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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli S/17/004 – Realizacja postanowień umów związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Nowy 
Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., w tym gospodarowanie przekazanym mieniem oraz zarządzanie 
kosztami i wynik finansowy Spółki1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Paweł Lipowski – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/226/2017 
z 19 grudnia 2017 r. i nr LKR/76/2018 z 10 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 1601-1602) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Adama Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz (Starostwo lub 
Powiat) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Paweł Piasny, Starosta Olkuski 
(dowód: akta kontroli str. 4-14) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Sposób realizacji wniosków NIK po przeprowadzonej w 2011 r. kontroli Prawidłowość 
procesu przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu oraz sprawowania przez 
powiat olkuski nadzoru nad działalnością NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu (S/11/004)3 
nie budzi zastrzeżeń. W wyniku podjętych po kontroli NIK negocjacji z Nowy Szpital 
w Olkuszu Spółka z o.o. (Spółka) w 2013 r. podwyższono czynsz dzierżawny do 90 tys. zł, 
a w 2017 r. do 91,4 tys. zł (netto) miesięcznie. Starosta Olkuski, odpowiedzialny 
za realizację czynszu dzierżawnego od 2015 r., egzekwował go w należnej wysokości wraz 
z odsetkami od nieterminowych wpłat. Zgodnie z zaleceniami NIK przeprowadzono również 
szereg działań w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego nadzoru nad działalnością 
Spółki, w wyniku których, w szczególności: 

 zmieniono w 2011 r. i w 2012 r. umowę Spółki, wprowadzając wymóg zgody Rady 
Nadzorczej przy zaciąganiu zobowiązań przez Zarząd Spółki od 75 tys. zł do 250 tys. zł 
i Zgromadzenia Wspólników przy zobowiązaniach powyżej 250 tys. zł, oraz przywrócono 
Powiatowi jako wspólnikowi prawo indywidualnej kontroli; 

 w styczniu 2013 r. zawarto porozumienie do umowy o współpracy z 2009 r. regulując, 
m.in. kwestie czynszu dzierżawnego, realizacji inwestycji w Spółce, czy wymiany 
informacji w zakresie zakresu umów zawartych przez Spółkę z Grupą Nowy Szpital 
Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie (GNS) jako większościowym jej udziałowcem. 

Główny cel przystąpienia przez Powiat do Spółki został zrealizowany, gdyż przejmując 
majątek Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu (ZOZ), Spółka zapewniła ciągłość opieki 
medycznej mieszkańcom powiatu olkuskiego, w szczególności w rodzaju: lecznictwo 
szpitalne oraz podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna. Powiat na bieżąco 
współpracował z Zarządem Spółki w sprawach dotyczących wykonywanych świadczeń, 
udzielając przy tym Spółce wsparcia przy ich kontraktowaniu. Nie odnotowano też istotnych 
problemów w przepływie informacji pomiędzy Powiatem i Spółką w tym zakresie. 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2011-2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). Badania bezpośrednie mogły również 

dotyczyć działań wcześniejszych, których skutki miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano 
ocenę opisową. 

3 Wystąpienie pokontrolne LKR-4112-02-01/2011 z 25 listopada 2011 r. 
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W sytuacji wspólnika mniejszościowego (30% udziałów) oraz braku swojego przedstawiciela 
w Zarządzie Spółki, Powiat posiadał jednak bardzo ograniczone możliwości wpływu na jej 
działalność pozamedyczną. Struktura kapitałowa Spółki powodowała, że Powiat nie miał 
praktycznej możliwości zapobieżenia podjęciu uchwały o treści oczekiwanej przez 
wspólnika większościowego. Dotyczyło to w szczególności podejmowania uchwał 
w przedmiocie rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań, powoływania członków 
władz Spółki, wyboru biegłego rewidenta a także zmiany umowy Spółki, jej rozwiązania lub 
zbycia jej przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki miał kompetencje do decydowania w sposób 
pełny o sposobie zarządzania przedsiębiorstwem Spółki (Szpitalem).  

