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Dane identyfikacyjne 

Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, ul. Szpitalna 11,  
41-940 Piekary Śląskie1 

 

Zbigniew Żołnierczyk, Prezes Zarządu od 28 października 2015 r. 

                                                                                                       (akta kontroli str.3)  

 

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 2017-20182 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 

 

 

Jerzy Piasecki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/324/2018 z 25 października 2018 r.  

 
                                                                                               (akta kontroli str.1-2) 

 

    

                                                      
1 Zwana dalej: Spółką, Centrum lub Szpitalem. 
2 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 4 grudnia 2018 r. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. – dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Wprowadzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej5 nie spowodowało znaczących zmian w sposobie funkcjonowania 
Centrum oraz nie skutkowało zmianami organizacyjnymi w tym podmiocie, nie było 
potrzeby tworzenia nowych poradni przyszpitalnych, gdyż działały one już 
w strukturze organizacyjnej Szpitala. 

NIK ocenia pozytywnie wywiązywanie się przez Centrum w latach 2017 – 2018  
z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych w ramach 
ryczałtu PSZ. Świadczenia były realizowane we wszystkich zakresach objętych 
ryczałtem PSZ, nieprzerwanie przez cały okres umowy. Po wprowadzeniu sieci 
szpitali, wzrosła liczba pacjentów Centrum oraz wartość udzielonych świadczeń 
medycznych.  

NIK zauważa, że hospitalizowani pacjenci mieli zapewnioną przez Szpital możliwość 
realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Od momentu 
wprowadzenia Centrum do sieci szpitali, odnotowano spadek liczby oczekujących 
pacjentów kategorii „pilnej” na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej oraz wzrost 
liczby oczekujących pacjentów kategorii „stabilnej”, jednocześnie odnotowano 
obniżenie średniego rzeczywistego czasu oczekiwania pacjentów na udzielenie 
świadczeń.  

Prawidłowo zorganizowano udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej6 na obszarze zabezpieczenia Centrum.  

W okresie objętym kontrolą następował systematyczny wzrost przychodów 
uzyskanych z działalności leczniczej, w tym z NFZ, przy czym najwyższe ich 
zwiększenie (o ponad 20%) wystąpiło po wprowadzeniu systemu zabezpieczenia.  
Pomimo systematycznego wzrostu przychodów, w okresie objętym kontrolą koszty 
działalności przewyższały przychody i osiągano corocznie stratę finansową.  
NIK zauważa, że pomimo podejmowania działań zmierzających do poprawy  
sytuacji ekonomiczno-finansowej Centrum, osiągane przez Szpital wyniki analizy 
wskaźnikowej, przy zastosowaniu metody punktowej były niezadawalające 
i wykazywały tendencję spadkową.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych 
i rehabilitacyjnych 

1.1. Szpital, w związku z utworzeniem sieci szpitali, został zakwalifikowany  
do I poziomu systemu zabezpieczenia i realizował świadczenia w następujących 
profilach: choroby wewnętrzne wraz z geriatrią, położnictwo i ginekologia, chirurgia 
ogólna. Ponadto, realizował świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej w następujących poradniach: endokrynologicznej, kardiologicznej, 

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

opisowej. 
5 Dalej: PSZ, sieć szpitali lub system zabezpieczenia – wprowadzonego ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o  zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844). 
6 Dalej: NiŚOZ. 
7 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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dermatologicznej, onkologicznej, neonatologicznej, ginekologiczno-położniczej, 
chirurgicznej i chirurgii dziecięcej.  

Wartość ryczałtu przypadająca Centrum, zgodnie z umową z Narodowym 
Funduszem Zdrowia Śląskim Oddziałem Wojewódzkim8, na świadczenia 
finansowane w ramach ryczałtu PSZ wyniosła: 3 091 572 zł (3 259 917,62 zł pkt) 
w IV kw. 2017 r., 3 124 732,99 zł (3 524 676,08 zł pkt) w I kw. 2018 r., 
3 124 733,01 zł (3 814 038,19 zł pkt) w II kw. 2018 r. i 3 124 733,01 zł  
(978 396,43 pkt) w III kw. 2018 r.9 

                                                                                                       (akta kontroli str. 4) 

Szpital realizował świadczenia w ramach zakresów finansowanych, w ramach 
ryczałtu PSZ, nieprzerwanie przez cały okres umowy. 

                                                                                                    (akta kontroli str. 5-6) 

Stopień realizacji ryczałtu PSZ w IV kwartale 2017 r. i w trzech pierwszych 
kwartałach 2018 r. wyniósł, odpowiednio: 105,4%, 112,8%, 122,1% i 127,3% 
wartości kontraktu na dany okres. Natomiast w I półroczu 2018 r. zrealizowano 
świadczenia na poziomie 117,4% wartości ryczałtu PSZ. 

