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I. Dane identyfikacyjne 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej: ZOZ lub Szpital),  
ul. Karola Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 
 
Andrzej Gruza, Dyrektor Szpitala od 20 maja 2019 r. Poprzednio Dyrektorami ZOZ 
lub pełniącymi obowiązki Dyrektora ZOZ byli: od 11 maja 2012 r. do 2 lutego 2015 r. 
Józef Grabowski, od 2 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Jarosław Seweryński 
(od 2 lutego 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. p.o. dyrektora), od 5 lipca 2016 r. do  
15 listopada 2016 r. Jan Pawliński (p.o. dyrektora), od 16 listopada 2016 r. do  
12 grudnia 2016 r. Chuchmała Piotr (p.o. dyrektora), od 12 grudnia 2016 r. do  
24 stycznia 2019 r. Rafał Lipiec, od 24 stycznia 2019 r. do 19 maja 2019 r. Aldona 
Jarosińska (p.o. dyrektora). 
 
1. Działania podejmowane w celu zapewnienia finansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej (przychody, koszty i zobowiązania). 
2. Działania dostosowawcze oraz efekty uzyskane przez ZOZ w związku 
z wprowadzeniem systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (dalej: PSZ). 

Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2019 r. Badaniami kontrolnymi objęte zostały 
również zdarzenia i dokumenty sprzed 1 stycznia 2015 r. w przypadkach, gdy miały 
związek z przedmiotem kontroli. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 
 
 
1. Andrzej Kamiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKI/87/2019 z 18 października 2019 r. 

2. Piotr Fatalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/88/2019 z 18 października 2019 r. 

 (akta kontroli str.1-5) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 



 

3 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W kolejnych latach objętych kontrolą ZOZ ponosił coraz wyższe straty na 
działalności leczniczej, jak również stratę netto. 

Strata netto wyniosła na koniec 2015 r. – 2163,5 tys. zł, a na koniec 2018 r. – 
16 552,3 tys. zł. Strata występowała pomimo wzrostu przychodów z działalności 
leczniczej, ponieważ towarzyszył im wzrost kosztów działalności. 
W 2015 r. stratę na działalności leczniczej odnotowano w 12 spośród 18 oddziałów 
Szpitala, a w 2018 r. – w 17 oddziałach. 

Największą wartościowo pozycję kosztów działalności leczniczej stanowiły koszty 
osobowe, tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 
oraz kontrakty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które w 2015 r. stanowiły 
63,5% przychodów z działalności leczniczej i 78,4% w 2018 r. 

W latach 2015-2018, pomimo trudnej sytuacji finansowej nastąpił wzrost 
zatrudnienia o 49 osób, w tym o 10 sekretarek medycznych i o dziewięciu 
pracowników obsługi3, przy jednoczesnym zmniejszeniu zatrudnienia o 11 lekarzy. 
Dopiero w pierwszej połowie 2019 r. zmniejszono zatrudnienie o 21 osób. 

W latach 2015-2019 (I półrocze) średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze 
brutto w poszczególny grupach zawodowych wzrosło od 12,4% (technik farmaceuta) 
do 70,1% (położna). Porównanie średniego wynagrodzenia zasadniczego w pięciu 
grupach zawodowych4 w ZOZ do średniego wynagrodzenia zasadniczego w tych 
samych grupach z trzech szpitali5 położonych w okolicy wykazało, że średnie 
wynagrodzenie zasadnicze w ww. grupach w Szpitalu było wyższe od 1,3% do 
12,9% niż średnie wynagrodzenie w porównywanych szpitalach. 

Wraz z pogłębiającym się niekorzystnym wynikiem finansowym wzrastały również 
zobowiązania. Zobowiązania na koniec września 2019 r. w porównaniu do stanu na 
koniec 2015 r. wzrosły o 31 758,0 tys. zł (127,6%), w tym wymagalne  
o 21 194,5 tys. zł (466,5%). 

W ramach analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej określonej  
w załączniku 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 zdrowotnej6 (dalej: rozporządzenie w sprawie wskaźników ekonomiczno-
finansowych), ZOZ uzyskał za 2015 r. – 21 punktów (co stanowiło 30% możliwej do 
uzyskania oceny punktowej), a za pierwsze półrocze 2019 r. – 3 punkty (4,3%), co 
świadczy o ciągle pogarszającej się sytuacji ekonomicznej ZOZ. 

Kolejni Dyrektorzy ZOZ na bieżąco informowali Zarząd Powiatu Ostrowieckiego  
o sytuacji Szpitala. Opracowano dwa programy naprawcze (w 2018 r. i 2019 r.). 
Obecny Dyrektor ZOZ terminowo opracował harmonogram realizacji drugiego 
programu naprawczego. 

Szpital nie rozliczył z podwykonawcą – G.V.M. Carint sp. z o.o. należności  
z tytułu nienależytego wykonywania zawartej z tą spółką umowy, stwierdzonego  
w wyniku kontroli przeprowadzonej w ZOZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

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

opisowej. 
3 Pracownicy obsługi to pracownik gospodarczy, kierowca, portier, elektryk, konserwator aparatury medycznej, 
konserwator urządzeń technicznych, stolarz, pomoc kucharki, kucharka, magazynier. 
4 Magister farmacji, położna, pielęgniarka, lekarz i statystyk medyczny. 
5 Szpitale w Iłży, Sandomierzu i Starachowicach. 
6 Dz. U. poz. 832. 
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Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach (dalej: ŚNFZ) dotyczącej udzielania 
świadczeń z zakresu kardiologii. 

ZOZ przeprowadził dwa konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej7. 

Ustalając w grudniu 2014 r. minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, Dyrektor ZOZ nie 
wystąpił o opinię do kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, 
określonymi w regulaminie organizacyjnym Szpitala. Do zakończenia kontroli kolejni 
Dyrektorzy ZOZ nie ustalili ponownie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek  
i położnych w trybie określonym w ww. art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej  
i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami8 (dalej: rozporządzenie w sprawie norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych), pomimo że powinny zostać ustalone 
najpóźniej w grudniu 2017 r. 

Plany udzielania przez Szpital zamówień publicznych na lata 2017-2018 nie były 
zatwierdzane przez Dyrektora ZOZ i nie były publikowane na stronie internetowej 
Szpitala. 

W wyniku badania trzech zamówień publicznych stwierdzono, że postępowania  
w sprawie tych zamówień (w formie przetargów nieograniczonych) przeprowadzone 
zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych9 (dalej: Pzp). Dyrektorzy Szpitala nie zapewnili od 30 listopada 2018 r., 
wbrew przepisom Pzp, nadzoru ze strony co najmniej dwóch członków komisji 
przetargowej nad realizacją udzielonego w dniu 30 maja 2018 r. zamówienia na 
Wykonanie rozbudowy budynku szpitala o jednokondygnacyjny niepodpiwniczony 
budynek – pawilon mieszczący szpitalny oddział ratunkowy Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (o wartości 10 263 587,40 zł) ani nie 
powołali zespołu do nadzoru nad realizacją tej inwestycji. Dopiero w trakcie 
niniejszej kontroli Dyrektor Szpitala powołał odpowiedni zespół. 
ZOZ przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawę soczewek  
i akcesoriów do wykonywania zabiegów w technice operacyjnej fako wraz  
z użyczeniem aparatu do wykonywania zabiegów operacji zaćmy Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej dopiero po 54 dniach od podpisania umowy w sprawie 
tego zamówienia. 

Szpital podjął działania w celu przygotowania inwestycji pn. Budowa Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego (dalej: SOR) z lądowiskiem dla helikopterów. W tym celu 
zawarto umowy dotyczące opracowania dokumentacji techniczno-kosztorysowej 
inwestycji i uzyskania dofinasowania kosztów jej realizacji. Budowę SOR, bez 
lądowiska dla helikopterów, rozpoczęto po ponad dwóch latach od otrzymania 
dokumentacji techniczno-kosztorysowej pierwotnej wersji SOR z lądowiskiem. 
Spowodowane to było m.in. trudną sytuacją finansową Szpitala oraz częstymi 
zmianami na stanowisku Dyrektora. W 2019 r. ZOZ podjął działania w celu budowy 
lądowiska dla helikopterów, bez którego od 1 stycznia 2021 r. SOR nie będzie mógł 
spełniać wymogów określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego10. 

                                                      
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 295. 
8 Dz. U. poz. 1545. 
9 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. 
10 Dz. U. poz. 1213. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe11 kontrolowanej działalności 

1. Umowy zawarte przez ZOZ ze ŚNFZ – wartość i wykorzystanie środków 

1.1. W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą wartość umów zawartych 
przez ZOZ z ŚNFZ systematyczne rosła i wynosiła w: 

 2015 r.: 70 915,1 tys. zł, z tego: leczenie szpitalne – 63 022,4 tys. zł, leczenie 
szpitalne/programy lekowe – 374,5 tys. zł, świadczenia zdrowotne 
kontraktowane odrębnie – 4003,9 tys. zł, rehabilitacja lecznicza – 2183,3 tys. zł, 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 841,9 tys. zł, ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna – 489,1 tys. zł; 

 2016 r.: 76 393,7 tys. zł, z tego: leczenie szpitalne – 67 857,0 tys. zł, leczenie 
szpitalne/programy lekowe – 487,2 tys. zł, świadczenia zdrowotne 
kontraktowane odrębnie – 4408,1 tys. zł, rehabilitacja lecznicza – 2111,6 tys. zł, 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 922,0 tys. zł, ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna – 607,8 tys. zł; 

 2017 r.: 83 281,1 tys. zł, z tego: leczenie szpitalne – 74 860,0 tys. zł, leczenie 
szpitalne/programy lekowe – 412,3 tys. zł, świadczenia zdrowotne 
kontraktowane odrębnie – 4503,1 tys. zł, rehabilitacja lecznicza – 1990,3 tys. zł, 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 998,2 tys. zł, ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna – 516,7 tys. zł; 

 2018 r.: 89 586,1 tys. zł, z tego: leczenie szpitalne – 83 797,1 tys. zł, leczenie 
szpitalne/programy lekowe – 21,5 tys. zł, świadczenia zdrowotne kontraktowane 
odrębnie – 4052,1 tys. zł, rehabilitacja lecznicza – 470,7 tys. zł, świadczenia 
pielęgnacyjne i opiekuńcze – 1110,3 tys. zł, ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna – 134,4 tys. zł; 

 2019 r.: 99 702,1 tys. zł, z tego: leczenie szpitalne – 92 504,9 tys. zł, leczenie 
szpitalne/programy lekowe – 26,1 tys. zł, świadczenia zdrowotne kontraktowane 
odrębnie – 4851,0 tys. zł, rehabilitacja lecznicza – 387,5 tys. zł, świadczenia 
pielęgnacyjne i opiekuńcze – 1253,5 tys. zł, ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna – 679,1 tys. zł. 

W porównaniu do 2015 r. wartość umów wzrosła w: 2016 r. o 7,7%, 2017 r.  
o 17,5%, 2018 r. o 26,3%, 2019 r. o 40,6%. 
Środki przyznane w ramach ryczałtu PSZ dotyczyły leczenia szpitalnego i wyniosły 
w: 2017 r. – 12 276,5 tys. zł (14,7% kwoty wynikającej z umów ogółem), 2018 r. – 
47 613,1 tys. zł (53,1%), 2019 r. – 52 064,6 tys. zł (52,2%)12. 
Wzrost wartości umów dotyczył szczególnie kosztów leczenia szpitalnego, które 
stanowiły od 88,8% (w 2015 r.) do 93,5% (w 2018 r.) ogólnej wartości umów. 

(akta kontroli str. 5-10) 

1.2. W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą największe środki w ramach 
leczenia szpitalnego przeznaczane były zgodnie z umowami na następujące rodzaje 
leczenia, w tym w: 

 2015 r. z kwoty 63 022,4 tys. zł, m.in. na: kardiologię  – 12 853,0 tys. zł, choroby 
wewnętrzne – 7002,8 tys. zł, neurologię – 6428,0 tys. zł, chirurgię ogólną –  
5181,4 tys. zł, urologię – 4964,2 tys. zł, ortopedię i traumatologię narządów 
ruchu – 4464,7 tys. zł, świadczenia w SOR – 4028,6 tys. zł, anestezjologię  

                                                      
11 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. 
12 Na dzień 11 października 2019 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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i intensywną terapię – 3730,1 tys. zł, położnictwo i ginekologię – 3702,6 tys. zł, 
pediatrię – 2461,5 tys. zł, choroby płuc – 2441,7 tys. zł, okulistykę – 
2373,3 tys. zł, otolaryngologię – 1489,4 tys. zł, neonatologię – 1 381,7 tys. zł; 

 2016 r. z kwoty 67 857,0 tys. zł m.in. na: kardiologię – 13 844,6 tys. zł, choroby 
wewnętrzne – 7045,1 tys. zł, ortopedię i traumatologię narządów ruchu – 
6557,1 tys. zł, neurologię – 5961,5 tys. zł, chirurgię ogólną – 5223,7 tys. zł, 
urologię – 4717,5 tys. zł, świadczenia w SOR – 4289,5 tys. zł, anestezjologię  
i intensywną terapię – 3909,2 tys. zł, położnictwo i ginekologię – 3902,2 tys. zł, 
pediatrię – 2702,8 tys. zł, choroby płuc – 2425,0 tys. zł, okulistykę – 
2394,9 tys. zł, otolaryngologię – 1506,8 tys. zł, neonatologię – 1276,4 tys. zł; 

 2017 r. z kwoty 74 860,4 tys. zł m.in. na: ryczałt PSZ 12 276,0 tys. zł, 
kardiologię – 11 403,2 tys. zł, ortopedię i traumatologię narządów ruchu – 
6121,2 tys. zł, świadczenia w SOR – 6109,9 tys. zł, choroby wewnętrzne – 
6071,4 tys. zł, neurologię – 4637,9 tys. zł, chirurgię ogólną – 4265,8 tys. zł, 
urologię – 3831,8 tys. zł, położnictwo i ginekologię – 3788,6 tys. zł, 
anestezjologię i intensywną terapię – 2788,1 tys. zł, okulistykę – 2365,8 tys. zł, 
choroby płuc – 2031,8 tys. zł, pediatrię – 1709,0 tys. zł, neonatologię – 
1374,7 tys. zł, otolaryngologię – 1105,2 tys. zł; 

 2018 r. z kwoty 83 797,1 tys. zł m.in. na: ryczałt PSZ – 47 613,1 tys. zł, 
świadczenia w SOR – 6397,2 tys. zł, ortopedię i traumatologię narządów ruchu 
– 4819,8 tys. zł, kardiologię – 4662,2 tys. zł, okulistykę – 3123,0 tys. zł, 
położnictwo i ginekologię – 2092,6 tys. zł, neonatologię – 1517,4 tys. zł, urologię 
– 959,1 tys. zł, choroby płuc – 320,2 tys. zł, chirurgię ogólną – 210,0 tys. zł; 

 2019 r. z kwoty 92 504,9 tys. zł m.in. na: ryczałt PSZ – 52 064,6 tys. zł, 
świadczenia w SOR – 7011,5 tys. zł, ortopedię i traumatologię narządów ruchu 
– 5040,7 tys. zł, kardiologię – 4704,8 tys. zł, okulistykę – 3202,5 tys. zł, 
położnictwo i ginekologię – 2029,0 tys. zł, neonatologię – 1448,8 tys. zł, urologię 
– 972,3 tys. zł, choroby płuc – 380,0 tys. zł, chirurgię ogólną – 325,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 11-27) 

2. Przychody ZOZ z działalności leczniczej 

Przychody z działalności leczniczej w poszczególnych latach okresu objętego 
kontrolą wzrastały i wyniosły w: 2015 r. – 72 944,9 tys. zł, 2016 r. – 78 688,9 tys. zł, 
2017 r. – 84 547,7 tys. zł, 2018 r. – 89 281,5 tys. zł, 2019 r. (do 30 września) –
75 190 tys. zł. 

