielkim 
wzroście o 1,2% w stosunku do III kwartału 2017 r.). Oznacza to wzrost straty 
finansowej na przestrzeni badanego okresu o 69,6%.    
Zobowiązania długoterminowe, wynoszące 11.525 tys. zł na koniec III kwartału 
2018 r., uległy obniżeniu w stosunku do końca III kwartału 2015 r. o 5,2%. 
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec III kwartału 2018 r. wyniosły 43.550 tys. zł. 
Od końca III kwartału 2015 r. nastąpił ich wzrost o 73,3%.  
Zobowiązania wymagalne ukształtowały się na koniec III kwartału 2018 r. na 
poziomie 11.765 tys. zł, co oznacza iż wzrosły one w stosunku do stanu na koniec  
III kwartału 2015 r. o 105,2%. Przychody z NFZ nie pozwalają na pokrycie kosztów 
działalności leczniczej. Stopień pokrycia kosztów działalności leczniczej przez 
przychody z NFZ kształtował się na koniec III kwartału poszczególnych lat 
następująco: w roku 2015 i 2016 wyniósł 86%, w 2017 r. – 88% i w 2018 r. – 89%.  

(dowód: akta kontroli str.85-135, 226-229) 

Kierownictwo ZZOZ w celu optymalizacji działania komórek organizacyjnych 
Szpitala, po wprowadzeniu sieci szpitali oraz finansowania świadczeń w formie 
ryczałtu, podjęło następujące starania: powołano sekcję Controlingu (z zadaniem 
optymalizacji kosztów działalności ZZOZ), renegocjowano umowy ubezpieczenia 
OC (w celu obniżenia wysokości składek), przystąpiono do programu pilotażowego 
ws. utworzenia w ramach ZZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego (celem lepszego 
wykorzystania posiadanej infrastruktury), w celu utrzymania kontraktu z NFZ  
na SOR realizowana jest inwestycja budowy lądowiska dla helikopterów, 
ograniczono koszty związane z programami lekowymi. Ponadto, wypracowano 
oszczędności na kosztach związanych z: zakupem sprzętu wielokrotnego użytku, 
zakupem materiałów terapeutycznych i diagnostycznych. Renegocjowano umowę  
o dostawę gazu, zastosowano energooszczędne oświetlenie, wprowadzono 
oszczędności związane z obligatoryjnymi przeglądami maszyn i urządzeń 
niemedycznych. Obniżono koszty transportu medycznego, usług pralniczych.  
ZZOZ uzyskał Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia w zakresie swojej 
działalności i dzięki temu dodatkowo otrzymał 1,5% wartości ryczałtu od NFZ  
(o czym więcej podano w pkt 3.5. niniejszego wystąpienia). Poprzez zatrudnienie do 
działu higieny osób z grupą inwalidzką obniżono koszty opłat na rzecz PFRON. 
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W przypadku diagnostyki obrazowej zrezygnowano z obsługi zewnętrznej 
i zatrudniono lekarza diagnostyka. Obniżono premię uznaniową dla pracowników.  

(dowód: akta kontroli str. 266-272)     
 

3.3. ZZOZ spełniał wymagania systemu PSZ, nie podejmowano zatem działań 
dostosowawczych i nie poniesiono dodatkowych kosztów. Nie istniała konieczność 
utworzenia nowych poradni specjalistycznych oraz nie nastąpił wzrost zatrudnienia  
i co za tym idzie, wzrost kosztów wynagrodzeń związany z wprowadzeniem systemu 
PSZ. 

(dowód: akta kontroli str. 273) 
  

3.4. Analizie poddano wartości wskaźników zyskowności, płynności, efektywności  
i zadłużenia34 za pierwsze trzy kwartały lat 2015-2018. Wartości punktowe 
wskaźników zyskowności razem i płynności razem we wszystkich analizowanych 
czterech latach osiągnęły wartość 0. Wartość punktowa wskaźnika efektywności dla 
wszystkich lat osiągnęła wartość 7. Wartość punktowa wskaźnika zadłużenia dla 
wszystkich  lat okresu 2015-2017 osiągnęła wartość 8, zaś dla trzech kwartałów 
roku 2018 wyniosła 3. Łączna wartość punktów uzyskana dla wszystkich czterech 
grup wskaźników w latach 2015-2017 wyniosła 15, a w roku 2018 jedynie 10,  
na maksymalną wartość do osiągnięcia 70 punktów.  

(dowód: akta kontroli str. 82-84)  
Analiza porównawcza sytuacji ekonomiczno-finansowej ZZOZ za pierwsze trzy 
kwartały lat 2015-2018 wskazuje, że pomimo systematycznego wzrostu przychodów 
ze sprzedaży netto, wartość kosztów działalności operacyjnej była wyższa  
od przychodów, co spowodowało stratę netto. Strata netto po trzech pierwszych 
kwartałach 2017 r. i 2018 r. utrzymywała się na podobnym poziomie. 