Wykonywanie świadczeń w stopniu nadmiernym (odpowiednio wyższym o 5%, 12%, 
22% i 27% od wartości ryczałtu) prowadziło do ponoszenia kosztów nieadekwatnych 
w stosunku do możliwych przychodów (kwot ryczałtu PSZ określonych w umowie 
z NFZ). 

Przyczyną takiego stanu, zdaniem Prezesa Zarządu Spółki, było m.in. udzielanie 
świadczeń w znacznej mierze w trybie nagłym, tj. ratujących życie (w szczególności 
na oddziale wewnętrznym z intensywnym nadzorem kardiologicznym, oddziale 
chirurgii ogólnej i endokrynologicznej), a w przypadku świadczeń realizowanych 
w trybie ambulatoryjnym (głównie w zakresie endokrynologii i kardiologii) przyczyną 
tzw. nadwykonań10 było zwiększenie zapotrzebowania na te świadczenia oraz 
ograniczona dostępność do świadczeń u innych świadczeniodawców. 

                                                                                                   (akta kontroli str. 4, 7) 

1.2. Liczba pacjentów Centrum w dwóch analizowanych profilach11 w III kw. 2018 r. 
(2 833) w stosunku do III kw. 2017 r. (2 748) wzrosła o 3,1%, w tym liczba pacjentów 
leczonych ambulatoryjnie w tym okresie wzrosła o 2,8% (w 2018 r. leczono 2 357 
pacjentów, a w 2017 r. 2 292), a hospitalizowanych o 4,4% (w 2018 r. leczono 476 
pacjentów, a w 2017 r. 456). Wartość świadczeń ogółem w ww. okresie wzrosła 
o 5,8%, w tym świadczeń ambulatoryjnych o 8,2%, a hospitalizacyjnych o  5,5%. 

Analiza wybranych świadczeń12 udzielonych na przełomie III i IV kw. 2017 r., 
tj. w okresie przejścia do PSZ, wykazała wzrost liczby pacjentów i liczby oraz 
wartości udzielanych świadczeń. W przypadku świadczeń udzielanych w trybie 
stacjonarnym odnotowano: w przypadku położnictwa-ginekologii niewielki spadek 
(o 1,6%) liczby pacjentów, a w przypadku chirurgii ogólnej wzrost o 18 pacjentów 
(tj. 8,9%). Natomiast w przypadku wartości udzielonych ww. świadczeń odnotowano 
spadek, odpowiednio o 15 731,72 zł (tj. o 3,8% ) oraz o 103 588,58 zł (tj. o 12,2%).  
 

                                                      
8 Dalej: OW NFZ. 
9 Dane według stanu na 22 listopada 2018 r. 
10 Rozumiane jako suma świadczeń (oraz ich wartość) wykonanych ponad limit określony w umowie z NFZ. 
11 Ustalono na podstawie szczegółowej analizy danych z dwóch profili działalności leczniczej Centrum: chirurgii ogólnej oraz 
ginekologii i położnictwa, w odniesieniu do świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym. 
12 Dwóch profili działalności leczniczej Centrum: chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa. 
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Udział liczby pacjentów leczonych ambulatoryjnie w liczbie pacjentów ogółem, jak  
i udział wartości świadczeń ambulatoryjnych w wartości świadczeń ogółem w III kw. 
2018 r. w stosunku do III kw. 2017 r. zmalał o 0,65%. Natomiast udział wartości 
świadczeń ambulatoryjnych w wartości ogółem wzrósł o 0,28%.  
                                                                                                 (akta kontroli str.12-13)  

Prezes Zarządu w złożonych wyjaśnieniach na temat przyczyn wzrostu lub spadku 
liczby leczonych pacjentów oraz wartości świadczeń dla wybranych do szczegółowej 
analizy profili (w okresie po wprowadzeniu PSZ) podał, że na wzrost liczby  
oraz wartości świadczeń na chirurgii wpływ miało oddanie nowego budynku,  
co spowodowało poprawę warunków realizacji świadczeń i większe zainteresowanie 
pacjentów leczeniem w tym miejscu. Natomiast w przypadku profilu położnictwo  
i ginekologia zmiana wynikała z przesunięcia realizowanych świadczeń 
finansowanych ryczałtem PSZ do świadczeń finansowanych poza ryczałtem,  
np. w ramach pakietu onkologicznego.  