Zwiększającym się przychodom towarzyszył wzrost kosztów działalności leczniczej, 
które wyniosły w: 2015 r. – 78 990,7 tys. zł, 2016 r. – 86 861,1 tys. zł, 2017 r. – 
91 403,7 tys. zł, 2018 r. – 107 007,9 tys. zł., 2019 r. (do 30 września) – 
83 113,6 tys. zł. 
Największą wartościowo pozycję kosztów działalności leczniczej stanowiły koszty 
osobowe, tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 
oraz kontrakty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które wynosiły w: 2015 r. – 
46 301,0 tys. zł (58,6% kosztów działalności leczniczej ogółem oraz 63,5% 
przychodów z działalności leczniczej), 2016 r. – 51 875,7 tys. zł (59,7% oraz 65,9%), 
2017 r. – 57 203,7 tys. zł (62,6% oraz 67,6%), 2018 r. – 70 037,5 tys. zł (65,5% oraz 
78,4%), 2019 r. (do 30 września) – 56 456,5 tys. zł (67,9% oraz 75,1%). 

2.1. W wyniku powyższego ZOZ ponosił coraz wyższe straty na działalności 
leczniczej, jak również straty netto. Strata na działalności leczniczej wyniosła  
w: 2015 r. – 6045,8 tys. zł, 2016 r. – 8172,2 tys. zł, 2017 r. – 6856,0 tys. zł, 2018 r. – 
17 726,4 tys. zł, 2019 r. (do 30 września) – 7922,6 tys. zł. Natomiast strata netto 



 

7 

wynosiła odpowiednio: 2163,5 tys. zł, 4224,7 tys. zł, 4597,3 tys. zł, 16 552,3 tys. zł 
oraz 8399,8 tys. zł. 

(akta kontroli str.28-31) 

2.1.1. W 2015 r. straty zanotowały: ginekologia i położnictwo – 2492,8 tys. zł, 
chirurgia – 1639,8 tys. zł, ortopedia – 1374,1 tys. zł, SOR – 1034,1 tys. zł, 
otolaryngologia – 605,3 tys. zł, pediatria – 510,5 tys. zł, ZOL – 424,7 tys. zł, 
rehabilitacja – 337,2 tys. zł, urologia – 305,2 tys. zł, neonatologia – 289,2 tys. zł, 
oddział wewnętrzny I – 130,5 tys. zł, pulmonologia – 5,9 tys. zł. 
Dodatnie wyniki osiągnęły: neurologia – 1332,1 tys. zł, oddział wewnętrzny II – 
274,6 tys. zł, stacja dializ – 703,9 tys. zł, anestezjologia i intensywna terapia – 
302,1 tys. zł, kardiologia – 307,2 tys. zł, okulistyka – 59,2 tys. zł. 

2.1.2. W 2016 r. straty zanotowały: ginekologia i położnictwo – 2139,8 tys. zł, 
chirurgia – 1985,5 tys. zł, SOR – 1583,3 tys. zł, ortopedia – 1029,9 tys. zł,  
ZOL – 886,7 tys. zł, oddział wewnętrzny I – 778,3 tys. zł, otolaryngologia – 
761,9 tys. zł, pediatria – 602,0 tys. zł, rehabilitacja – 521,1 tys. zł, neonatologia – 
456,8 tys. zł, urologia – 248,8 tys. zł, pulmonologia – 145,3 tys. zł, oddział 
wewnętrzny II – 85,7 tys. zł, kardiologia – 23,0 tys. zł, okulistyka – 32,9 tys. zł.  
Dodatnie wyniki osiągnęły: stacja dializ – 829,2 tys. zł, neurologia – 478,7 tys. zł, 
anestezjologia i intensywna terapia – 133,1 tys. zł.  

2.1.3. W 2017 r. straty zanotowały: ginekologia i położnictwo – 1736,3 tys. zł, 
chirurgia – 1653,4 tys. zł, pediatria – 1041,9 tys. zł, ZOL – 942,7 tys. zł, 
otolaryngologia – 734,6 tys. zł ortopedia – 650,5 tys. zł, SOR – 596,5 tys. zł, oddział 
wewnętrzny I – 482,8 tys. zł, neonatologia – 423,5 tys. zł, urologia – 338,5 tys. zł, 
rehabilitacja – 273,0 tys. zł, anestezjologia i intensywna terapia – 272,4 tys. zł, 
okulistyka – 198,2 tys. zł, kardiologia – 12,8 tys. zł. 
Dodatnie wyniki osiągnęły: stacja dializ – 560,0 tys. zł, neurologia – 323,7 tys. zł, 
oddział wewnętrzny II – 107,9 tys. zł, pulmonologia – 21,7 tys. zł.  

2.1.4. W 2018 r. straty zanotowały: ginekologia i położnictwo – 2689,7 tys. zł, 
chirurgia – 2432,8 tys. zł, SOR – 1534,7 tys. zł, kardiologia – 1333,9 tys. zł, 
otolaryngologia – 1219,5 tys. zł, pediatria – 920,0 tys. zł, anestezjologia i intensywna 
terapia – 882,3 tys. zł, neurologia – 795,6 tys. zł, oddział wewnętrzny I – 
740,6 tys. zł, oddział wewnętrzny II – 733,5 tys. zł, ZOL – 670,1 tys. zł, okulistyka – 
563,2 tys. zł, rehabilitacja – 562,1 tys. zł, neonatologia – 531,1 tys. zł, pulmonologia 
– 474,9 tys. zł, stacja dializ – 406,1 tys. zł, ortopedia – 64,9 tys. zł. 
Dodatni wynik osiągnęła urologia – 68,7 tys. zł. 

2.1.5. W 2019 r. (do 30 września) straty zanotowały: ginekologia i położnictwo – 
2182,2 tys. zł, chirurgia – 1542,2 tys. zł, SOR – 1534,7 tys. zł, kardiologia – 
252,2 tys. zł, otolaryngologia – 716,9 tys. zł, pediatria – 456,6 tys. zł, neurologia – 
336,4 tys. zł, oddział wewnętrzny I – 329,9 tys. zł, oddział wewnętrzny II – 
154,3 tys. zł, ZOL – 523,9 tys. zł, okulistyka – 212,1 tys. zł, rehabilitacja – 
578,8 tys. zł, neonatologia – 462,8 tys. zł, pulmonologia – 298,4 tys. zł. 
Dodatnie wyniki osiągnęły: stacja dializ – 516,9 tys. zł, ortopedia – 397,1 tys. zł, 
urologia  – 278,8 tys. zł, anestezjologia i intensywna terapia – 21,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 32-36) 

3. Zobowiązania ZOZ 

Wraz z pogłębiającym się niekorzystnym wynikiem finansowym wzrastały 
zobowiązania, które na koniec poszczególnych lat objętych kontrolą wyniosły: 
a) w 2015 r. – 24 889,0 tys. zł, z tego długoterminowe – 6902,5 tys. zł, 

krótkoterminowe – 17 986,5 tys. zł, w tym wymagalne – 4543,2 tys. zł; 
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b) w 2016 r. – 33 297,8 tys. zł, z tego długoterminowe – 10 191,7 tys. zł, 
krótkoterminowe – 23 106,1 tys. zł, w tym wymagalne – 9502,4 tys. zł; 

c) w 2017 r. – 35 176,9 tys. zł, z tego długoterminowe – 7480,8 tys. zł, 
krótkoterminowe 27 696,1 tys. zł, w tym wymagalne – 12 724,6 tys. zł; 

d) w 2018 r. – 50 632,8 tys. zł, z tego długoterminowe – 14 065,0 tys. zł, 
krótkoterminowe – 36 567,8 tys. zł, w tym wymagalne – 16 559,0 tys. zł; 

e) na 30 września 2019 r. – 56 647,4 tys. zł, z tego długoterminowe – 
11 776,0 tys. zł, krótkoterminowe – 44 871,4 tys. zł, w tym wymagalne – 
25 737,7 tys. zł. 

Zobowiązania na koniec września 2019 r. w porównaniu do stanu na koniec 2015 r. 
wzrosły o 31 758, tys. zł (127,6%), z tego długoterminowe o 4873,5 tys. zł (70,6%), 
krótkoterminowe o 26 884,9 tys. zł (149,5%), w tym wymagalne o 21 194,5 tys. zł 
(466,5%). 

(akta kontroli str. 28-30) 

4. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe osiągnięte przez ZOZ 

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe ZOZ określone w załączniku13 do 
rozporządzenia w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych  
w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą kształtowały się następująco: 

4.1. Wskaźniki zyskowności14 we wszystkich latach osiągały wartość ujemną  
i wynosiły: 
a) wskaźnik zyskowności netto15: („minus”) 2,8% za 2015 r., („minus”) 5,1% za 

2016 r., („minus”) 5,2% za 2017 r., („minus”) 17,5% za 2018 r. i („minus”) 14,2% 
za I półrocze 2019 r.; 

b) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej16: („minus”) 1,7% za 2015 r., 
(„minus”) 4,3% za 2016 r., („minus”) 4,3% za 2017 r., („minus”) 16,2% za 2018 r. 
i („minus”) 12,9% za I półrocze 2019 r.; 

c) wskaźnik zyskowności aktywów17: („minus”) 5,3% za 2015 r., („minus”) 10,4% 
za 2016 r., („minus”) 11,2% za 2017 r., („minus”) 42,7% za 2018 r. i („minus”) 
16,9% za I półrocze 2019 r. 

4.2. Wskaźniki płynności18: 
a) wskaźnik bieżącej płynności19: za 2015 r. – 0,53, za 2016 r. – 0,52, za 2017 r. – 

0,37, za 2018 r. – 0,30 i za I półrocze 2019 r. – 0,25; 
b) wskaźnik szybkiej płynności20: za 2015 r. – 0,50, za 2016 r. – 0,50, za 2017 r. – 

0,35, za 2018 r. – 0,28 i za I półrocze 2019 r. – 0,26. 

                                                      
13 Nazwa załącznika - Wskaźniki ekonomiczno-finansowe, sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe 
oceny, które służą do analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa w art. 53a ust. 2 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
14 Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną 
efektywność działalności. Dodatnie wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie 
przychody podmiotu przewyższają koszty. 
15 Wyliczony jako: Wynik netto x 100% / (przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze 
sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe). 
16 Wyliczony jako: Wynik z działalności operacyjnej x 100% / (przychody netto ze sprzedaży produktów + 
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne). 
17 Wyliczony jako: Wynik netto x 100% / Średni stan aktywów. Średni stan aktywów to suma aktywów razem na 
koniec poprzedniego roku obrotowego i aktywów razem na koniec bieżącego roku obrotowego podzielona przez 
2. 
18 Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań 
krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności do 
terminowego regulowania zobowiązań. 
19 Wyliczony jako: (Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 
powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne) / (Zobowiązania krótkoterminowe – 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania 
krótkoterminowe). 
20 Wyliczony jako: (Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 
powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne – zapasy) / (zobowiązania 
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4.3. Wskaźniki efektywności: 
a) wskaźnik rotacji należności (w dniach)21: za 2015 r. – 36,8 dni, za 2016 r. –  

38,4 dni, za 2017 r. – 39,2 dni, za 2018 r. – 31,2 dni, za I półrocze 2019 r. –  
24,8 dni; 

b) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)22: za 2015 r. – 52,0, za 2016 r. –  
54,6, za 2017 r. – 70,5, za 2018 r. – 79,4, za I półrocze 2019 r. – 94,2. 

4.4. Wskaźniki zadłużenia: 
a) wskaźnik zadłużenia aktywów23: za 2015 r. – 73,2%, za 2016 r. – 99,7%, za 

2017 r. – 115,9%, za 2018 r. – 149,0%, za I półrocze 2019 r. – 154,5%; 
b) wskaźnik wypłacalności24: za 2015 r. – („minus”) 3,16, za 2016 r. –  

(„minus”) 2,35, za 2017 r. – („minus”) 1,94, za 2018 r. – („minus”) 1,58, za  
I półrocze 2019 r. – („minus”) 1,54. 

Na możliwe do uzyskania maksymalnie 70 punktów w ocenie punktowej, w ramach 
analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej określonej w załączniku do 
rozporządzenia w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych, ZOZ uzyskał: za 
2015 r. – 21 punktów (30% możliwych do uzyskania), za 2016 r. – 18 punktów 
(25,7%), za 2017 r. – 7 punktów (10%), za 2018 r. – 7 punktów (10%), za I półrocze 
2019 r. – 3 punkty (4,3%). 
Powyższe wyniki świadczą o ciągle pogarszającej się sytuacji ekonomicznej ZOZ. 

(akta kontroli str.139-182) 

5. Raportowanie o sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor ZOZ przesyłał do Starostwa Powiatowego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie do 31 maja roku następnego raporty  
o sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata 2016, 2017 i 2018. Raporty zawierały 
analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-
finansowej na kolejne trzy lata wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację  
o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową. 