W okresie objętym kontrolą główną kwestią sporną pomiędzy Powiatem a Spółką i jej 
większościowym udziałowcem była wielkość i zasadność podejmowanych przez Spółkę 
zobowiązań wobec głównego jej udziałowca i podmiotów powiązanych z nim kapitałowo. 
Do czasu zakończenia kontroli NIK Powiat nie uzyskał pełnej wiedzy o stanowiących 
podstawę tych zobowiązań umowach, a w szczególności o zakresach świadczonych usług, 
ich uzasadnieniu merytorycznym i ekonomicznym. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Powiat nie wykorzystał wszystkich możliwości 
zablokowania decyzji i działań Zarządu Spółki, które uznawał za niekorzystne oraz 
uzyskania żądanych informacji. W szczególności: 

 dopiero w trakcie kontroli NIK (w marcu 2018 r.) skorzystano z możliwości zaskarżenia 
do sądu uchwały nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy franczyzy (z mocą od 1 stycznia 2018 r.), w sytuacji, gdy 
wbrew stanowisku Powiatu na wniosek Zarządu Spółki Zgromadzenie Wspólników, 
zdecydowało w 2014 r. i w 2015 r. o zawarciu umów o świadczenie usług przez GNS na 
rzecz Spółki, a w 2013 r. o zawarciu takich umów z mocą wsteczną (art. 250 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych4); 

 tylko jeden raz w 2013 r. skorzystano z możliwości przeprowadzenia w Spółce kontroli 
indywidualnej przez Powiat jako wspólnika (art. 212 k.s.h.); 

 Powiat nie korzystał z uprawnienia zwoływania nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki i żądania umieszczenia na porządku dziennym obrad takiego 
zgromadzenia poszczególnych spraw (art. 232 w zw. z art. 236 k.s.h.); 

 nie skorzystano również z uprawnienia do żądania wyznaczenia przez sąd firmy 
audytorskiej w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki (art. 223 k.s.h.), 
czy też wystąpienia z roszczeniem o naprawienie szkody (art. 295 k.s.h.).  

W sytuacji braku porozumienia z głównym udziałowcem Spółki co do przejęcia jego 
udziałów przez Powiat, braku przedstawiciela Powiatu w Zarządzie Spółki, czy też 
podejmowania przez Zarząd Spółki decyzji sprzecznych z interesem Powiatu, należy 
korzystać z wszystkich możliwości ochrony wspólnika mniejszościowego przewidzianych 
w umowie Spółki, zawartych porozumieniach oraz w k.s.h., w tym możliwości rozwiązania 
Spółki przez sąd (art. 271 k.s.h.).  

  

                                                      
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.; dalej: k.s.h. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli 
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym LKR-4112-02-01/2011  

W 2011 r. Delegatura NIK w Krakowie przeprowadziła kontrolę, w której wyniku negatywnie 
oceniono działania podejmowane przez ówczesny Zarząd Powiatu związane z procesem 
przekształcenia w 2009 r. ZOZ w Olkuszu5. NIK oceniła również negatywnie sposób 
sprawowania nadzoru nad NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. Na tej podstawie NIK 
wystąpiła do Starosty Olkuskiego o podjęcie działań: 
1) umożliwiających zmianę stawek czynszu w umowach dzierżawy nieruchomości 

i majątku ruchomego zawartych przez ZOZ w Olkuszu 15 października 2009 r.; 
2) w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego nadzoru nad działalnością NZOZ Nowy 

Szpital w Olkuszu oraz ZOZ w Olkuszu.  

W odpowiedzi6 Starosta Olkuski podał m.in., że podjęto działania w celu zmiany umowy 
Spółki (Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołano na 22 marca 2012 r.) oraz, że 
Zarząd Powiatu uchwałą nr 52/9/IV/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. zatwierdził zakres działań 
nadzorczych nad NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. 

Uchwała ta została przekazana do Zarządu Spółki oraz do członka Rady Nadzorczej 
z ramienia Powiatu, celem podjęcia stosownych działań.  