                                                                                                 (akta kontroli str. 7-8)  

1.3. Badanie w zakresie zapewnienia przez Szpital pacjentom kompleksowych 
i koordynowanych świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych 
stosownie do ich potrzeb, przeprowadzono na próbie 80 pacjentów13. 
W analizowanych przypadkach: 

− 44 pacjentom lekarze zalecili świadczenia pohospitalizacyjne w okresie nie 
dłuższym niż 30 dni, w tym w 40 przypadkach (tj. 90,9%) potrzebne świadczenia 
zostały udzielone w Szpitalu, 

− 22 pacjentów wymagało dalszego leczenia w ramach AOS (innego niż ww. 
świadczenia pohospitalizacyjne), przy czym 14 pacjentów uzyskało świadczenie 
w Centrum, a czterech pacjentów zostało wpisanych na listę oczekujących  
na zalecone świadczenie. 

                                                                         (akta kontroli str. 14-15) 

1.4. Zgodnie z § 12 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania14 w Centrum prowadzono jedną księgę odmów przyjęć  
i porad ambulatoryjnych udzielanych w Izbie Przyjęć15. Po wprowadzeniu PSZ liczba 
odmów przyjęć zmniejszyła się z trzech na koniec września 2017 r. do jednej 
odmowy na koniec września 2018 r. Natomiast na koniec marca 2015 r. odnotowano 
dwie odmowy, na koniec września 2015 r. – trzy, na koniec marca 2016 r. – jedną, 
na koniec września 2016 r. nie odnotowano żadnej odmowy, z kolei na koniec 
marca 2017 r. było pięć przypadków odmów przyjęć. 

We wszystkich 15 przypadkach, odmowy przyjęcia związane były z brakiem miejsc 
w szpitalu, przy czym w przypadku 13 odmów pacjenci zostali przewiezieni  
do innych placówek szpitalnych.  

                                                                                                (akta kontroli str. 16-17) 

1.5. W wyniku analizy liczby pacjentów oczekujących na leczenie, 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 

                                                      
13 Do kontroli wybrano dokumentację medyczną pacjentów wypisanych z dwóch oddziałów Szpitala, jednego zachowawczego 
– oddziału chirurgicznego i drugiego zabiegowego – oddziału neonatologii z miesięcy: listopad 2017 r. i kwiecień 2018 r.   
14 Dz. U. z 2015 r. poz. 2069. 
15 Dalej IP. 
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oczekujących na udzielenie świadczenia od dnia sporządzenia sprawozdania16, 
ustalono: 

− liczba pacjentów ogółem17 oczekujących na wybrane świadczenia opieki 
zdrowotnej, finansowane obecnie w ramach ryczałtu PSZ, określonych jako 
przypadek „pilny”, wzrosła w okresie od 30 czerwca 2015 r. do 30 września 
2018 r.18 (w pięciu przypadkach odnotowano wzrost liczby pacjentów,  
w dwóch nastąpił spadek, w ośmiu przypadkach pozostała bez zmian).  
W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. liczba oczekujących 
pacjentów kategorii „pilnej” zmniejszyła się19. 

− liczba pacjentów ogółem oczekujących na wybrane świadczenia, finansowane 
obecnie w ramach ryczałtu, określonych jako przypadek „stabilny” wzrosła 
w okresie od 30 czerwca 2015 r. do 30 września 2018 r.20 (w tym w siedmiu 
przypadkach odnotowano wzrost liczby pacjentów, w trzech spadek, w pięciu 
było bez zmian).  

W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. liczba oczekujących  
na leczenie pacjentów kategorii „stabilnej” zwiększyła się21. 

− średni rzeczywisty czas oczekiwania (w dniach) na udzielenie świadczenia, 
finansowanego obecnie w ramach ryczałtu PSZ, dla pacjentów określonych jako 
przypadek „pilny” wydłużył się w okresie od 30 czerwca 2015 r. do 30 września 
2018 r.22 (w tym w czterech przypadkach odnotowano wydłużenie, w kolejnych 
czterech przypadkach nastąpił skrócenie, w siedmiu pozostał na niezmienionym 
poziomie). 

W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. średni czas 
oczekiwania na leczenie uległ skróceniu23. 

− średni rzeczywisty czas oczekiwania (w dniach) na udzielenie świadczenia, 
finansowanego obecnie w ramach ryczałtu PSZ, dla pacjentów określonych  
jako przypadek „stabilny” uległ skróceniu w okresie od 30 czerwca 2015 r.  
do 30 września 2018 r.24 (w tym w pięciu przypadkach odnotowano wydłużenie 
czasu, w kolejnych pięciu nastąpiło skrócenie czasu, w innych pięciu pozostał 
na niezmienionym poziomie). 

W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r. średni czas 
oczekiwania uległ skróceniu25. 