5.1. W raporcie za 2016 r. zapisano m.in., że jednym z najistotniejszych czynników 
mającym wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala są żądania płacowe 
załogi. W 2016 r. rozpoczął się protest Związku Zawodowego Lekarzy, który 
domagał się wprowadzenia podstawowego czasu pracy w miejsce równoważonego, 
a także podwyżek płac. W wyniku podpisanego porozumienia pierwszy postulat 
został wprowadzony. Nowy system będzie dla szpitala większym obciążeniem 
finansowym. Podobne żądania wysuwają również pielęgniarki. 
                                                                                                                                       
krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy + rezerwy na 
zobowiązania krótkoterminowe). 
21 Wskaźnik rotacji należności określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za 
świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściągalnością swoich 
należności, co może obniżyć zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. 
Wyliczony jako: Średni stan należności z tytułu dostaw i usług21 x liczba dni w okresie (365 lub 180 (dot. I 
półrocza 2019 r.)) / (Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów 
 i materiałów). 
22 Wskaźnik rotacji zobowiązań określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań 
krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu 
swoich bieżących zobowiązań. 
Wyliczony jako: Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług22 x liczba dni w okresie (365 lub 18022) / 
(przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów). 
23 Wskaźnik zadłużenia aktywów informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka 
wartość wskaźnika podważa wiarygodność finansową podmiotu. 
Wyliczony jako: (Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) 
x100% / aktywa razem. 
24 Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. 
Wysoka lub ujemna wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot 
zobowiązań. 
Wyliczony jako: (Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / 
fundusz własny. 
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5.2. W raporcie za 2017 r. zapisano m.in., że jednym z najistotniejszych czynników 
mającym wpływ na sytuację finansową po stronie przychodów jest wykonanie 
kontraktu. Przychody w 97% dotyczą świadczeń medycznych finansowanych przez 
NFZ. Wykonanie jest stale monitorowane przez NFZ, a w przypadku realizacji 
świadczeń na poziomie niższym niż 95% założonej wartości ryczałt na kolejny okres 
rozliczeniowy jest zmniejszany. Po stronie kosztowej istotnym czynnikiem mającym 
wpływ na sytuację finansową są żądania płacowe załogi. Ze względu na duży stan 
zatrudnienia nawet niewielkie podwyżki dla całej załogi skutkują milionowymi 
wzrostami kosztów. Powyższe czynniki mogą prowadzić do dalszego pogarszania 
płynności finansowej i wzrostu zadłużenia. 

5.3. W raporcie za 2018 r. zapisano m.in., że po stronie przychodów 
najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na sytuację finansową jest wykonanie 
kontraktu. 97% przychodów pochodzi z tytułu świadczeń medycznych 
finansowanych przez NFZ. Wykonanie jest stale monitorowane przez NFZ. 
Po stronie kosztowej istotnym czynnikiem, mającym wpływ na sytuację finansową są 
żądania całej załogi skutkujące milionowymi wzrostami kosztów.  
Szczególnie groźne są podwyżki płac generowane przez Państwo (Ministerstwo 
Zdrowia – w trybie rozporządzenia oraz Parlament – w trybie ustawy), bez 
zagwarantowania refundacji kosztów wynagrodzeń w całości lub części z budżetu 
Państwa. 
Niebezpieczny dla ZOZ jest brak lądowiska dla helikopterów. Może to skutkować 
zamknięciem SOR (w jego miejsce zostanie Izba Przyjęć) i jednocześnie 
obowiązkiem zwrotu dotacji uzyskanej na budowę siedziby SOR.  

(akta kontroli str. 37-80) 

6. Opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe ZOZ 

Biegli rewidenci badający sprawozdania finansowe zwracali uwagę na niekorzystną 
sytuację ekonomiczno-finansową ZOZ oraz związane z tym zagrożenia. 

W raporcie z badania sprawozdania finansowego za 2015 r. zawarto m.in. zapis: 
uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno-finansowej oraz wyniki 
badania sprawozdania finansowego stwierdza się, że mimo występujących odchyleń 
– aktualna sytuacja jednostki nie upoważnia do eksponowania zagrożenia dla 
kontynuacji jej działalności w roku następnym po badanym. Uwzględniając specyfikę 
działalności Zakładu należy jednak zwrócić szczególną uwagę na fakt, że 
sprawozdanie finansowe za badany rok wykazuje kapitał ujemny, spowodowany 
głównie stratami z lat ubiegłych oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
przewyższające kapitał, (fundusz) podstawowy, a stopa % łącznego zadłużenia 
jednostki przekracza wartość aktywów ogółem (wskaźnik bezpieczny wynosi 50%,  
a przekroczenie 75% wskazuje na realne zagrożenie wypłacalności jednostki). 

W opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 
2016 r. zawarto m.in. zapis: zwracamy uwagę, że w sprawozdaniu finansowym na 
dzień 31 grudnia 2016 r. ZOZ wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych na kwotę 
minus 32 367 200,93 zł, co ma wpływ na bieżącą płynność finansową,  
a w perspektywie może także mieć wpływ na zdolność jednostki do wykonywania 
zadań statutowych. 

W sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 
sprawozdania finansowego za 2017 r. zawarto m.in. zapis: zwracamy uwagę na: 
ujemny fundusz własny w kwocie 22 063 627,84 zł; poniesioną stratę netto w roku 
badanym w kwocie 4 597 263,70 zł, tj. w kwocie przekraczającej koszt amortyzacji; 
wysoką kwotę zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych w kwocie 
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35 176 950,07 zł, które mogą spowodować zagrożenie wykonywania obowiązków 
zarówno ustawowych jak i statutowych. 

W sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 
sprawozdania finansowego za 2018 r. zawarto opinię z zastrzeżeniem, którą 
uzasadniono złą sytuacją finansową Szpitala. Stwierdzono, że na zagrożenie 
kontynuacji działalności ZOZ wskazują: ujemny fundusz własny w kwocie 
38 226 767,25 zł; poniesiona strata netto w roku badanym w kwocie 
16 552 264,50 zł i niepokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 40 800 031,27 zł; 
wzrost zobowiązań i wysokie zadłużenie Szpitala na 31 grudnia 2018 r. w kwocie 
50 325 406,23 zł. 

(akta kontroli str.81-138) 

7. Pokrywanie straty netto za dany rok obrotowy 

Począwszy od 2016 r. strata netto była wyższa od kwoty amortyzacji, i tak: 
 za 2016 r. – o 389 125,09 zł (-4 224 691,73 zł + 3 835 566,64 zł); 
 za 2017 r. – o 1 740 984,18 zł (-4 597 263,70 zł + 2 856 279,52 zł); 
 za 2018 r zł – o 13 864 846,69 zł (-16 552 264,50 zł + 2 687 417,81 zł). 

(akta kontroli str.139-142) 

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący jest 
obowiązany w terminie: 
1) dziewięciu miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę 
netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta przez 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej we własnym zakresie, jednak nie 
wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo; 
2) 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 1 wydać rozporządzenie, 
zarządzenie albo podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej – jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta przez 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej we własnym zakresie oraz po 
dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną. 
Natomiast art. 59 ust. 4 ustawy stanowi: jeżeli w sprawozdaniu finansowym 
wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem 
raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go podmiotowi 
tworzącemu w celu zatwierdzenia. 

Powiat ostrowiecki pokrył stratę netto ZOZ, w tym w kwocie: 
 za 2016 r. – 389 125,09 zł; 
 za 2017 r. – 1 740 984,18 zł; 
 za 2018 r. – 3 000 000,00 zł. 

 

Do pokrycia pozostała strata za 2018 r. w kwocie 10 864 846,69 zł, którą powiat 
ostrowiecki powinien pokryć w terminie do końca marca 2020 r. 

(akta kontroli str. 143-145) 

8. Programy naprawcze wprowadzane w ZOZ 

W okresie objętym kontrolą ZOZ posiadał dwa programy naprawcze. 
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8.1. Pierwszy program naprawczy25 został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu 
Ostrowieckiego uchwałą Nr 199/2018 z 14 listopada 2018 r. Dyrektor Szpitala został 
zobowiązany do składania Zarządowi Powiatu kwartalnych informacji dotyczących 
realizowanych zadań naprawczych wraz z informacją o skutkach finansowych. 
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 212/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 199/2018 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego ZOZ, 
Dyrektor został zobowiązany do składania Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego 
miesięcznych informacji dotyczących realizowanych zadań naprawczych wraz  
z informacją o skutkach finansowych. 
W Programie zawarto przede wszystkim obszerną analizę ekonomiczną ZOZ,  
z podziałem na poszczególne rodzaje jego działalności, propozycje zmian w ZOZ 
oraz podsumowanie i prognozy finansowe. 
Propozycje zmian w ZOZ dotyczyły: 
 budżetowania jako narzędzia kontroli kosztów na oddziałach szpitalnych; 
 zmniejszenia liczby miejsc dyżurowych lekarzy; 
 restrukturyzacji osobowych w wyniku naturalnych zwolnień; 
 optymalizacji wykorzystania bazy diagnostycznej; 
 społecznej funkcji SOR26; 
 optymalizacji gospodarki magazynowo-materiałowej; 
 obniżenia kosztów obsługi technicznej Szpitala; 
 obniżenia kosztów eksploatacyjnych aparatury; 
 rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w celu realizacji w pełni odpłatnej 

usługi o wysokim standardzie; 
 zwiększenia przychodu z nielimitowanych źródeł (porody, nielimitowane 

przychody z pakietu onkologicznego i karty DILO27); 
 rozszerzenia planu kont, bieżący monitoring i kontrola zarządcza. 

(akta kontroli str.183-204) 

Dyrektor ZOZ dwukrotnie informował starostę ostrowieckiego o stanie realizacji 
programu naprawczego. 
Pismem z 30 lipca 2019 r. Dyrektor poinformował starostę, że realizacja programu 
naprawczego jest obliczona na działania interdyscyplinarne, długofalowe oraz 
rozłożone w czasie. Zarówno zasadnicze kierunki działania w ramach programu 
naprawczego, jak i poszczególne działania o charakterze partykularnym, muszą być 
wdrażane etapowo. W pierwszej kolejności z uwagi na bardzo wysokie koszty 
poszczególnych komórek organizacyjnych zasadniczą sprawą jest zajęcie się 
budżetowaniem i weryfikowaniem ośrodków powstawania kosztów z uwagi na 
wysoki progres. Konieczne stało się ponowne przeorganizowanie procesu realizacji 
założeń programu naprawczego, co jest procesem wymagającym czasu oraz 
zaangażowania pracowników, z tych względów, na chwilę obecną, trwa 
opracowywanie schematu realizacji programu naprawczego z przypisaniem 
poszczególnych elementów właściwym osobom. 

Pismem z 27 września 2019 r. Dyrektor poinformował starostę ostrowieckiego, że 
realizacja programu naprawczego jest rozłożona w czasie. Z uwagi na niezwykle 
trudną sytuację finansową, kadrową ZOZ wszelkie działania muszą być wdrażane 
etapowo. Na obecnym etapie trwa weryfikowanie poziomu kosztów 
ewidencjonowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Poprawne,  
a przede wszystkim rzeczywiste odzwierciedlenie ponoszonych kosztów ma 
                                                      
25 Program naprawczy został opracowany przez A.M.G. Finanse Sp. z o.o. Łódź. 
26Zwrócono uwagę na fakt, że na SOR są przywożone osoby w stanie nietrzeźwym, ze względu na brak  
w powiecie izby wytrzeźwień. W związku z powyższym ZOZ ponosi koszty społeczne, które powinny spoczywać 
na powiecie. 
27 Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. 
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kluczowe znaczenie dla przyszłych decyzji organizacyjnych. Ponadto podjęte 
zostały kolejne rozmowy z wierzycielami ZOZ. Działania te skutkują zmniejszeniem 
zobowiązań wymagalnych w miesiącu sierpniu 2019 r. w stosunku do poziomu  
z lipca 2019 r. Ponadto na chwilę obecną uzupełniono część braków kadrowych  
w obszarze administracji. 

(akta kontroli str.205-206) 

8.2. Drugi program naprawczy28 został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu 
Ostrowieckiego uchwałą Nr 241/2019 z 21 października 2019 r. Dyrektor ZOZ został 
zobowiązany do składania Zarządowi Powiatu pisemnych miesięcznych sprawozdań 
z realizacji zadań naprawczych wraz z informacją o skutkach finansowych oraz do 
sporządzenia w terminie do 30 listopada 2019 r. harmonogramu jego realizacji. 
Jednocześnie straciły moc uchwały Nr 199/2018 oraz 212/2018 Zarządu Powiatu 
Ostrowieckiego. 

Rada Powiatu Ostrowieckiego uchwałą Nr XXII/118/2019 z 30 października 2019 r. 
przyjęła informację o podjęciu przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ww. uchwały. 

W programie naprawczym zaplanowano następujące działania: 
1) Restrukturyzację zadłużenia Szpitala. W ramach tego działania naprawczego 
przewidziano działania dotyczące pozyskania pożyczki długoterminowej do 
30 mln zł, budżetowania i racjonalizacji kosztów, polityki lekowej i zakupowej. 
2) Zmianę struktury udzielanych świadczeń. Rezygnację z udzielania świadczeń 
najbardziej nieopłacalnych, tj. w zakresie: ginekologii i położnictwa, neonatologii, 
otolaryngologii, fizykoterapii ambulatoryjnej oraz ZOL. Natomiast poszerzyć 
działalność w zakresie: okulistyki, pulmonologii, dializy. 
3) Restrukturyzację majątkową poprzez: 

 systematyczne odbudowywanie infrastruktury sprzętowej;  
 dokończenie budowy i wyposażenia SOR, w tym lądowiska; 
 adaptacje lub modernizacje pomieszczeń na rozwój usług: Oddziału 

Okulistyki, Oddziału Pulmonologii i Stacji dializ. 
4) Restrukturyzację wynagrodzeń i zatrudnienia. 
5) Restrukturyzację w zakresie organizacji i zarządzania. 

(akta kontroli str. 207-229) 

Dyrektor ZOZ terminowo opracował harmonogram realizacji programu 
naprawczego. W przedmiotowym dokumencie założono podjęcie następujących 
działań: 
 zmniejszenie i racjonalizacja zatrudnienia personelu medycznego na ZOL, 

Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Dziale Fizjoterapii oraz zwiększenie 
liczby zabiegów i wzrost wartości kontraktów; 

 likwidację Oddziału Otolaryngologicznego; 
 zaciągnięcie pożyczki w kwocie 27 000 tys. zł. 