(dowód: akta kontroli str. 125-138, 1603-1609) 

1.1. W trakcie kontroli NIK przeprowadzonej w 2011 r. stwierdzono, że Zarząd Powiatu 
zaakceptował wysokość czynszu dzierżawnego za majątek powiatu i ZOZ, przedstawionego 
przez Konsorcjum – Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. w Szczecinie 
(ZUK Know How) w ofercie z 27 maja 2009 r. w wysokości 70 tys. zł miesięcznie. Czynsz 
miał być wnoszony do ZOZ przez Spółkę od 2010 r. Zarząd wynegocjował jedynie, 
że wartość czynszu zaproponowana pierwotnie jako brutto będzie wartością netto i podatek 
VAT będzie obciążał nowy podmiot. W ocenie NIK wysokość czynszu dzierżawnego 
ustalono nierzetelnie.  

Na wniosek Zarządu Powiatu 30 stycznia 2013 r. podpisano porozumienie do umowy 
o współpracy (z 31 lipca 2009 r.) oraz aneks do umowy dzierżawy nieruchomości, 
podwyższając łączną kwotę czynszu z tytułu dzierżawy przez Spółkę majątku ruchomego 
i nieruchomego do 90 tys. zł netto miesięcznie (od dnia 1 kwietnia 2013 r.). Z kolei  
25 października 2017 r. podpisano kolejny aneks do umowy dzierżawy nieruchomości  
w celu utrzymania wysokości czynszu mimo likwidacji majątku ruchomego7. Wysokość 
czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości określono na kwotę 91 448 zł netto miesięcznie. 
W dniu 15 marca 2018 r. Starostwo przesłało do Szpitala projekt aneksu waloryzującego 
czynsz (o wskaźnik inflacyjny) do kwoty 93 277 zł netto. 

(dowód: akta kontroli str. 125-347, 356, 361-366, 682-691, 1194-1255, 1739-1741) 

Czynsz dzierżawny Spółka wnosiła na rachunek ZOZ-u w Olkuszu, a po likwidacji ZOZ-u 
(z dniem 31 stycznia 2015 r.) na rachunek Starostwa8.  

Według danych z ewidencji księgowej Starostwa czynsz dzierżawny egzekwowano 
w należnej wysokości. Tytułem czynszu dzierżawnego w latach 2015-2017 uzyskano 
odpowiednio: 1 244,7 tys. zł, 1 353 tys. zł i 1 463,4 tys. zł, a w I kwartale 2018 r.  

                                                      
5  Prawidłowość procesu przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu oraz sprawowania przez powiat olkuski 

nadzoru nad działalnością NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu (Nr S/11/004). 

6  Pismo znak: OS.0710/1/2012 z 20 lutego 2012 r. 

7  Jednocześnie uchwałą Nr 455/44/V/2017 z dnia 25 października 2017 r. Zarządu Powiatu przeniesiono bezpłatnie na 
własność Szpitala majątek ruchomy Powiatu, będący w posiadaniu Spółki na podstawie umowy dzierżawy majątku 
ruchomego z dnia 15 października 2009 r. Uchwałą tą przekazano środki trwałe (w grupach: kotły i maszyny energetyczne 
o kwocie przekazania: 23,9 tys. zł; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - umorzone; specjalistyczne 
maszyny, urządzenia i aparaty; urządzenia techniczne: 3,1 tys. zł; środki transportu: 8,3 tys. zł; narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i wyposażenie – umorzone; wartości niematerialne i prawne – umorzone; pozostałe środki trwałe: 166,2 tys. zł).  

8  ZOZ w Olkuszu udzielał świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (do 2012 r.) oraz w ramach poradni 
preluksacyjnej (do 2014 r.). Rada Powiatu uchwałą Nr XXXVII/403/2014 z dnia 10 września 2014 r. podjęła decyzję 
o likwidacji ZOZ-u (zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpiło w dniu 31 grudnia 2014 r.).   
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344,2 tys. zł. W przypadku nieterminowych wpłat Starostwo naliczało odsteki i obciążało 
nimi Spółkę. Z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu, w latach 2015-2017, od Spółki 
wyegzekwowano odsetki w łącznej wysokości: 10 015 zł, a w I kwartale 2018 r.: 21,57 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 929-932, 939-940, 1256) 

1.2. Według stanu na dzień zakończenia kontroli NIK w 2011 r. nadzór nad działalnością 
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu należał w Starostwie do zadań Wydziału Polityki Społecznej 
i Promocji (WPSiP). Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa9, zadania te 
polegały głównie na: koordynacji, monitorowaniu i organizowaniu działań w zakresie 
promocji i ochrony zdrowia, pełnienia funkcji następcy prawnego zlikwidowanego ZOZ oraz 
współpracy z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. 