 

Szpital realizował świadczenia rehabilitacyjne wyłącznie w zakresie dziennego 
ośrodka rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, w którym nie 
odnotowano oczekujących pacjentów. 

                                                                                         (akta kontroli str. 18-20)  

                                                      
16 Razem z 15 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. 
17 Badanie dotyczyło świadczeń udzielanych pacjentom we wszystkich 15 komórkach organizacyjnych Szpitala. 
18 Liczba pacjentów, liczona jako suma pacjentów oczekujących we wszystkich komórkach organizacyjnych Centrum, 
podzielona przez liczbę 15 komórek organizacyjnych Szpitala wzrosła z 1,3 do 3,5.  
19 Liczba pacjentów, liczona jako suma pacjentów oczekujących we wszystkich komórkach organizacyjnych Centrum, 
podzielona przez liczbę 15 komórek organizacyjnych Szpitala zmalała z 3,8 do 3,5. 
20 Liczba pacjentów, liczona jako suma pacjentów oczekujących we wszystkich komórkach organizacyjnych Centrum, 
podzielona przez liczbę 15 komórek organizacyjnych Szpitala wzrosła z 33,6 do 42,3.  
21 Liczba pacjentów, liczona jako suma pacjentów oczekujących we wszystkich komórkach organizacyjnych Centrum, 
podzielona przez liczbę 15 komórek organizacyjnych Szpitala wzrosła z 37,6 do 42,3. 
22 Nastąpił wzrost średniego czasu oczekiwania z 0,5 do 1,1 dni. 
23 Nastąpił spadek średniego czasu oczekiwania z 1,3 do 1,1 dni. 
24 Nastąpił spadek średniego czasu oczekiwania z 3,7 do 3,4 dni. 
25 Nastąpił spadek średniego czasu oczekiwania z 4,7 do 3,4 dni. 
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Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że wydłużenie czasu oczekiwania na niektóre 
świadczenia wynikało ze wzrostu liczby pacjentów zapisanych na liście 
oczekujących na realizację świadczeń, przy ograniczonym ryczałcie. Ponadto, 
wpływają na to zmiany demograficzne (starzejące się społeczeństwo) oraz 
zwiększona świadomość pacjentów, związana z zagrożeniami zdrowotnymi 
i prawami pacjenta, a także poprawa warunków udzielania świadczeń w Szpitalu 
sprzyjająca zainteresowaniu pacjentów leczeniem w Centrum. 

                                                                                                 (akta kontroli str.8)  

1.6. Szpital w ramach umowy zawartej ze Śląskim OW NFZ począwszy od dnia 
1 października 2017 r. realizował świadczenia NiŚOZ samodzielnie, bez udziału 
podwykonawców. Centrum udzielało tych świadczeń dla wyznaczonego  
obszaru Powiatu Piekarskiego we własnej siedzibie na terenie Szpitala. Od dnia 
rozpoczęcia realizacji świadczeń NiŚOZ do końca 2017 r. udzielono 2.182 porady 
lekarskie ambulatoryjne, 71 w trybie wyjazdowym oraz 125 telefonicznie. Ponadto, 
zrealizowano 894 wizyty pielęgniarskie w trybie ambulatoryjnym oraz udzielono  
88 takich wizyt w trybie wyjazdowym. Z kolei, w 2018 r. (do końca III kwartału) liczba 
udzielonych porad wyniosła odpowiednio: 4.677, 164, 199, 3.412 i 239.   
                                                                                                (akta kontroli str. 21-28)  

1.7. Liczba pacjentów zakwalifikowanych do kategorii I stanu zdrowia26 w IP 
zmniejszyła się z 248 w III kw. 2017 r. do 159 w III kw. 2018 r. Zmalał również udział 
takich pacjentów w liczbie pacjentów IP odpowiednio z 21,49 % do 13,72%. 

Liczba procedur medycznych I kategorii, udzielonych w IP zmniejszyła się z 741  
w III kw. 2017 r. do 565 w III kw. 2018 r. Zmalał również udział takich procedur  
w liczbie sprawozdanych przez IP procedur ogółem odpowiednio z 7,17% do 3,43%. 
                                                                                                      (akta kontroli str.29)  

 

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

 

NIK pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Centrum z umowy z NFZ 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie 
świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ. Świadczenia te były realizowane 
nieprzerwanie przez cały okres umowy. Po wprowadzeniu sieci szpitali odnotowano 
wzrost liczby pacjentów Szpitala oraz wzrost wartości udzielonych świadczeń. 
Centrum zapewniło możliwość leczenia w trybie ambulatoryjnym dla pacjentów 
uprzednio hospitalizowanych. Po wdrożeniu PSZ odnotowano spadek liczby odmów 
przyjęć do Szpitala. Ponadto, nastąpił spadek liczby oczekujących pacjentów 
„pilnych” na wybrane świadczenia, przy jednoczesnym wzroście liczby oczekujących 
pacjentów kategorii „stabilny”. Zauważyć także należy, że po wprowadzeniu sieci 
szpitali skrócił się w Centrum średni rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie 
świadczeń.  
 