(akta kontroli str. 230-232) 

9. Uzyskiwanie ryczałtu na udzielanie świadczeń w ramach PSZ 

W ogłoszonym przez Dyrektora ŚNFZ na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z 23 marca 
2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych29 wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do 
poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

                                                      
28 Program naprawczy został opracowany przez Katarzynę Dobkowską – Instytut Doradztwa i Obróbki Odkrywek 
Piasek Mały, Biuro w Warszawie. 
29 Dz. U. poz. 844. 
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świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa świętokrzyskiego, ZOZ został 
zakwalifikowany z dniem 1 października 2017 r. do II stopnia PSZ30. 

W celu uzyskania wyższego ryczałtu na udzielanie świadczeń w ramach PSZ 
poprzez uzyskanie korzystnego wskaźnika korygującego (ql,j)31 ZOZ przedłożył  
w ŚNFZ: 
 Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie przez ZOZ w zakresie 

działalności Szpitala standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. 
 Świadectwo oraz Zaświadczenie wydane przez Centralny Ośrodek Badań 

jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. 
 Świadectwo wydane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce 

Mikrobiologicznej. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w dokumentach, które posiada Sekcja Kontrolingu 
ZOZ, dotyczących wejścia do systemu PSZ brak jest informacji w zakresie wielkości 
wskaźnika korygującego (ql,j) uzyskanego przez ZOZ. 
W rozmowie telefonicznej z pracownikiem ŚNFZ ustalono, że w momencie wejścia 
do PSZ ŚNFZ nie informował świadczeniodawców o uzyskanych wskaźnikach. 

Zgodnie z Protokołem z przedstawienia ryczałtu oraz ustalenia kwoty zobowiązań  
w zakresach świadczeń, które podlegają odrębnemu finansowaniu na okres 
rozliczeniowy od dnia 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. otrzymanym  
z ŚNFZ, ZOZ w ramach kontraktu uzyskał z ŚNFZ ryczałt na świadczenia medyczne 
w ramach PSZ w kwocie 12 276 537,00 zł na finansowe zabezpieczenie 
hospitalizacji w IV kw. 2017 r. Ryczałt na ww. okres ustalony został w oparciu  
o rzeczywiste całkowite wykonanie procedur medycznych w 2015 r.32 Komórki 
organizacyjne ZOZ, na które przyznano ryczałt na IV kw. 2017 r. nie wykonały 
umowy w całości i z tego tytułu powstało niewykonanie (ok. 7% wartości kontraktu). 
W związku z powyższym ŚNFZ przeznaczył na 2018 r. ryczałt o kwotę 
1 498 000,00 zł mniejszą. Ostatecznie ZOZ otrzymał w roku 2018 r. ryczałt  
w wysokości 47 613 050,00 zł. Jednak zapotrzebowanie na usługi medyczne 
wzrosło i ZOZ  w całym 2018 r. wykonał świadczeń objętych ryczałtem na kwotę 
52 046 219,76 zł. Powstało w związku z tym nadwykonanie w wysokości 
4 433 169,76 zł.  
W dniu 14 marca 2019 r. ZOZ złożył do ŚNFZ wniosek o renegocjację kontraktu 
„O Udzielenie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Systemie Podstawowego 
Szpitalnego Zabezpieczenia” w zakresie Leczenie Szpitalne – Ryczałt PSZ  
nr umowy13-SZP03/8-17-00205-008 Ryczałt- umowa z dnia 25 stycznia 2018 r.  
i zapłatę za nadwykonanie w kwocie 4 433 169,76 zł. 
Do zakończenia kontroli ZOZ nie otrzymał zapłaty za nadwykonania z 2018 r. 
W 2019 r. nastąpił wzrost kontraktu o kwotę 4 471 483,00 zł, tj. do kwoty 
52 84 533,00 zł. Zmiany wartości kontraktu w 2019 r. następowały głównie na 
skutek zmian wyceny poszczególnych procedur medycznych objętych ryczałtem. 

(akta kontroli str. 253-289, 410) 

10. Procedury gospodarki lekami 

W ZOZ wprowadzono od 29 marca 2019 r. procedury dotyczące gospodarki lekami: 

                                                      
30 Z terenu województwa świętokrzyskiego  do II stopnia zostały zakwalifikowane również ZOZ w: Skarżysku-
Kamiennej, Starachowicach, Końskich i Staszowie. Do III stopnia został zakwalifikowany ZOZ w Sandomierzu, 
natomiast do I stopnia ZOZ w: Chmielniku, Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowie, Busku-Zdroju, Pińczowie, 
Opatowie i Jędrzejowie. 
31 Sposób ustalania wskaźnika określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 
2017 r. w sprawie sposobu ustalenia ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1783, ze zm.). 
32 Art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 
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 GL-1 Zestawy przeciwwstrząsowe – wykaz leków, materiałów medycznych  
i sprzętu medycznego wchodzących w skład zestawu. Cel procedury: ratowanie 
życia pacjentów i pomoc w stanie zagrożenia życia; 

 GL-2 Sprowadzanie i wydawanie leków, płynów infuzyjnych i materiałów 
opatrunkowych do apteki i na oddziały. Cel procedury: ustalenie jednolitego 
postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami; 

 GL-3 Dostępność leków, sprzętu i materiałów medycznych w trybie nagłym,  
w porach nocnych i podczas świąt. Cel procedury ratowanie zdrowia i życia 
pacjentów; 

 GL-4 Zasady przechowywania, przygotowania i oznakowania leków  
w oddziałach szpitalnych. Cel procedury: zapewnienie prawidłowych warunków 
dla przechowywania produktów leczniczych i materiałów medycznych w aptece, 
oddziałach, poradniach i pracowniach; 

 GL-5 Zasady zlecania leków. Cel procedury: uzgodnienie jednolitej procedury  
w szpitalu, w kierunku optymalizacji leczenia, z zachowaniem odpowiedzialnej, 
maksymalnie bezpiecznej opieki na pacjentem; 

 GL-6 Zasady zlecania leków spoza Szpitalnej Listy Leków Receptariusza. Cel 
procedury: uzgodnienie jednolitej polityki lekowej w szpitalu, w kierunku 
optymalizacji leczenia i minimalizowania kosztów; 

 GL-7 Zasady stosowania środków odurzających i psychotropowych. Cel 
procedury: nadzór nad stosowaniem środków odurzających i psychotropowych 
w celu zapobiegania narkomanii; 

 GL-8 Postępowanie z lekami z darów. Cel procedury: bezpieczeństwo 
stosowania, fachowy nadzór, planowa gospodarka lekiem w szpitalu; 

 GL-9 Zasady sprowadzania z zagranicy produktu leczniczego 
niezarejestrowanego w Polsce. Cel procedury: ratowanie życia i zdrowia 
pacjenta; 

 GL-10 Zasady wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych  
i wyrobów medycznych oraz gazów medycznych. Cel procedury: zapewnienie 
prawidłowego postępowania z produktami leczniczymi/materiałami medycznymi 
wstrzymanymi w obrocie lub wycofanymi z obrotu decyzją Głównego lub 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w ZOZ; 

 GL-11 Zasady postępowania w przypadku niepożądanego działania leków  
i produktów krwiopochodnych. Cel procedury: monitorowanie bezpieczeństwa 
produktów leczniczych; 

 GL-12 Zasady podawania leków bez pisemnego zlecenia lekarskiego. Cel 
procedury: ratowanie zdrowia i życia pacjenta; 

 GL-13 Postępowanie z niewykorzystanymi lekami (utylizacja leków). Cel 
procedury: ochrona środowiska, uniemożliwienie przypadkowego użycia, 
narażenia zdrowia i życia ludzi i zwierząt; 

 GL-14 Daty ważności i czasookresu przechowywania leków. Cel procedury: 
prawidłowe przechowywanie leków w aptece i na oddziałach szpitala; 

 GL-15 Nadzór nad lekami przechowywanymi w oddziałach. Cel procedury: 
fachowość, bezpieczeństwo, zmniejszenie kosztów farmakoterapii; 

 GL-16 Zasady zwrotu niewykorzystanych leków i wyrobów medycznych na 
poziomie oddział-apteka i przesunięcia oddział-oddział. Cel procedury: właściwa 
gospodarka lekowa i finansowa w szpitalu, bezpieczeństwo stosowania leków; 

 GL-17 Transport leków i produktów leczniczych. Cel procedury: bezpieczeństwo 
transportu leków i zachowanie zasad; 

 G-18 Nadzór nad dokumentami gospodarki lekiem. Przechowywanie 
dokumentów receptariuszy. Cel procedury: prawidłowe postępowanie  
z dokumentacją. 
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W procedurze GL-15 dotyczącej nadzoru nad lekami przechowywanymi  
w oddziałach określono m.in., że nadzór nad lekami w ZOZ sprawuje się poprzez 
okresową kontrolę apteczek oddziałowych przez powołaną w tym celu komisję. 
Monitorowanie gospodarki lekami komisja przeprowadza minimum dwa razy do roku 
lub częściej w zależności od potrzeb poprzez kontrolę. Z protokołów kontroli 
gospodarki lekami w poszczególnych oddziałach przeprowadzonej w dniach  
13-14 maja 2019 r. oraz 9-10 grudnia 2019 r. wynika, że nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 290-409) 

11. Współpraca z G.V.M. Carint Sp. z o.o. 

W dniu 20 października 2009 r. ZOZ zawarł z G.V.M. Carint Sp. z o.o. z siedzibą  
w Krakowie33 umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szpital zlecił  
a usługobiorca zobowiązał się do wykonywania u pacjentów procedur z zakresu 
kardiologii inwazyjnej objętych katalogiem świadczeń NFZ na rzecz Szpitala. 
Szczegółowy zakres świadczeń określono w załączniku nr 1 do umowy. Strony 
ustaliły, że umowa będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2010 r. do 30 marca 
2017 r. Tego samego dnia podpisano regulamin współpracy. 

Następne umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierano na okresy: od  
31 marca do 31 grudnia 2017 r., od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2019 r., od 
1 marca do 31 grudnia 2019 r. 
Ponadto G.V.M. Carint Sp. z o.o. zawierała z ZOZ odrębne umowy na wykonywanie 
świadczeń medycznych w zakresie wykonywania zabiegów koronografii. Umowy 
zawierano na okresy: od 26 kwietnia do 31 grudnia 2017 r., od 1 stycznia do  
31 marca 2018 r., od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. 

W dniach od 1 do 26 marca 2018 r. ŚNFZ przeprowadził w ZOZ kontrolę dotyczącą 
realizacji umowy nr 13-SZP03/1-11-00205-018 o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresach: 03.4100.130.02 – kardiologia 
– hospitalizacja E10, E11, E12, E13, E 14 oraz 03.4100.030.02 – kardiologia – 
hospitalizacja, w ramach którego zostały rozliczone wybrane grupy: E20, E23, E24, 
E25, E26, E27. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2016 r.  
W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli dotyczącymi: 
braku podpisów lekarza w Księdze Pracowni Hemodynamiki; nieprawidłowego 
zakwalifikowania wykonanego świadczenia oraz niezasadnym rozliczeniu powtórnej 
hospitalizacji przed upływem 14 dni z naruszeniem obowiązujących przepisów; 
niezapewnieniu całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego (dalej: OINK), ŚNFZ nałożył na ZOZ karę umowną w wysokości 
124 601,57 zł. 
Zgodnie z § 5 pkt 6 umowy z 20 października 2009 r., zawartej pomiędzy ZOZ  
i G.V.M. Carint Sp. z o.o., w przypadku zakwestionowania zapłaconych już przez 
ŚNFZ procedur i konieczności zwrotu wypłaconych kwot, Szpital jest zobowiązany 
zwrócić ŚNFZ zweryfikowaną kwotę. Jeżeli zweryfikowana procedura była 
wykonana przez G.V.M. Carint Sp. z o.o.: 
a) w przypadku zapłaty przez Szpital należności spółce Carint, spółka ta dokona 

zwrotu zweryfikowanej kwoty w ciągu trzech dni od daty wystawienia korekty 
faktury VAT; 

b) w przypadku niedokonania jeszcze przez Szpital zapłaty za te procedury, ZOZ 
zmniejsza kwotę zapłaty na rzecz spółki Carint o zweryfikowane procedury. 

Na dzień 30 września 2019 r. zobowiązania ZOZ wobec G.V.M. Carint Sp. z o.o. 
wynosiły 10 303,3 tys. zł, tego wymagalne 8966,9 tys. zł. Do dnia 12 grudnia 2019 r. 

                                                      
33 Prowadzącą NZOZ pod nazwą Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii. 
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ZOZ uregulował zobowiązania w kwocie 4572,7 tys. zł. Do dnia zakończenia kontroli 
nie rozliczono ze spółką należności z tytułu nienależytego wykonania umowy  
z 20 października 2009 r., co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 411-522 ) 

12. Zatrudnienie i wynagrodzenia 

12.1. W okresie objętym kontrolą nastąpił wzrost zatrudnienia. Na dzień 31 grudnia 
2014 r. zatrudnionych było 728 osób (na 724,03 etatu), a na 31 grudnia 2018 r. – 
777 osób (765,61), tj. więcej o 49 osób (20,25 etatu). 
Największy wzrost zatrudnienia nastąpił wśród salowych z 78 do 91, pielęgniarek  
z 313 do 325, sekretarek medycznych z 14 do 24 i pracowników obsługi34 z 33 do 
42. Największy spadek zatrudnienia nastąpił wśród lekarzy z 90 (87,53 etatu) do  
79 (75,13 etatu). 

W 2019 r. (do 30 czerwca) zmniejszono zatrudnienie o 21 osób (21,33 etatu), w tym 
m.in. salowych o 13 osób, obsługi o sześć osób i sekretarek o cztery osoby oraz 
m.in. zwiększono zatrudnienie rejestratorek medycznych o trzy. 

(akta kontroli str. 526-527) 

Jan Pawliński, były Dyrektor ZOZ wyjaśnił: przyczyną wzrostu zatrudnienia była 
presja wywierana przez kierowników oddziałów, którzy wykazywali konieczność 
wzrostu zatrudnienia. 