(dowód: akta kontroli str.88-135, 226-229) 
Dyrektor ZZOZ, jako główną przyczynę niekorzystnych wyników ekonomicznych 
ZZOZ podał niewspółmierny wzrost kosztów, nawet przy wzrastających 
przychodach ze sprzedaży w 2017 r. Główną przyczyną wzrostu kosztów był wzrost 
wynagrodzeń i kosztów ubezpieczenia społecznego, a w szczególności kumulacja 
rokrocznego wyrównania wynagrodzeń do ustawowej wysokości płacy minimalnej, 
wzrost wynagrodzeń tytułem ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych 
zawodów medycznych, podwyżki dla ratowników medycznych, wzrost z tytułu 
kolejnej raty podwyżki dla pielęgniarek, wzrost wypłat odpraw emerytalnych tytułem 
obniżenia wieku emerytalnego. Dyrektor oszacował wzrost kosztów z tego tytułu 
w 2018 r. na łączną kwotę ponad 1.216,9 tys. zł. Niezależnie od wzrostów 
związanych z wynagrodzeniami, wzrosły koszty usług obcych, w tym medycznych. 
Dyrektor do przyczyn niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej kierowanej 
przez niego placówki leczniczej zaliczył również zbyt niski, od wielu lat,  
poziom wartości umów z płatnikiem w szeregu rodzajach świadczeń zdrowotnych 
w stosunku do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych, w tym wartości wielu świadczeń 
poniżej progu rentowności, brak środków finansowych na zakupy inwestycyjne, 
powiększający się deficyt wykwalifikowanych pielęgniarek, rehabilitantów oraz 
fluktuację kadry, nieotrzymanie zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit 
określony w umowach za rok 2017 w wysokości 860 tys. zł. Problemem były również 
nieużytkowane budynki na zamkniętym terenie ZZOZ, których nie można zburzyć, 
bo są objęte opieką konserwatora zabytków (podatek od nieruchomości wynosił 
około 250 tys. zł rocznie). ZZOZ podjął działania w sprawie zaniechania poboru 

                                                      
34 Wskaźniki określone 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 zdrowotnej (Dz. U. poz. 832). 
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podatku od nieruchomości i wszedł w spór z Burmistrzem Miasta Cieszyna. Sprawę 
rozpatruje Kolegium Odwoławcze w RIO w Katowicach. 
Na niekorzystny poziom wskaźników ekonomicznych – zdaniem Dyrektora – ma 
wpływ ujemna wartość funduszu własnego, który jest pochodną brzmienia art. 8 
ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej  
oraz niektórych innych ustaw35.Zgodnie z ww. ustawą z funduszu założycielskiego 
przeniesiono na rozliczenia międzyokresowe przychodów wartość, odpowiadającą 
niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych 
nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacją, których wolumen zwiększał przed dniem  
1 lipca 2011 r. fundusz założycielski Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej. Kwotę z tego tytułu w wysokości 61 mln zł przeksięgowano w dniu  
31 grudnia 2012 r. Wskaźniki ekonomiczne – zdaniem Dyrektora – dotyczą 
aspektów sytuacji finansowej jednostki, np. wskaźnik wypłacalności określa wielkość 
funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego, natomiast 
wysokość funduszu własnego w badanych okresach ma wartość ujemną. Ocena 
wskaźnikiem wypłacalności zdaniem Dyrektora jest krzywdząca dla ZZOZ.  

(dowód: akta kontroli str. 273-275)  
 
3.5. ZZOZ podejmował działania w celu uzyskania wyższego ryczałtu na udzielanie 
świadczeń w ramach PSZ w I i II półroczu 2018 r. Dzięki otrzymaniu Certyfikatu 
akredytacyjnego Ministra Zdrowia 3 czerwca 2011 r. i jego odnowieniu 25 sierpnia 
2014 r. oraz 8 lutego 2018 r. z wynikiem 86% możliwej do uzyskania liczby punktów, 
uzyskano współczynnik korygujący związany z jakością udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej w wysokości 1,5% zarówno na I, jak i II półrocze 2018 r.  

Liczba jednostek sprawozdawczych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS  
na IV kwartał 2017 r. wyniosła 1.205.164,50, a na I półrocze 2018 r. 2.443.310,15. 
Średnia wartość hospitalizacji w punktach wyniosła, odpowiednio 3.024,87  
i 3.098,8836.  

(dowód: akta kontroli str. 273-275, 308-309, 312)  
 

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

ZZOZ w okresie objętym badaniem zwiększył przychody z NFZ po wprowadzeniu 
systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 
Pomimo systematycznego wzrostu przychodów w okresie objętym kontrolą koszty 
działalności ZZOZ przewyższały przychody i osiągano stratę finansową netto.  
NIK zauważa, że pomimo podejmowanych działań osiągane przez ZZOZ wyniki 
analizy wskaźnikowej sporządzonej na podstawie sprawozdań finansowych,  
przy zastosowaniu metody określonej przez Ministra Zdrowia dla samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej są niezadawalające, gdyż uzyskana ocena 
punktowa jest na niskim poziomie i wykazuje tendencję spadkową. NIK pozytywnie 
ocenia podejmowanie przez Dyrektora szeregu działań zmierzających do poprawy 
sytuacji ekonomiczno-finansowej ZZOZ, w tym starania zakończone uzyskaniem 
wyższego ryczałtu PSZ i dodatnich współczynników korygujących wynikających 
z jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

                                                      
35 Dz.U. z 2012 roku poz. 742 
36 Według danych na 23 listopada 2018 r. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków. 

 

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

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

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

 

 

Katowice, dnia 7 stycznia 2019 r. 
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