 
 
 
 

                                                      
26 Pacjentowi zakwalifikowanemu do kategorii I stanu zdrowia w IP 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. 
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2. Zmiany w organizacji wewnętrznej Centrum oraz w alokacji 
zasobów 

2.1. W momencie wprowadzenia sieci szpitali w Centrum funkcjonowały poradnie 
specjalistyczne odpowiadające każdemu z realizowanych profili PSZ. 

(akta kontroli str. 5-6)  

2.2. W okresie 2015-2017 (do III kw.) nie zostały utworzone w Centrum nowe profile 
działalności. 
Wprowadzenie PSZ nie zmieniło zakresu udzielanych świadczeń w Centrum,  
jak również nie zmieniła się jego struktura organizacyjna. Centrum zostało 
zakwalifikowane do PSZ jako szpital I stopnia. W związku z tym wszystkie 
dotychczasowe profile działalności zostały włączone do PSZ, z wyjątkiem 
endokrynologii–hospitalizacja, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej–poradni 
otolaryngologicznej oraz programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka piersi – 
etap podstawowy, a także rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii 
ambulatoryjnej. Centrum realizowało świadczenia w ww. zakresach na podstawie 
zawartych umów z OW NFZ (poza PSZ). 

 (akta kontroli str. 30-52) 
 

2.3. W okresie objętym kontrolą w Centrum nie zlikwidowano żadnego z profili 
działalności leczniczej, w tym żadnego z oddziałów i żadna z przychodni 
funkcjonujących w Centrum nie zakończyła działalności.  
  
Spółka, w okresie od 2015 r. do końca III kw. 2018 r., zrealizowała cztery zadania 
inwestycyjne za kwotę 31 048 291,37 zł. Zadania te były realizowane ze środków 
własnych oraz środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wszystkie efekty inwestycji zostały 
utrzymane. W dwóch przypadkach, dotyczących m.in. dostawy, montażu 
i wdrożenia sprzętu medycznego oraz prac remontowo-budowlanych, zadania były 
przedmiotem oceny w Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze 
Zdrowia27. Uzyskano dla nich ocenę pozytywną. 

(akta kontroli str.53)  

2.4. Stan zatrudnienia personelu medycznego w etatach28 na koniec III kw. 2018 r. 
w porównaniu do końca 2015 r. uległ zmianie, tj.: nastąpił wzrost liczby etatów 
lekarzy z 48,89 na koniec 2015 r. do 66,17 na koniec 2018 r. (tj. o 35,3%); wzrost 
liczby etatów pielęgniarek z 93,58 etatów do 133,52 etatów (tj. o 42,7%) i wzrost 
liczby etatów pozostałego personelu medycznego29 z 9,96 etatów do 28,94 etatów 
(tj. o  190,6%). 

(akta kontroli str. 54-56) 

Jak wyjaśnił Prezes Zarządu, zmiany w stanie zatrudnienia były wynikiem 
dostosowania liczby personelu związanego z reorganizacją, spowodowaną 
przeniesieniem Szpitala do nowego, większego budynku. 
                                 (akta kontroli str. 8) 
  

                                                      
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 cywilno-prawnej 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. 
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2.5. Na poszczególnych oddziałach szpitalnych odnotowano niewielki wzrost 
średniego czasu hospitalizacji30, określonego dla pierwszych trzech kwartałów roku 
2018 w porównaniu dla tego samego okresu roku 2015, z 5,86 do 6 dni. Wskaźnik 
ten wzrósł w trzech oddziałach31 i spadł w trzech innych oddziałach32.  

Liczba łóżek w Centrum na poszczególnych oddziałach nie uległa zmianie  
na przestrzeni lat 2015-2018 i wynosiła 173.  

Średnie wykorzystanie łóżek33 w tym okresie wzrosło odpowiednio z 49,8%  
do 61,5%. Wzrost wskaźnika odnotowano we wszystkich sześciu oddziałach 
Szpitala34. Przy czym na oddziale wewnętrznym w analizowanym okresie średnie 
wykorzystanie łóżek przekroczyło pożądaną do osiągnięcia wartość współczynnika 
wykorzystania łóżek szpitalnych (wyniosło, odpowiednio: 86,7%, 88,8%, 104,7% 
i 98,4%).     