(akta kontroli str. 1069-1070) 

12.2. W latach 2015-2019 (I półrocze) średnie miesięczne wynagrodzenie 
zasadnicze brutto w poszczególny grupach zawodowych wzrosło od 12,4%35 
(technik farmaceuta) do 70,1%36 (położna). Po grupie położnych największy przyrost 
wynagrodzenia wystąpił w grupie pielęgniarek o 70%37, magistrów farmacji o 47%38 
oraz lekarzy o 45,7%39. Najniższy wzrost wynagrodzeń po technikach farmacji 
wystąpił w grupie techników analityków o 15,2%40 oraz statystyków medycznych  
o 17,3%41. 
Wzrost średniego zasadniczego wynagrodzenia brutto wśród lekarzy specjalistów 
wyniósł od 7,3%42 dla zatrudnionych w Oddziale Pediatrii do 90,5%43 w Oddziale 
Okulistycznym. Znaczny wzrost wynagrodzeń wystąpił również wśród lekarzy 
specjalistów zatrudnionych w Oddziale Wewnętrznym II o 76,9%44, w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym o 70,9%45; na Bloku Operacyjnym o 67,7%46 oraz  
w Oddziale Rehabilitacyjnym o 65,8%47. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 
(ze wszystkimi dodatkami i z dyżurami) w 2015 r. wśród lekarzy specjalistów 
wynosiło od 5758,42 zł zatrudnionych w Oddziale Rehabilitacyjnym do 19 920,70 zł 
w Oddziale Pediatrii, a w pierwszym półroczu 2019 r. od 7389,78 zł w SOR do 
31 739,92 zł w Oddziale Wewnętrznym II. 

                                                      
34 Pracownicy obsługi to pracownik gospodarczy, kierowca, portier, elektryk, konserwator aparatury medycznej, 
konserwator urządzeń technicznych, stolarz, pomoc kucharki, kucharka, magazynier. 
35 Wzrost z 2271,88 zł do 2552,50 zł. 
36 Wzrost z 2098,77 zł do 3569,11 zł. 
37 Wzrost z 2124,08 zł do 3610,13 zł. 
38 Wzrost z 3356,00 zł do 4933,21 zł. 
39 Wzrost z 4559,74 zł do 6645,38 zł. 
40 Wzrost z 2245,15 zł do 2586,74 zł. 
41 Wzrost z 1979,47 zł do 2321,00 zł. 
42 Wzrost z 8017,00 zł do 8600,00 zł. 
43 Wzrost z 4320,00 zł do 8229,51 zł. 
44 Wzrost z 4239,50 zł do 7500,00 zł. 
45 Wzrost z 3950,00 zł do 6750,00 zł. 
46 Wzrost z 4770,00 zł do 8000,00 zł. 
47 Wzrost z 4070,00 zł do 6750,00 zł. 
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W 2018 r. średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto w poszczególnych 
grupach zawodowych wzrosło w stosunku do 2017 r. od 2,7%48 dla magistrów 
farmacji do 26,7%49 dla położnych, a dla lekarzy o 17,1%50. Wzrost średniego 
zasadniczego wynagrodzenia brutto wśród lekarzy specjalistów wyniósł w 2018 r.  
w stosunku do 2017 r. od 7,2%51 w Oddziale Urologii do 42,4%52 w Oddziale 
Okulistycznym. 

(akta kontroli str. 528-533) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że: 
 wzrost wynagrodzeń wśród pielęgniarek i położnych nastąpił na mocy 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej53 i gwarantował podwyżki: od 1 września 2015 r. do  
31 sierpnia 2016 r. w wysokości 400 zł brutto; od 1 września 2016 r. do  
31 sierpnia 2017 r. w wysokości 800 zł brutto i od 1 września 2017 r.  
w wysokości 1200 zł brutto. (…) Ponadto na mocy porozumienia z dnia 06 lipca 
2018 r. pomiędzy ZOZ Ostrowiec Św., a związkami zawodowymi działającymi 
przy ZOZ Ostrowiec Św. w przedmiocie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych 
pracowników zatrudnionych w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sierpniu 
2018 r. pracownicy zostali objęci podwyżkami wynagrodzenia zasadniczego 
brutto w zależności od stażu pracy w ZOZ Ostrowiec Św.: do 5 lat – 140 zł, 
powyżej 5 lat do 10 – 190 zł, powyżej 10 lat – 400 zł; 

 od 1 lipca 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych ustaw54 nastąpiła podwyżka wynagrodzenia zasadniczego lekarzy 
specjalistów do kwoty 6750 zł. Ponadto eskalacja żądań płacowych lekarzy  
w 2018 roku wymusiła zawarcie porozumienia zapewniającego dodatek do 
wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych grupach do kwoty 7500 oraz 
8000 i dodatek do każdej godziny dyżurowej w wysokości 20 zł brutto; 

 dodatkowo w latach 2017, 2018 i 2019 realizowane były podwyżki dla 
pracowników medycznych na mocy ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych55. 

(akta kontroli str. 1375-1376) 

W 2015 r. średnie wynagrodzenie zasadnicze magistrów farmacji w ZOZ stanowiło 
93,8% średniej wynagrodzeń zasadniczych magistrów farmacji z trzech okolicznych 
szpitali56, natomiast średnie wynagrodzenie zasadnicze w grupie położnych, 
pielęgniarek, lekarzy i statystyków medycznych było wyższe od średniej  
z porównywanych szpitali i wynosiło od 103,6% do 111,5%. 

Za pierwsze półrocze 2019 r. średnie wynagrodzenia zasadnicze we wszystkich 
analizowanych grupach w ZOZ było wyższe od średniej wynagrodzeń zasadniczych 
z porównywanych szpitali i wynosiło w grupie lekarzy – 101,3%, statystyków 

                                                      
48 Wzrost z 4111,31 zł do 4222,22 zł. 
49 Wzrost z 2089,99 zł do 2647,07 zł. 
50 Wzrost z 4778,61 zł do 5596,32 zł. 
51 Wzrost z 5277,25 zł do 5657,25 zł. 
52 Wzrost z 4727,23 zł do 6730,07 zł. 
53 Dz. U. poz. 1628, ze zm. 
54 Dz. U. poz. 1532, ze zm. 
55 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (Dz. U.z 2019 poz. 1471, ze zm.). 
56 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, Powiatowy Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Starachowicach oraz Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu. 
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medycznych – 102,8%, położnych – 110,4%, pielęgniarek – 112,3% i farmaceutów – 
112,9%. 

Średnie wynagrodzenie zasadnicze lekarzy specjalistów zatrudnionych w ZOZ  
w porównaniu do lekarzy specjalistów zatrudnionych w okolicznych szpitalach 
wynosiło odpowiednio dla zatrudnionych w oddziałach: 
 Anestezjologii i Intensywnej Terapii: w 2015 r. – 95% i w I półroczu 2019 r. – 

98%; 
 Chirurgicznym: w 2015 r. – 115% i w I półroczu 2019 r. – 105%; 
 Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: w 2015 r. – 113% i w I półroczu 2019 r. – 

110%; 
 Ginekologiczno-Położniczym: w 2015 r. – 106% i w I półroczu 2019 r. – 97%; 
 Kardiologicznym: w 2015 r. – 107% i w I półroczu 2019 r. – 100%; 
 Neonatologii w 2015 r. – 105% i w I półroczu 2019 r. – 100%; 
 Neurologicznym: w 2015 r. – 98% i w I półroczu 2019 r. – 111%; 
 Pediatrii: w 2015 r. – 167% i w I półroczu 2019 r. – 127%; 
 Rehabilitacji: w 2015 r. – 87% i w I półroczu 2019 r. – 100%; 
 SOR: w 2015 r. – 98% i w I półroczu 2019 r. – 100%; 
 Wewnętrznym: w 2015 r. – 115% i w I półroczu 2019 r. – 106%. 

(akta kontroli str. 1429-1442) 

Stawki godzinowe lekarzy pełniących dyżury na SOR na podstawie umów na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2015 r. wynosiły od 55 zł do 75 zł, w 2016 r. od 
60 zł do 90 zł, w 2017 r. od 60 zł do 100 zł57, w 2018 r. od 100 zł do 120 zł (150 zł za 
pojedyncze godziny) i w 2019 r. od 100 zł do 130 zł (150 zł za pojedyncze godziny). 

(akta kontroli str. 534-538) 

Średnia stawka godzinowa lekarzy pełniących dyżury na SOR na podstawie umów 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych wyliczona na podstawie stawek 
obowiązujących w dwóch okolicznych szpitalach58 wyniosła w 2015 r. – 61,25 zł,  
w 2016 r. – 63,75 zł, w 2017 r. – 71,15 zł, w 2018 r. – 91,65 zł i w pierwszej połowie 
2019 r. – 95 zł. 

(akta kontroli str. 1434, 1440) 

13.  Pełnienie dyżurów przez lekarzy 

Na podstawie grafiku pracy lekarzy stwierdzono, że w styczniu 2018 r. co najmniej 
jeden lekarz dyżurujący na SOR spełniał kryteria określone w art. 57 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym59  
(w brzmieniu obowiązującym w styczniu 2018 r.) dla lekarzy systemu, tj. posiadał 
specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok 
specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, 
chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

W okresie objętym kontrolą występowały przypadki pełnienia dyżurów medycznych, 
na podstawie umowy cywilnoprawnej przez lekarzy zatrudnionych również na 
podstawie umowy o pracę. W wyniku analizy kart ewidencji czasu pracy za 2018 r. 
dwóch lekarzy zatrudnionych w Szpitalu na umowę o pracę oraz wykazu godzin 
rzeczywiście przepracowanych podczas dyżurów na SOR, nie stwierdzono 
równoczesnego świadczenia pracy na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną. 
Stwierdzono natomiast przypadki świadczenia nieprzerwanie pracy przez ponad  

                                                      
57 Dla umów zawartych w 2016 r. od 60 zł do 90 zł i dla umów zawartych w 2017 r. od 80 zł do 100 zł. 
58 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego  
w Sandomierzu. 
59 Dz. U. z 2019 r. poz. 993, ze zm. 
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24 godziny (co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego,  
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 534-583) 

W sporządzonym przez inspektora kontroli wewnętrznej – audytora Raporcie  
z kontroli prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej zatrudniania lekarzy 
oraz rozliczeń z tytułu zawartych umów ze szczególnym uwzględnieniem 
dokumentacji lekarza T.D. wskazano m.in. na słabość mechanizmu kontrolnego 
dotyczącego potwierdzania przez kierownika oddziału wykazu rzeczywiście 
przepracowanych godzin przez lekarza w ramach umowy na świadczenie usług 
zdrowotnych, pomimo że listy obecności znajdowały się w Dziale Kadrowo-
Płacowym. 

Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego ZOZ wyjaśniła, że obecnie kierownik oddziału 
weryfikuje i potwierdza wykaz godzin udzielania świadczeń zdrowotnych pod 
względem merytorycznym, pracownik działu kadr weryfikuje wykaz godzin  
z grafikiem i z podpisaną umową. Po weryfikacji faktura trafia do Działu księgowości. 

(akta kontroli str. 584-598) 

14. Konkursy na udzielanie świadczeń medycznych 

Badaniem objęto dwa konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie: 
 ortopedii i traumatologii narządów ruchu – operacje kręgosłupa (konkurs 

przeprowadzono w 2016 r.); 
 sprawowania samodzielnej opieki lekarskiej nad pacjentami w ramach dyżurów 

lekarskich i/lub świadczeń dopołudniowych w Oddziale Wewnętrznym I  
(w 2019 r.). 

W obu przypadkach udzielenie zamówienia nastąpiło w trybie konkursu ofert, 
przeprowadzonego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. 
Dyrektor powołał komisje konkursowe. Na stronie internetowej www.zoz.ostrowiec.pl 
(w zakładce ogłoszenia, konkursy) zamieszczone były ogłoszenia o konkursach, 
warunki uczestnictwa w konkursach, wzory ofert i projekty umów na udzielenie 
świadczeń zdrowotnych oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursów. 

W postępowaniach konkursowych wpłynęło po jednej ofercie. W zawartej umowie 
wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie operacji kręgosłupa zostało 
określone jako iloczyn liczby przeprowadzonych zabiegów i ceny jednostkowej, 
wynoszącej 9% od wartości procedury JGP60 określonej przez NFZ. W umowie nie 
określono minimalnej ani maksymalnej liczby przeprowadzanych operacji 
miesięcznie lub w okresie obowiązywania umowy. Podstawę wykonania świadczeń 
miało stanowić pisemne skierowanie wystawione przez właściwego lekarza 
ubezpieczenia społecznego (skierowania planowe) lub lekarza SOR Szpitala 
(skierowanie pilne). Nie wykazano również dni i godzin w jakich miało być udzielane 
świadczenie, wskazano jedynie, że termin realizacji świadczeń (dni i godziny) będzie 
każdorazowo ustalany przez zleceniobiorcę z kierownikiem Oddziału Ortopedii lub 
innym lekarzem wyznaczonym przez zleceniodawcę. W umowie na świadczenie 
usług zdrowotnych w zakresie sprawowanie samodzielnej opieki lekarskiej nad 
pacjentami w ramach dyżurów lekarskich i/lub świadczeń dopołudniowych  
w Oddziale Wewnętrznym I nie określono minimalnej ani maksymalnej liczby godzin 
przepracowanych w miesiącu. Wysokość wynagrodzenia ustalono na 100 zł za 
godzinę. 

(akta kontroli str. 599-611) 

 

                                                      
60 Jednorodna Grupa Pacjentów. 
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15. Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych 

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej Dyrektor ZOZ 5 grudnia 
2014 r. ustalił minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w liczbie 350, 
przy minimalnej normie zatrudnienia wynoszącej 323,5 wyliczonej na podstawie 
rozporządzenia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Przed 
ustaleniem norm Dyrektor wystąpił o zaopiniowanie minimalnej normy zatrudnienia 
na poziomie 359 etatów (większej niż później ustalił) do przewodniczącej 
Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Zakładowej Organizacji 
Związkowej Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W opiniach wskazano, 
że wyliczenie norm jest zgodne z rozporządzeniem, jednak proponowane normy 
zatrudnienia nie pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa tak pacjentom jak  
i pielęgniarkom oraz położnym. Dyrektor nie wystąpił o opinię do kierujących 
jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w regulaminie 
organizacyjnym ZOZ. 