Wskaźnik przelotowości35 wzrósł z 24,2 do 30. Wzrost tego wskaźnika odnotowano 
we wszystkich oddziałach Szpitala.    

(akta kontroli str. 57)  

2.6. W okresie objętym kontrolą do Centrum, Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz 
OW NFZ nie wpłynęły skarg/wnioski pacjentów, które byłyby związane 
z ograniczeniem dostępności do świadczeń, w tym związane z likwidacją poradni  
lub oddziałów szpitalnych. 
                                                                 (akta kontroli str.60-61, 63-65)  

 

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

 

W momencie przystąpienia Centrum do sieci szpitali nie było potrzeby tworzenia 
nowych poradni przyszpitalnych. Nie wystąpił też przypadek likwidacji żadnego 
profilu medycznego prowadzonego przed przystąpieniem Centrum do PSZ. 
Wdrożenie sieci szpitali nie doprowadziło do wystąpienia przypadków utraty 
trwałości zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Zanotowano wzrost wskaźnika 
przelotowości i średniego wykorzystania łóżek, przy czym jego maksymalna wartość 
(61,5%) była niższa od rekomendowanej wartości tego współczynnika (80%).  
Po wprowadzeniu ryczałtu PSZ nieznacznemu wydłużeniu uległ średni czas 
hospitalizacji pacjentów. 

 

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

3.1. W latach 2015-2018 wartość zawartych umów z NFZ stale wzrastała, podobnie 
jak w okresie 2017-2018 nastąpił wzrost wartości świadczeń finansowanych 
w ramach ryczałtu PSZ. 

                                                      
30  Średni czas hospitalizacji liczony jako iloraz wszystkich tzw. osobodni i liczby hospitalizowanych. 
31 Na oddziale wewnętrznym, geriatrycznym i endokrynologicznym. 
32 Na oddziale chirurgii, ginekologiczno-położniczym i noworodkowym. 
33 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. 
34 Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych na pozostałych pięciu oddziałach w trzech pierwszych kwartałach lat 2015-2018 
wyniosło odpowiednio: na oddziale noworodkowym – 23,5%, 28,2%, 32,4% i 33,9%, na oddziale ginekologiczno-położniczym 
– 37,5%, 42,5%, 46,2% i 46,6%, na oddziale chirurgii ogólnej i endokrynologicznej – 45,2%, 47,3%, 41,9% i 47,1%,  
na oddziale endokrynologicznym – 48,9%, 49,9%, 50,5% i 61,3%, na oddziale geriatrycznym – 56,7%, 59,6%, 65,3% i 81,8%. 
35 Wskaźnik przelotowości liczony jako iloraz liczby hospitalizowanych i liczby posiadanych łóżek. 
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Wartość umów zawartych z OW NFZ w latach 2015-2017 przedstawiała się 
następująco: w 2015 r. 17 661,9 tys. zł, w 2016 r. 18 310,3 tys. zł, w 2017 r. 
20 629,7 tys. zł i 22.667,4 tys. zł w 2018 r.36 W tym wartość świadczeń 
finansowanych w ramach ryczałtu PSZ wyniosła w latach 2017-2018, odpowiednio: 
3 091,6 tys. zł (IV kwartał) i 12 682,8 tys. zł (cały rok). 
                        (akta kontroli str.66)     

3.2. W latach 2015-2018 systematycznie wzrastały przychody uzyskane 
z działalności leczniczej. Według stanu na koniec III kw. 2018 r. – wyniosły one 
17 099,8 tys. zł i były wyższe o 46,3% w stosunku do stanu na koniec III kw. roku 
2015 (11 686,4 tys. zł)37. Przychody z NFZ za udzielone świadczenia w ww. okresie 
również wrastały i na koniec III kw. 2018 r. – wyniosły 16 336,8 tys. zł i były wyższe 
o 43,5% w stosunku do uzyskanych przychodów na koniec III kw. 2015 r. 
(11 388,5 tys. zł)38.  

Koszty działalności leczniczej na koniec III kw. 2018 r. wyniosły 29 875,6 tys. zł 
i w stosunku do końca III kw. 2015 r. wzrosły o 95,1%. Koszty wynagrodzeń 
osobowych wyniosły 8 769,6 tys. zł, wynagrodzeń bezosobowych 2 366,6 tys. zł,  
a koszty medycznych usług obcych 7 620,2 tys. zł. W stosunku do końca  
III kw. 2015 r. nastąpił wzrost poszczególnych rodzajów kosztów, odpowiednio o: 
88,1%; 67,8% i 86,5%.  

W okresie od III kw. 2015 r. do III kw. 2018 r. corocznie odnotowano stratę  
na działalności leczniczej. Wzrosła ona z 3 626,8 tys. zł na koniec III kw. 2015 r.  
do 12 775,8 tys. zł na koniec III kw. 2018 r. W kontrolowanym okresie wzrosła 
również strata na działalności operacyjnej Centrum z 3 376,7 tys. zł według stanu  
na koniec III kw. 2015 r. do 13 486,0 tys. zł na koniec III kw. 2018 r.  

Zobowiązania długoterminowe wystąpiły tylko na koniec III kw. 2018 r.  
w wysokości 19 347,1 tys. zł. W przypadku zobowiązań krótkoterminowych 
następował ich stały wzrost, przy czym najwyższe zwiększenie (5 296,4 tys. zł,  
tj. 151,4%) odnotowano na koniec września 2018 r. w stosunku do końca  
września 2017 r. Zobowiązania wymagalne również wzrosły na koniec III kw. 2018 r. 
i wyniosły 1 835,1 tys. zł, co stanowiło wzrost o 435,7 % w stosunku do III kw. 
2017 r.  

Przychody z OW NFZ, pomimo ich corocznego wzrostu, nie pozwalały na pokrycie 
kosztów działalności leczniczej. Stopień pokrycia tych kosztów kształtował się  
na koniec III kw. poszczególnych lat następująco: w roku 2015 - 74,4%, w 2016 -  
69,6%, w 2017 r. - 68,4% i w 2018 r. - 54,7%.  

(akta kontroli str. 81) 

W sprawie starań podjętych przez kierownictwo Centrum w celu optymalizacji 
działania oddziałów po wprowadzeniu sieci szpitali oraz finansowania świadczeń 
w formie ryczałtu, Prezes Zarządu podał, że Spółka wraz z Gminą Piekary Śląskie 
doprowadziły do otwarcia nowego budynku szpitala, co przyczyniło się do 
podniesienia standardów leczenia. Dzięki zapewnieniu lepszych warunków leczenia 
odnotowano znaczący wzrost liczby porodów i innych świadczeń medycznych. 
Systematycznie wzrasta liczba hospitalizowanych, zwłaszcza powodzeniem cieszył 
się oddział ginekologiczno-położniczy, gdzie odnotowano wzrost porodów o ok. 
63%. Obecnie trwają prace przygotowawcze dostosowujące pomieszczenia do 

                                                      
36 Wg stanu na 9 listopada 2018 r. 
37 Najwyższy wzrost (o ponad 24%) przychodów z działalności leczniczej wystąpił na koniec września 2018 r. w stosunku  
do stanu na koniec września 2017 r. 
38 Najwyższe zwiększenie (o blisko 22%) przychodów z NFZ wystąpiło na koniec września 2018 r. w stosunku do stanu  
na koniec września 2017 r. 
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sterylizacji, służące obniżeniu kosztów działalności szpitala w tym zakresie. 
Prowadzony jest stały nadzór nad wykonaniem kontraktu, celem efektywnego 
wykonania kontraktu oraz analiza ewentualnych świadczeń wykonywanych ponad 
limit określony w umowie z NFZ. 

 (akta kontroli str. 9)     

3.3. W Centrum przed przystąpieniem do systemu PSZ nie utworzono nowych 
poradni specjalistycznych oraz oddziałów, jedynie poniesiono koszty w wysokości 
4,8 tys. zł na przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia NiŚOZ.  

(akta kontroli str. 82)  

3.4. Stosując metodologię określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych 
do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej39, dokonano wyliczenia 
wskaźników ekonomiczno-finansowych Szpitala w trzech pierwszych kwartałach 
poszczególnych lat okresu 2015-2018.  

Analiza wartości wskaźników zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia  
za pierwsze trzy kwartały lat 2015-2018 wykazała: 

− wartość punktowa wskaźnika zyskowności we wszystkich analizowanych 
czterech latach wyniosła zero, 

− wskaźnik płynności w tym samym okresie wyniósł, odpowiednio: 12, 12, 12 i 0, 

− wartość punktowa wskaźnika efektywności wyniosła dziewięć, 

− wartość punktowa wskaźnika zadłużenia wyniosła zero.  
Łączna wartość punktów uzyskana we wszystkich czterech grupach wskaźników 
w latach 2015-2017 wyniosła 21, a w roku 2018 wyniosła dziewięć z maksymalnej 
do osiągnięcia wartości 70 punktów.  