(akta kontroli str. 612-618, 679) 

Ponownie minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych konsultowano  
w marcu 2018 r. Normy zostały zaopiniowane negatywnie przez przewodniczącą 
Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 
na sześciu z 19 oddziałów, przez przewodniczącą Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek  
i Położnych oraz przez ośmiu z 18 opiniujących kierowników oddziałów Szpitala. 
Normę zatrudnienia pielęgniarek i położnych w liczbie 391,5 etatu, przy  
310,66 etatów obliczonych na podstawie rozporządzenia w sprawie norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych, opracowała 10 grudnia 2018 r. naczelna 
pielęgniarka. Dyrektor nie zatwierdził powyższej normy. Do czasu zakończenia 
kontroli nie ustalono w ZOZ minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia  
w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 

(akta kontroli str. 619-678) 

Naczelna pielęgniarka wyjaśniła: minimalna norma zatrudnienia pielęgniarek  
i położnych opracowana w grudniu 2018 roku nie została zatwierdzona przez 
Dyrektora Naczelnego z uwagi na fakt otrzymania opinii Przewodniczącej 
Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych dopiero w grudniu 2018 r. Dodatkowo 
należy nadmienić, iż pismo z prośbą o zaopiniowanie projektu minimalnych norm 
zatrudnienia zostało wysłane w dniu 23 marca 2018 r. Ponadto od 1 stycznia 2019 r. 
nastąpiła zmiana przepisów dotyczących minimalnych norm zatrudnienia poprzez 
wprowadzenie, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego61, równoważników etatów na 1 łóżko. 

(akta kontroli str. 1370) 

ŚNFZ poinformował ZOZ w dniu 21 grudnia 2018 r., że w wyniku analizy danych  
o liczbie łóżek oraz zatrudnionych pielęgniarkach i położnych stwierdzono 
niespełnianie w dziewięciu oddziałach warunków wymaganych od 1 stycznia 2019 r. 
wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego. 

ZOZ dostosował wymaganą liczbę pielęgniarek i położnych do liczby łóżek poprzez 
redukcję liczby łóżek. 

(akta kontroli str. 680-696) 

16. Zgodność posiadanego sprzętu z umową z NFZ 

                                                      
61 Dz. U. poz. 2012, ze zm. 
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W wyniku oględzin wyposażenia Oddziału Urologii stwierdzono, że sprzęt wykazany 
w systemie zarządzania obiegiem informacji NFZ jest dostępny na terenie Szpitala. 
W gabinetach zabiegowych znajdowały się: cystoskop, pompa infuzyjna, ssak, fotel 
ginekologiczny, stół urologiczny, pistolet do biopsji i aparat USG. Kardiomonitor 
znajdował się w sali chorych. W Pracowni Urodynamicznej położonej w bloku A na 
parterze znajdowało się urządzenie do badań urodynamicznych. Na Bloku 
Operacyjnym znajdowały się: zestaw do kruszenia kamieni przezcewkowy (URSL), 
aparat do przezskórnego usuwania kamieni (PCNL) oraz ureterorenoskop  
i resektoskop. Sprawdzono paszporty techniczne następujących urządzeń 
medycznych: aparatu USG, cystoskopu, fotela ginekologicznego, kardiomonitora, 
pompy infuzyjnej, rezonansu magnetycznego, dwóch aparatów RTG, ssaka, stołu 
urologicznego, systemu urodynamicznego, tomografu, zestawu do kruszenia 
kamieni przezcewkowego oraz aparat do przezskórnego usuwania kamieni.  
W paszportach odnotowane były aktualne przeglądy techniczne, a Szpital miał 
podpisane umowy na serwisowanie ww. sprzętu. 

(akta kontroli str. 1218-1283) 

17. Zamówienia publiczne 

17.1. Zasady udzielania zamówień publicznych przez ZOZ zostały uregulowane  
w regulaminie pracy komisji przetargowej, regulaminie prowadzenia dialogu 
technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o zamówienie publiczne 
oraz w regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza 30 000 euro, w którym uregulowano zasady prowadzenia zamówień na 
dostawy i usługi powyżej 20 tys. zł oraz na roboty budowlane powyżej 60 tys. zł.  
W ZOZ nie uregulowano prowadzenia zamówień na dostawy i usługi o wartości 
poniżej 20 tys. zł i roboty budowlane poniżej 60 tys. zł. 

(akta kontroli str. 697-716) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: sposób realizacji zamówień poniżej 20 000 zł (dostawy  
i usługi) oraz poniżej 60 000 zł (roboty budowlane) został rozwiązany w ten sposób, 
że jeżeli potrzebny do zamówienia asortyment jest używany sukcesywnie, to 
pomimo że nie przekracza on wartości 20 000 zł jego zakup przeprowadzany jest  
w formie zapytania ofertowego, publikowanego na stronie internetowej ZOZ (rejestr 
zamówień poniżej 30 000 euro) Jeżeli jest to sporadyczna, jednorazowa dostawa, 
dział, który wnioskuje do Dyrektora o zakup/usługę wskazuje na zapotrzebowaniu, 
gdzie można kupić dany asortyment, ewentualnie ustala to pracownik działu 
zaopatrzenia. Dyrektor na podstawie zebranych i przedstawionych mu do akceptacji 
informacji z rozeznania cenowego, dokonuje analizy danego zlecenia. Udzielanie 
robót budowlanych o wartości poniżej 60 000 zł odbywa się na podstawie 
rozeznania cenowego przeprowadzonego przez Kierownika Działu Techniczno-
Eksploatacyjnego. 

(akta kontroli str. 1375) 

W zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dwóch pracowników 
zespołu ds. zamówień publicznych nie wskazano zakresu ich podległości służbowej. 

(akta kontroli str. 726-733) 

17.2. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu plany zamówień publicznych 
sporządzane były przez inspektora ds. zamówień publicznych; jedynie plan 
zamówień na 2019 r. został podpisany przez zastępcę dyrektora ds. finansowych. 
Plany o udzielenie zamówień na lata 2017-2018 nie zostały opublikowane na stronie 
internetowej, a plan na 2019 r. został opublikowany 21 sierpnia 2019 r. 

17.3. Szczegółowymi badaniami kontrolnymi objęto trzy zamówienia udzielone na 
podstawie Pzp: 
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1. Wykonanie rozbudowy budynku szpitala o jednokondygnacyjny 
niepodpiwniczony budynek – pawilon mieszczący szpitalny oddział ratunkowy 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej: budowa SOR); 

2. Zakup i dostawa soczewek i akcesoriów do wykonywania zabiegów w technice 
operacyjnej fako wraz z użyczeniem aparatu do wykonywania zabiegów operacji 
zaćmy; 

3. Zakup i dostawy produktów mięsno-wędliniarskich. 

 

17.3.1. Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu na budowę SOR: 
 ZOZ zawarł w dniu 5 listopada 2015 r. z WK Architekci sp. z o.o. umowę na 

opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla nowego pawilonu 
szpitalnego mieszczącego SOR oraz lądowiska SOR. Wykonawca miał również 
sprawować nadzór autorski w czasie budowy. Odbioru dokumentacji dokonano 
w dniu 26 lutego 2016 r., wynagrodzenie w wysokości 492 000 zł uregulowano 
w sześciu równych ratach, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia; 

 na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2015 r. Masterprojekt s.c. sporządził 
dokumentację aplikacyjną62 na konkurs nr 9.1/1/2015 w ramach Projektu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2015 osi priorytetowej IX 
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1 
Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących 
szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk 
wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów 
realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem 
województwa mazowieckiego dla budowy nowego pawilonu SOR wraz  
z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych. Koszt całej inwestycji oszacowano 
na 12 830 609,76 zł, w tym koszt budowy pawilonu – 9 041 315,94 zł, koszt 
budowy lądowiska – 2 776 448,38 zł, koszt zakupu sprzętu – 421 740 zł, koszt 
dokumentacji projektowej – 524 595 zł, nadzór inwestorski – 65 000 zł i koszt 
promocji – 1510,44 zł. Za sporządzenie powyższej dokumentacji Szpital zapłacił 
32 595 zł; 

 Szpital 30 marca 2016 r. uzyskał promesę na pożyczkę z przeznaczeniem na 
pokrycie części kosztów realizacji projektu Budowa i wyposażenie pawilonu 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz 
utworzenie lądowiska dla helikopterów w celu poprawy funkcjonowania systemu 
ratownictwa medycznego. Koszt promesy wyniósł 99 950 zł; 

 starosta ostrowiecki decyzją nr 221/2016 z 28 lipca 2016 r. zatwierdził projekt 
budowy i udzielił pozwolenia na budowę SOR i lądowiska; 

 Ministerstwo Zdrowia pismem z 22 września 2016 r. poinformowało ZOZ, że 
projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 5 905 856,94 zł (całkowity koszt 
projektu wynosił 12 830 609,76 zł). Szpital został wezwany do przedstawienia 
ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz dokumentów 
potwierdzających posiadanie środków niezbędnych do realizacji projektu. 
Ministerstwo 12 grudnia 2016 r. poinformowało ZOZ, że ze względu na 
niedostarczenie żądanych dokumentów oraz niepodpisanie umowy  
o dofinansowanie w terminie 60 dni od poinformowania Szpitala o uzyskaniu 
pozytywnej oceny przez projekt, nie udzielono dofinansowania; 

 WK Architekci sp. z o.o. w trzecim kwartale 2016 r. dokonała aktualizacji 
kosztorysów dotyczących budowy SOR, za kwotę 11 070 zł; 

                                                      
62 Obejmowała: studium wykonalności projektu, wniosek aplikacyjny, listę załączników, wzory załączników, 
odpowiednie opisanie, oklejenie teczek, segregatorów, płyt CD. 
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 na podstawie umowy z dnia 12 stycznia 2017 r. Masterprojekt s.c. sporządził 
dokumentację aplikacyjną dla budowy nowego pawilonu SOR wraz  
z wyposażeniem, bez lądowiska dla helikopterów, na konkurs nr POIS.09.01.00-
IP.04-00-007/16 na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1. Koszt całej inwestycji 
oszacowano na 10 055 621,16 zł, w tym koszt budowy pawilonu – 
9 041 315,94 zł, koszt zakupu sprzętu – 513 000 zł, koszt dokumentacji 
projektowej – 350 550 zł, nadzór inwestorski 150 000 zł i koszt promocji – 
755,22 zł. Za sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej Szpital zapłacił 30 750 zł; 

 Medfinance S.A. udzieliło 30 stycznia 2017 r. ponownie promesy udzielenia 
pożyczki, za wynagrodzeniem 1 zł; 

 Ministerstwo Zdrowia pismem z 19 października 2017 r. poinformowało ZOZ, że 
projekt budowy SOR uzyskał dofinansowanie w wysokości 5 949 351,96 zł 
(całkowity koszt projektu wynosił 10 055 621,16 zł); 

 umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0216/17-00/667/2017/1198  
projektu Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego  
w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu 
ratownictwa medycznego została zawarta 3 listopada 2017 r. 

Na przygotowanie budowy SOR z lądowiskiem wydatkowano łącznie 624 545 zł,  
a na koszty związane ze złożeniem ponownego wniosku aplikacyjnego na budowę 
SOR bez lądowiska (aktualizacja kosztorysów, ponowny wniosek aplikacyjny oraz 
udzielenie promesy pożyczki) wydatkowano 41 821 zł. 

(akta kontroli str. 717-1068, 1367) 

Odnośnie niepodpisania umowy na dofinansowanie budowy SOR wraz  
z lądowiskiem były Dyrektor Naczelny Jarosław Seweryński zeznał: Szpital 
posiadający w swojej strukturze szpitalny oddział ratunkowy od końca 2016 r. musiał 
posiadać lądowisko. Budowę lądowiska zaplanowaliśmy na dachu, ponieważ 
specjaliści stwierdzili że jest to jedyne bezpieczne miejsce. Budowa samego 
lądowiska na ziemi teoretycznie byłaby tańsza, ale należałoby ponieść dodatkowe 
koszty w postaci wycinki lasu, budowy dojazdów, zapewnienia karetki wraz  
z obsługą do przewozu pacjenta z lądowiska do szpitala oraz inne koszty. 
Reasumując w mojej ocenie koszty lądowiska na dachu wraz z jego utrzymaniem 
byłyby niższe od lądowiska ziemnego. Na podjęcie decyzji o przygotowaniu 
inwestycji polegającej na budowie SOR z wyposażeniem i z lądowiskiem wpływ miał 
stan techniczny istniejącego SOR-u, który nie spełniał standardów XX w. 
Wybudowanie nowego SOR-u zwiększyłoby finansowanie Szpitala przez NFZ. 
Wybudowanie nowego SOR pozwoliłoby zwolnić powierzchnię starego SORu, gdzie 
zamierzałem utworzyć oddział onkologiczny do podawania cytostatyków. Wstępne 
rozmowy dotyczące utworzenia oddziału onkologicznego prowadzone były  
z dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Przygotowanie inwestycji 
poprzedziła stosowna uchwała Rady Powiatu Ostrowieckiego. Z tego co pamiętam, 
była stosowna uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego odnośnie zapewnienia 
finansowania. Szpital nie miał możliwości samodzielnego sfinansowania inwestycji  
i nie miał do tego uprawnień. Uważam, że były zapewnione środki na realizację 
inwestycji, w postaci obiecanych dotacji celowych Powiatu i dlatego podczas mojej 
nieobecności (zwolnienie lekarskie) wniosek o dofinansowanie projektu do 
Ministerstwa Zdrowia złożył zastępca dyrektora Wiesław Wojarski. Moim zdaniem 
nie należało się wycofywać z realizacji projektu. W tamtym okresie sytuacja 
finansowa była zdecydowanie lepsza niż obecna, ceny usług budowlanych były 
zdecydowanie niższe niż obecnie i uważam, że koszt realizacji tamtego projektu 
byłby niższy niż obecna budowa SOR bez wyposażenia i bez lądowiska i późniejsze 
wyposażenie SOR i dobudowanie lądowiska. 
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(akta kontroli str. 1448-1449) 

Były Dyrektor Naczelny Jan Pawliński wyjaśnił: wniosek o dofinansowanie projektu 
pn. Budowa i wyposażenie pawilonu SOR oraz utworzenie lądowiska dla 
helikopterów złożył do Ministerstwa Zdrowia poprzedni dyrektor Seweryński.  
W mojej ocenie, uwzględniając sytuację ekonomiczną Szpitala, nie było 
uzasadnione przystąpienie do budowy SOR wraz z lądowiskiem. Budowa 
zwiększyłaby zadłużenie Szpitala o około 7 mln zł. Proponowałem zlikwidowanie 
oddziału ginekologiczno-położniczego i sprzedaż kardiologii do spółki Carint, aby 
uzyskać wolne powierzchnie na reorganizację SOR i utworzenie przychodni. Na 
miesiąc przed terminem wyznaczonym do podpisania umowy na dofinansowanie 
rekomendowałem zarządowi powiatu niepodpisywanie tej umowy, chyba że 
znalazłyby się dodatkowe środki finansowe wspomagające inwestycję. W mojej 
ocenie dla Szpitala korzystniejsze byłoby przekształcenie SOR-u w izbę przyjęć niż 
ponoszenie kosztów na budowę nowego SOR-u i lądowiska. Ubytek na 
przychodach powstały na skutek likwidacji SOR-u byłby znacznie mniejszy niż 
koszty poniesione na budowę i utrzymanie SOR-u wraz z lądowiskiem. 