(akta kontroli str. 83-86)  

W sprawie zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej Centrum po wprowadzeniu 
PSZ, Prezes wyjaśnił, że pomimo starań Zarządu Spółki jak i władz Miasta Piekary 
Śląskie, nie udało się znacznie zwiększyć kontraktu w zakresie lecznictwa 
szpitalnego, tak aby spółka mogła się bilansować. Kontrakty, które spółka posiadała 
w przedmiotowych zakresach w ubiegłych latach znacznie odbiegały (były niższe) 
od średniej w szpitalach o podobnym poziomie referencyjności. Obecnie spółka ma 
również jeden z najniższych kontraktów w Polsce. Na przestrzeni ostatnich lat 
wycena punktowa za zrealizowane świadczenia nie wzrastała a jednocześnie 
znacząco wzrastały koszty działalności spowodowane wzrostem cen materiałów 
 i usług, czy minimalnego wynagrodzenia lub wprowadzenia ustawowych podwyżek 
w służbie zdrowia. Od 2018 r. obsługiwane były również dwa budynki szpitala 
("stary" i "nowy"). Utrzymanie nowego obiektu szpitalnego jest znacznie wyższe  
niż w latach ubiegłych (wyższe kwoty za media, zakupy, wyższa liczba 
hospitalizowanych pacjentów). W związku z wyższą liczbą hospitalizowanych szpital 
realizował w każdym z okresów nadwykonania procedur medycznych, powodowało 
to po stronie Spółki konieczność wydatkowania dodatkowych środków na zakup 
leków, materiałów medycznych, opatrunkowych, preparatów krwiopochodnych  
czy większej ilości obcych usług medycznych (badań laboratoryjnych, konsultacji, 
TK i innych badań). Istniejąca sytuacja finansowa jest głównie wynikiem 
wprowadzonych zmian w przepisach prawa zapewniających podwyżki wynagrodzeń 
pracowników służby zdrowia. Ponadto konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości 

                                                      
39 Dz. U. z 2017 r. poz. 832. 
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personelu medycznego, celem utrzymania ciągłości udzielanych świadczeń 
medycznych wymusiło konieczność zatrudnienia bardzo dużej ilości personelu.  
Na podstawie kosztów wygenerowanych w latach ubiegłych nie mogliśmy dokładnie 
oszacować  jakie koszty będzie ponosiła spółka w nowym, większym budynku. 
W naszym przypadku rok 2018 jest rokiem w którym zbieramy informacje,  
na podstawie których w kolejnych latach będą podejmowane strategie działalności 
umożliwiające poprawę wyniku finansowego.  

                                                                                                      (akta kontroli str.10)  

Analiza porównawcza sytuacji ekonomiczno-finansowej Centrum za pierwsze trzy 
kwartały lat 2015-2018 wskazuje, że pomimo systematycznego wzrostu przychodów 
ze sprzedaży netto, koszty działalności operacyjnej były wyższe od przychodów, 
a Spółka generowała stratę netto, która wyniosła, odpowiednio: (-) 3 376,7 tys. zł,  
(-)4 712,7 tys. zł, (-) 5446,4 tys. zł i (-) 13 484,0 tys. zł. 

(akta kontroli str. 81) 

3.5. Centrum nie posiadało certyfikatu akredytacyjnego oraz świadectw wydanych 
przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w zakresie Diagnostyki Mikrobiologicznej  
i Laboratoryjnej, zatem Szpital nie miał możliwości uzyskania współczynników 
korygujących związanych z jakością udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

W okresie rozliczeniowym od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Szpital uzyskał 
dodatkowe środki (79 424,0 zł) i nastąpiło zwiększenie ryczałtu PSZ z kwoty  
6 353,9 tys. zł do kwoty 6 433,3 tys. zł. Wzrost ryczałtu PSZ wynikał z realizacji 
i sprawozdania większej liczby świadczeń. 

Jak wyjaśnił Prezes, w celu uzyskania akredytacji Szpital sukcesywnie podejmuje 
działania mające na celu spełnienie wszystkich wymagań akredytacyjnych. 

                                                                                            (akta kontroli str. 9)  

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

 

 

Pomimo systematycznego wzrostu przychodów, Spółka powiększała corocznie 
stratę finansową netto. Po wprowadzeniu sieci szpitali najwyższy wzrost 
przychodów Centrum uzyskało z NFZ za wykonane świadczenia. NIK zauważa,  
że pomimo podejmowanych działań w celu optymalizacji działalności Szpitala, 
osiągane przez Centrum wyniki analizy wskaźnikowej są niezadawalające, gdyż 
uzyskana ocena punktowa była niska i wykazuje tendencję spadkową.  

 

IV. Wnioski i uwagi 
 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli  
nie formułuje uwag ani wniosków. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo    zgłoszenia    na   piśmie   umotywowanych    zastrzeżeń   do   wystąpienia  

 

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

 

Katowice, 16 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

         Kontroler nadzorujący 

            Katarzyna Gradzik 

         Doradca ekonomiczny 

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

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