(akta kontroli str. 1069-1070) 

Były Dyrektor Naczelny Piotr Chuchmała wyjaśnił: umowa na dofinansowanie nie 
została podpisana przeze mnie, ponieważ byłem jedynie p.o. dyrektora naczelnego 
do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Szpitala i uważam że przy takim 
umocowaniu nie mogłem podejmować tak istotnych decyzji bez uzgodnienia  
z organem założycielskim. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ze względu na trudną 
sytuację finansową Szpitala i powiatu rekomendował niezawieranie umowy. W mojej 
ocenie zasadnym było podpisanie umowy z punktu widzenia społecznego, 
natomiast zadłużenie Szpitala utrudniałoby realizację projektu. Z tego, co pamiętam 
Szpital nie posiadał w tamtym czasie środków na pokrycie wkładu własnego. 
Podpisanie umowy byłoby możliwe jeżeli Szpital uzyskałby dodatkowe 
dofinansowanie inwestycji. W chwili podejmowania decyzji o odstąpieniu od 
podpisania umowy na dofinansowanie projektu wiadomo było, że taki wniosek 
będzie można ponownie złożyć w późniejszym terminie. 

(akta kontroli str. 1071-1072) 

Były Dyrektor Naczelny Rafał Lipiec wyjaśnił m.in.: Kiedy rozpocząłem pracę, to 
dowiedziałem się, że Zarząd Powiatu w Ostrowcu Św. i Rada Społeczna Szpitala 
zdecydowały, że Szpitalny Oddział Ratunkowy (dalej: SOR) ma być budowany bez 
lądowiska dla pogotowia lotniczego. Z tego, co mi wiadomo powyższa decyzja 
zapadła po przeprowadzeniu konsultacji ze specjalistami. Ja tej decyzji nie 
podważałem, tylko rozpocząłem starania o budowę SOR bez lądowiska. 

(akta kontroli str. 1447) 

Ogłoszony 1 marca 2018 r. przetarg nieograniczony na budowę SOR został  
9 kwietnia 2018 r. unieważniony, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, ponieważ 
cena w jedynej ofercie (9 804 330 zł brutto) złożonej przez Ostrowiecki Kombinat 
Budowlany S.A. przewyższała kwotę jaką ZOZ zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Szpital zamierzał przeznaczyć 9 278 285,61 zł, tj.  
o 526 044,39 zł mniej niż wynikało z oferty. 

(akta kontroli str. 1073-1084) 

Drugi przetarg nieograniczony na budowę SOR ogłoszono 9 kwietnia 2018 r. 
Ponownie jedyną ofertę złożył Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A., który 
zadeklarował wykonanie robót za kwotę 10 263 587,40 zł brutto, tj. o 459 257,40 zł 
wyższą od zaoferowanej w pierwszym przetargu. ZOZ zamierzał przeznaczyć na 
realizację zamówienia 9 278 285,61 zł, tj. o 985 301,79 zł mniej niż wynikało  
z jedynej oferty. W dniu 7 maja 2018 r. Dyrektor ZOZ wystąpił do starosty 
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ostrowieckiego z wnioskiem o dofinansowanie Szpitala brakującą kwotą niezbędną 
do zrealizowania zamówienia. Brakującą kwotę przekazał Szpitalowi, jako dotację 
powiat ostrowiecki, na podstawie umowy z 24 maja 2018 r. Umowa na budowę SOR 
została zawarta 30 maja 2018 r., termin zakończenia realizacji robót określono na 
29 lutego 2020 r. Do dnia kontroli (27 listopada 2019 r.) wykonawca wystawił faktury 
za wykonane roboty budowlane na łączną kwotę 6 866 416,08 zł. Dyrektor Szpitala 
nie powołał zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, o którym 
mowa w art. 20a ust. 1 Pzp. Nadzór nad realizacją zamówienia pełniło trzech 
członków komisji przetargowej, z których od 30 listopada 2018 r. dwóch nie pracuje 
w Szpitalu. 

(akta kontroli str. 1085-1167) 

Były Dyrektor Rafał Lipiec wyjaśnił: Pierwszy przetarg na budowę SOR 
unieważniłem, na wniosek komisji przetargowej, ponieważ jedyna oferta, która 
wpłynęła przekroczyła kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć. Niezwłocznie został 
ogłoszony drugi przetarg nieograniczony. Na drugi przetarg wpłynęła również jedna 
oferta, złożona przez tego samego oferenta, tj. Ostrowiecki Kombinat Budowlany 
S.A. Oferta złożona została na jeszcze wyższą kwotę. Ponieważ kończył się termin 
na podpisanie umowy na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych, to 
podjąłem decyzję o wystąpieniu do Zarządu Powiatu o wsparcie Szpitala dotacją na 
brakującą kwotę. Po otwarciu oferty w pierwszym przetargu nie wystąpiłem  
o wsparcie finansowe do Zarządu Powiatu, ponieważ liczyłem, że na drugi przetarg 
wpłynie więcej ofert. W mojej ocenie występowanie po pierwszym przetargu  
o pomoc finansową Powiatu byłoby niezasadne, był jeszcze czas na ponowne 
ogłoszenie przetargu. Nie mogłem przewidzieć, że kolejny przetarg zakończy się 
ofertą na jeszcze wyższą kwotę. Każda decyzja dotycząca tak dużych kwot była 
konsultowana z radcą prawnym, Zarządem Powiatu i Radą Społeczną. 

(akta kontroli str. 1447) 

Zgodnie z § 15 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, 
od dnia 1 stycznia 2021 r. SOR musi posiadać lądowisko dla helikopterów. ZOZ  
24 czerwca 2019 r. założył dziennik budowy dla inwestycji pn. Budowa lądowiska 
dla śmigłowców na dachu istniejącego budynku ZOZ z nadbudową istniejącej windy 
i klatki schodowej. W dzienniku budowy odnotowano rozpoczęcie robót 
budowlanych poprzez wykonanie nowego otworu drzwiowego dla 
nowoprojektowanej windy przelotowej w istniejącym szybie windowym. Zarząd 
powiatu ostrowieckiego 18 listopada 2019 r. poinformował Szpital o ujęciu  
w projekcie budżetu na 2020 r. dotacji celowej na budowę i wyposażenie pawilonu 
SOR w kwocie 995 800,93 zł. oraz na budowę lądowiska na potrzeby SOR w kwocie 
1000 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1168-1170) 

17.3.2. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Zakup  
i dostawa soczewek i akcesoriów do wykonywania zabiegów w technice operacyjnej 
fako wraz z użyczeniem aparatu do wykonywania zabiegów operacji zaćmy 
przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania, w dniu 17 marca 2016 r. zawarto umowę z jedynym oferentem – 
Alcon Polska sp. z o.o. na zakup i dostawę soczewek i akcesoriów za kwotę 
1 926 288 zł brutto oraz umowę na użyczenie aparatu Centurion Vision System  
o wartości 345 600 zł na cztery lata. Koszty związane z dostawą, montażem 
urządzenia, szkoleniem pracowników, a także utrzymaniem urządzenia  
w sprawności technicznej obciążają użyczającego.  
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ZOZ przekazał do publikacji na stronie Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10 maja 2016 r., tj. dopiero po 54 dniach od 
podpisania umowy. 

(akta kontroli str. 1171-1196) 

17.3.3. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Zakup  
i dostawy produktów mięsno-wędliniarskich przeprowadzono w trybie przetargu 
nieograniczonego. W wyniku przeprowadzonego postępowania 9 maja 2019 r. 
zawarto umowę z jedynym oferentem P.P.H.U. PUBLIMA Sp. j. Lichota&Lichota na 
zakup i dostawę produktów mięsno-wędliniarskich za kwotę 335 267,16 zł w okresie 
12 miesięcy. 

(akta kontroli str. 1197-1199) 

17.3.4. W badanych postępowaniach Dyrektor Szpitala powoływał pięcioosobowe 
komisje przetargowe, zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 i art. 21 ust. 2 Pzp. Osoby 
wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły pisemne 
oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 
Pzp. Ogłoszenia o zamówieniu publikowane były na stronie internetowej ZOZ oraz 
Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.bzp.uzp.gov.pl lub  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Po przeprowadzeniu postępowań 
sporządzono protokoły postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

(akta kontroli str. 1085-1089, 1171-1174, 1197-1199) 

Szpital przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdania  
o udzielonych zamówieniach za lata 2015-2018 w terminie określonym w art. 98  
ust. 2 Pzp, tj. do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy 
sprawozdanie. 

(akta kontroli str. 1200) 

17.4. Badaniem objęto również trzy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro,  
tj.: Zakup i dostawa materiałów medycznych, Zakup i dostawa owoców, warzyw i jaj 
oraz Dostawa ryb i mrożonek. Badane zamówienia zostały przeprowadzone zgodnie 
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 
30 000 euro w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dokumenty 
dotyczące powyższych zamówień zostały zamieszczone na stronie internetowej 
Szpitala. 

 (akta kontroli str. 1201-1203) 

18. Kontrole przeprowadzone w Szpitalu 

18.1. W latach 2015-2019 (30 czerwca) ŚNFZ przeprowadził 12 kontroli, w wyniku 
których zakwestionował udzielenie przez ZOZ świadczeń na łączną kwotę 
387,3 tys. zł i nałożył kary umowne w łącznej wysokości 313,4 tys. zł. Przyczynę 
zakwestionowania usług oraz nałożenia kar stanowiło m.in. świadczenie usług 
możliwych do wykonania w warunkach ambulatoryjnych, wykonywanie świadczeń 
zachowawczych na oddziale zabiegowym, wykazywanie rehospitalizacji zamiast 
kontynuacji leczenia, nieprawidłowe rozpoznanie główne, brak procedury P49-Leki 
w SOR, brak całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego (podwykonawca), wykonywanie badań urodynamicznych  
u podwykonawcy, nieterminowe aktualizowanie harmonogramu-zasoby. 

(akta kontroli str. 1204-1217) 

18.2. W okresie objętym kontrolą służby sanitarne przeprowadziły 29 kontroli 
Szpitala, w wyniku których stwierdzono łącznie 217 nieprawidłowości dotyczących 
m.in. niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego ścian, posadzek, braku śluzy 
umywalkowo-fartuchowej prowadzącej do Oddziału Pulmonologicznego, braku 
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izolatek i urządzenia umożliwiającego kontakt pacjenta z odwiedzającymi na tym 
oddziale oraz występowania w wodzie bakterii Coli i Legionella sp. 

W związku z przeprowadzonymi kontrolami Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny w Kielcach (dalej: ŚPWIS) wydał 11 decyzji zawierających 
zarządzenia w zakresie usunięcia nieprawidłowości. 
ŚPWIS dwukrotnie przedłużał terminy wyznaczone do usunięcia nieprawidłowości, 
ponieważ Szpital realizował zarządzenia z opóźnieniem. 

ŚPWIS decyzją z 1 czerwca 2015 r. nakazał m.in. zapewnienie: „nieprzechodniości” 
oddziałów; punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim; 
płuczki-dezynfektora lub urządzenia do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów 
jednorazowych wraz z zawartością w brudniku; śluzy umywalkowo-fartuchowej 
prowadzącej do oddziału; izolatek; urządzenia umożliwiającego kontakt pacjenta  
z odwiedzającymi; właściwego stanu sanitarno-technicznego odbojnic. Termin 
realizacji powyższych zaleceń określono na 31 grudnia 2016 r. 
Szpital nie wykonał powyższych zaleceń i wystąpił o zmianę decyzji w części 
dotyczącej terminu jej wykonania. 
ŚPWIS wyznaczył nowy termin na 31 grudnia 2017 r., którego ZOZ również nie 
dotrzymał. 
W związku z niezrealizowaniem części z powyższych zaleceń, ŚPWIS wydał  
22 lutego 2018 r. postanowienie o niespełnianiu przez Szpital wymagań określonych 
na podstawie art. 22 ustawy o działalności leczniczej w zakresie zapewnienia braku 
„przechodniości” oddziałów, wyposażenia brudowników w części oddziałów Szpitala, 
zapewnienia w Oddziale Pediatrii pomieszczenia higieniczno-sanitarnego 
wyposażonego dodatkowo w natrysk dla rodziców lub opiekunów dziecka, 
nieprawidłowości w Centralnej Sterylizatorni, zapewnienia w pracowni badań 
endoskopowych pokoju co najmniej z jednym stanowiskiem wybudzeniowym oraz 
zapewnienia pomieszczenia przygotowawczego w zespole pomieszczeń Stacji 
Dializ. 
Do 11 czerwca 2018 r. ZOZ zrealizował zalecenia wynikające z decyzji z 1 czerwca 
2015 r. za wyjątkiem wydzielenia izolatek dla pacjentów na Oddziale Pulmonologii. 
Szpital zlecił opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy 
Oddziału Pulmonologii 29 czerwca 2018 r., a wykonanie przebudowy zlecił  
w październiku 2019 r. 

(akta kontroli str. 1288-1358) 

Przeprowadzone 17 grudnia 2019 r. oględziny potwierdziły wykonanie izolatek. 
Pomieszczenia izolatek znajdowały się na pierwszych piętrze. Każda z trzech 
izolatek składała się ze śluzy, łazienki i sali chorych. Łazienka wyposażona była  
w ubikację, umywalkę i prysznic. W izolatce i na korytarzu głównym przed drzwiami 
do izolatek znajdowały się urządzenia do komunikacji. Izolatki były puste, brak było 
łóżek i wyposażenia szpitalnego. 

(akta kontroli str. 1219, 1359) 

Do realizacji pozostało 30 zaleceń pokontrolnych ŚPWIS, których termin realizacji 
jeszcze nie upłynął. Zalecenia te dotyczą m.in. malowania ścian, sufitów, mebli, 
wymiany brodzików i umywalek, remontu podłóg, zakupu płuczek dezynfektora oraz 
zapewnienia dostępu do łóżek z trzech stron. 

(akta kontroli str. 1360-1361) 

18.3. W okresie objętym kontrolą Szpital przeprowadzał kontrole stanu 
technicznego budynków, w których prowadzona była działalność lecznicza, zgodnie 
z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane63. Dla 

                                                      
63 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm. 
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budynków prowadzone były książki obiektu budowlanego, zgodnie z art. 64 Prawa 
budowlanego. 

(akta kontroli str. 1377-1361) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. ZOZ nie rozliczył z G.V.M.Carint Sp. z o.o. należności z tytułu nienależytego 
wykonywania umowy zawartej z tą spółką, które zostało stwierdzone w wyniku 
kontroli przeprowadzonej przez ŚNFZ w dniach od 1 marca 2018 r. do 26 marca 
2018 r. dotyczącej udzielania świadczeń z zakresu kardiologii. W wyniku kontroli 
ŚNFZ nałożył na ZOZ karę umowną w wysokości 124 601,57 zł. Z kwoty tej kara 
w wysokości 96 912,33 zł dotyczyła świadczeń wynikających z umowy zawartej 
z G.V.M. Carint Sp. z o.o., z tego 27 689,24 zł za nieprawidłowe prowadzenie 
Księgi Pracowni Hemodynamiki oraz 69 223,09 zł za nieprawidłowe 
prowadzenie całodobowej opieki lekarskiej w OINK. 

Dyrektor wyjaśnił w tej sprawie: Informacje o powyższym zdarzeniu powziąłem 
dopiero w listopadzie 2019 r. Na dzień dzisiejszy podjęte zostały czynności 
zmierzające do obciążenia G.V.M. Carint karą umowną stosownie do stopnia 
odpowiedzialności. 

(akta kontroli str.411-522) 

2. W wyniku analizy kart ewidencji czasu pracy za 2018 r. dwóch lekarzy 
zatrudnionych w Szpitalu na umowę o pracę oraz wykazu godzin rzeczywiście 
przepracowanych przez tych samych lekarzy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej podczas dyżurów na SOR, stwierdzono przypadki świadczenia 
pracy nieprzerwanie przez długi okres, przekraczający nawet 24 godziny. Lekarz 
zatrudniony na Oddziale Chirurgii czterokrotnie pracował przez 32 godziny bez 
przerwy. Po ośmiu godzinach pracy na oddziale, pełnił 16-godzinny dyżur na 
SOR, a następnie przepracował ponownie osiem godzin na oddziale. Natomiast 
lekarz zatrudniony na Oddziale Kardiologii dwudziestokrotnie pracował co 
najmniej 32 godziny bez przerwy, w tym piętnastokrotnie po delegacji służbowej 
pełnił 16-godzinny dyżur na SOR, a następnie udał się w delegację, dwukrotnie 
po 24-godzinnym dyżurze pracował osiem godzin na oddziale oraz trzykrotnie 
po ośmiu godzinach pracy na oddziale, pełnił 16-godzinny dyżur na SOR,  
a następnie pracował ponownie osiem godzin na oddziale. 

(akta kontroli str. 534-583) 

Dyrektor wyjaśnił: w związku z dużymi brakami kadrowymi występującymi  
w ZOZ, zdarzają się sytuacje, w których lekarze dyżurują ponad 24 godziny. 
Sytuacje takie występują sporadycznie i są uzasadnione wyłącznie 
zapewnieniem ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz brakiem 
możliwości powierzenia wykonywania pracy innemu lekarzowi. 

(akta kontroli str. 1445) 

Pomimo że NIK nie stwierdziła w powyższym postępowaniu naruszenia art. 97 
ustawy o działalności leczniczej, ponieważ dotyczy on jedynie lekarzy 
wykonujących obowiązki w ramach umowy o pracę, należy zauważyć, że 
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w wymiarze nawet 32 godzin 
bez przerwy, może wskazywać na niewłaściwą organizację pracy i budzić 
uzasadnione wątpliwości co do jakości świadczonych usług, a tym samym 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego przebywających w Szpitalu 
pacjentów. 

3. Kolejni Dyrektorzy Szpitala Rafał Lipiec, Aldona Jarosińska (p.o. dyrektora) oraz 
Andrzej Gruza  od 30 listopada 2018 r. nie zapewnili nadzoru, ze strony co 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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najmniej dwóch członków komisji przetargowej, nad realizacją udzielonego  
w dniu 30 maja 2018 r. zamówienia na Wykonanie rozbudowy budynku szpitala 
o jednokondygnacyjny niepodpiwniczony budynek – pawilon mieszczący 
szpitalny oddział ratunkowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim (o wartości 10 263 587,40 zł) ani nie powołali zespołu do 
nadzoru nad realizacją tej inwestycji. Spośród pięciu członków komisji 
przetargowej, trzech z racji pełnionych funkcji mogło zapewnić nadzór nad 
realizacją inwestycji, jednak od 30 listopada 2018 r. w Szpitalu pracuje tylko 
jedna z tych osób.  

Zgodnie z art. 20a ust. 1, 3 i 4 Pzp, w przypadku zamówienia na roboty 
budowlane, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 1 000 000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego 
zamówienia powołuje się zespół osób. Co najmniej dwóch członków zespołu jest 
powoływanych do komisji przetargowej. Zespołu nie powołuje się, jeżeli 
zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków 
komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia. 

(akta kontroli str. 1085-1089) 

Inspektor ds. zamówień publicznych wyjaśniła m.in.: o konieczności powołania 
zespołu nad realizacją zamówienia na budowę SOR zostałam poinformowana 
przez ówczesną radcę prawną ZOZ (…) Dlatego uważałam, że skoro radca 
prawny był świadomy, że dyrektor ZOZ rozwiązał umowę o pracę z dwoma  
z trzech osób nadzorujących zamówienie, poinformował go także o konieczności 
powołania innych osób do zespołu. 

(akta kontroli str. 1364) 

W trakcie niniejszej kontroli Dyrektor ZOZ zarządzeniem Nr 93/2019 z 5 grudnia 
2019 r. powołał dwuosobowy zespół do nadzoru nad realizacją ww. zamówienia 
w składzie – kierownik i starszy mistrz Działu Techniczno-Eksploatacyjnego. 

(akta kontroli str. 1366) 

4. Szpital nie opublikował planów zamówień publicznych na lata 2017-2018 na 
swojej stronie internetowej. Zgodnie z art. 13a ust. 1 Pzp, m.in. jednostki sektora 
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, nie 
później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez 
uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie 
przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na 
stronie internetowej. Ponadto sporządzone przez inspektora ds. zamówień 
publicznych plany zamówień publicznych na lata 2017-2018 nie zostały 
zatwierdzone przez Dyrektora ZOZ. 

(akta kontroli str. 717-722, 1367) 

Inspektor ds. zamówień publicznych wyjaśniła m.in.: o sporządzonym planie 
informowałam zawsze bezpośredniego przełożonego, którym jest Z-ca 
Dyrektora ds. Finansowych, w celu jego uszczegółowienia o pozycje, o których 
nie miałam wiedzy oraz w celu uzyskania akceptacji do zamieszczenia na 
stronie internetowej ZOZ. Ponieważ takowej zgody nie uzyskiwałam, nie 
mogłam bez zgody dyrektora ZOZ zamieścić planu na stronie internetowej ZOZ. 
Jako uzasadnienie braku zgody otrzymywałam informację, że plan finansowy 
ZOZ nie uzyskał akceptacji organu założycielskiego. Analogiczna sytuacja miała 
miejsce w bieżącym roku. P.o. dyrektora pani Aldona Jarosińska poinformowała 
mnie, że sporządzony przez ZOZ plan finansowy nie jest zaakceptowany przez 
organ założycielski, dlatego sporządzony przeze mnie plan zamówień nie może 
być opublikowany na stronie internetowej ZOZ. Po rozmowie na ten temat  
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z obecnym dyrektorem ZOZ, została podjęta decyzja, aby plan został 
zamieszczony na stronie internetowej ZOZ, co uczyniłam. 

(akta kontroli str. 1364) 

5. ZOZ przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawę 
soczewek i akcesoriów do wykonywania zabiegów w technice operacyjnej fako 
wraz z użyczeniem aparatu do wykonywania zabiegów operacji zaćmy  
o wartości 1 926 288 zł Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10 maja 
2016 r., tj. po 54 dniach od podpisania umowy. Było to niezgodne z art. 95 ust. 2 
Pzp64, z którego wynikało, że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej. 

(akta kontroli str. 1175-1176) 

Inspektor ds. zamówień publicznych wyjaśniła m.in.: zapis art. 95 ust. 2 Pzp  
w ówczesnym stanie prawnym nie określał, jak obecnie, konkretnego  
30-dniowego terminu na wywiązanie się z obowiązku przesłania ogłoszenia  
o udzieleniu zamówienia, ale nakazywał jedynie przesłanie tego ogłoszenia 
niezwłocznie. Z racji braku ścisłego określenia tego terminu, ogłoszenia były 
przekazywane w miarę dysponowania czasem na jego wygenerowanie  
i przesłanie - bez zbędnej zwłoki. 

(akta kontroli str. 1364-1365) 

6. W zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dwóch pracowników 
zespołu ds. zamówień publicznych nie wskazano zakresu ich podległości 
służbowej. Zgodnie ze standardem kontroli zarządczej nr 3 Struktura 
organizacyjna określonym w części II pkt A Środowisko wewnętrzne załącznika 
do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych65, zakres 
podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób 
przejrzysty i spójny, a aktualny zakres obowiązków, uprawnień  
i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika. 

(akta kontroli str. 726-733) 

Dyrektor wyjaśnił m.in.: na pierwsze półrocze 2020 roku zaplanowano prace nad 
zakresami czynności pracowników, tj. przejrzenie zakresów czynności i ich 
ewentualną aktualizację. 

(akta kontroli str. 1445) 

7. Były Dyrektor Szpitala Józef Grabowski ustalając w dniu 5 grudnia 2014 r. 
minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych na podstawie art. 50  
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, nie wystąpił o opinie, wymagane tym 
przepisem, do kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi 
określonymi w regulaminie organizacyjnym ZOZ. 

(akta kontroli str. 612-618, 679) 

Naczelna pielęgniarka wyjaśniła, że brak opinii kierujących jednostkami lub 
komórkami organizacyjnymi był niedopatrzeniem. 

(akta kontroli str. 1370) 

                                                      
64 W brzmieniu obowiązującym w dniu 17 marca 2016 r., tj. podpisania umowy ZP/01/2016/A. 
65 Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84. 
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Kolejni Dyrektorzy Szpitala Rafał Lipiec, Aldona Jarosińska (p.o. dyrektora) oraz 
Andrzej Gruza do zakończenia kontroli nie ustalili ponownie minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w trybie określonym w art. 50 ust. 1 ustawy 
o działalności leczniczej i rozporządzeniu w sprawie norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych, pomimo że powinny zostać ustalone najpóźniej  
w grudniu 2017 r. Z § 7 ww. rozporządzenia wynika bowiem, że minimalne normy 
zatrudnienia ustala się co najmniej raz na trzy lata. 

 (akta kontroli str. 678-679) 

Naczelna pielęgniarka wyjaśniła: opóźnienie w opracowaniu minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych było spowodowane otrzymaniem  
z samorządu pielęgniarek i położnych opinii w przedmiotowej sprawie dopiero  
w grudniu 2018 roku. W opracowaniu uwzględniona została liczba pacjentów 
zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii opieki z 2017 r. Pisma z prośbą 
o zaopiniowanie projektu do Przewodniczącej Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek 
i Położnych, do kierowników oddziałów i Przewodniczącej Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych wysłano w marcu 2018 r. 

(akta kontroli str. 1370) 

Dyrektor Szpitala Andrzej Gruza wyjaśnił: W styczniu 2019 r. wyliczono normy 
zatrudnienia na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Normy wyliczone na podstawie 
tego rozporządzenia znacznie przewyższały normy wyliczone na podstawie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami i były zbliżone do norm 
zaopiniowanych w grudniu 2018 r. Ówczesna Dyrektor Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Aldona Jarosińska na piśmie z dnia  
24 stycznia 2019 r. zadysponowała normy ustalone na podstawie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 października 2018 r. do realizacji. 
Od 1 lipca 2019 roku, w związku ze zmianą liczby łóżek na oddziałach 
szpitalnych, zostały odpowiednio skorygowane i przyjęte do realizacji nowe 
normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, tylko nieznacznie odbiegające od 
norm przyjętych na początku 2019 r. 
Zgodnie z regułami kolizyjnymi powszechnie akceptowanymi przez naukę 
prawa, w razie wystąpienia kolizji pomiędzy normami prawnymi stosujemy 
regułę „lex posterior derogat legi priori". W związku z tym, w praktyce, przy 
ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zastosowanie 
znajdują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11. 10. 2018 r. Powyższe 
jest powszechnie akceptowaną i stosowaną praktyką, także przez organy 
nadzoru i kontroli, a w szczególności przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który 
wymaga od nas spełnienia norm, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. 

(akta kontroli str. 1452-1453) 

Zdaniem NIK przestrzeganie przez Szpital wymiaru zatrudnienia pielęgniarek  
i położnych określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, nie zwalnia od ustalenia 
minimalnych norm zatrudnienia zgodnie z wymogami art. 50 ust. 1 ustawy  
o działalności leczniczej i rozporządzenia w sprawie norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Opracowanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych  
w Szpitalu, zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej  
i rozporządzenia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 

2. Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu wyeliminowanie przypadków 
nieprzerwanego udzielania przez zbyt długi okres świadczeń zdrowotnych przez 
lekarzy zatrudnionych w Szpitalu. 

3. Rozliczenie z G.V.M.Carint Sp. z o.o. należności w kwocie 96 912,33 zł z tytułu 
nienależytego wykonywania przez tę spółkę umowy zawartej z ZOZ, 
stwierdzonego w następstwie kontroli przeprowadzonej przez ŚNFZ.  

4. Wskazanie podległości służbowej w zakresach obowiązków, uprawnień  
i odpowiedzialności pracowników zespołu ds. zamówień publicznych. 

NIK nie formułuje uwag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski 

Uwagi 
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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 Kielcach. 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. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,  
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
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. 

Kielce,        kwietnia 2020 r. 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontrolerzy Dyrektor 
Grzegorz Walendzik  Andrzej Kamiński 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 
/-/ 

 
/-/ 

podpis Podpis 
  

Piotr Fatalski 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

/-/ 
 

podpis  

 
 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: 

Dyrektor Delegatury NIK w Kielcach 

          Grzegorz Walendzik 

 

        ………………………. 
                  podpis 
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