Za powyższe zadania odpowiadał jeden z pracowników WPSiP, współpracując w tym 
zakresie z właściwym Wicestarostą, Zarządem Powiatu i wskazanym przez Powiat 
członkiem Rady Nadzorczej Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 15-41, 1603-1613)  

W wyniku działań podjętych przez Zarząd Powiatu w celu zapewnienia sprawnego 
i skutecznego nadzoru nad działalnością Spółki: 

a) 29 grudnia 2011 r. zmieniono umowę Spółki, wprowadzając wymóg zgody Walnego 
Zgromadzenia przy zaciąganiu zobowiązań przez Zarząd Spółki powyżej 250 tys. zł; 

b) 20 kwietnia 2012 r. zmieniono umowę Spółki, przywracającą Powiatowi jako wspólnikowi 
prawo indywidualnej kontroli, wskazania członka Rady Nadzorczej z ramienia Powiatu 
oraz wprowadzono wymóg zgody Rady Nadzorczej przy zaciąganiu zobowiązań 
o wartości powyżej 75 tys. zł, a nieprzekraczającej 250 tys. zł;  

c) 30 stycznia 2013 r. podpisano porozumienie do umowy o współpracy (z 31 lipca 2009 r.) 
ustalając: 

 podwyższenie kwoty czynszu z tytułu dzierżawy przez Spółkę majątku ruchomego 
i nieruchomego do 90 tys. zł netto miesięcznie (podwyższono czynsz za dzierżawę 
nieruchomości do 69 tys. zł netto miesięcznie)10;  

 przedstawienie każdorazowo rzeczywistego zakresu umów zawartych przez Nowy 
Szpital z GNS z merytorycznym i ekonomicznym uzasadnieniem; 

 przedłużenie do 10 lat (do dnia 31 grudnia 2020 r.) okresu w ciągu, którego 
wypracowany w Spółce zysk ma zostać przeznaczony na kapitał zapasowy w celu 
finansowania inwestycji Spółki; 

 doprecyzowanie pojęcia inwestycji11 oraz zobowiązania GNS do ponoszenia kosztów 
z tytułu dostosowania pomieszczeń i urządzeń Szpitala do wymogów wynikających 
ze stosownych aktów prawnych (rozporządzeń: Ministra Zdrowia12, Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji13 oraz Ministra Infrastruktury14), bez dopłat ze strony 
Powiatu; 

 że prowadzone przez Powiat działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia 
(realizacja programów polityki zdrowotnej) nie stanowią działań konkurencyjnych 
w stosunku do Spółki; 

 że klauzulę wskazującą na charakter poufności danych Zarząd Spółki będzie 
stosować tylko w wyjątkowych przypadkach mogących spowodować naruszenie 

                                                      
9  Przyjęty uchwałą nr 238/28/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lipca 2015 r. (ze zm.). 

10  Aneks do umowy dzierżawy podpisano w dniu zawarcia porozumienia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2013 r. (§ 4). 

11  Przy ich kwalifikacji należy opierać się na przepisach właściwych dla podatku dochodowego od osób prawnych oraz 
rachunkowości. 

12  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739); dalej: rozporządzenie 
MZ z 26 czerwca 2012 r.  

13  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719); dalej: rozporządzenie 
MSWiA z 7 czerwca 2010 r. 

14  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.); dalej: rozporządzenie MI z 12 kwietnia 2002 r. 
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prawa o ochronie danych osobowych lub gdy ujawnienie mogłoby działać na szkodę 
Spółki; 

 że w każdym przypadku zamiaru likwidacji danego rodzaju działalności medycznej 
wymagana jest pozytywna opinia Zarządu Powiatu.  

(dowód: akta kontroli str. 125-138, 1257-1263, 1411-1419) 

Powiat ustalił również zasady postępowania przed każdym zgromadzeniem wspólników 
(omówienie uchwał, ustalenie sposobu głosowania oraz zgłaszania uwag do projektów 
uchwał – miało odbywać się każdorazowo na posiedzeniu Zarządu Powiatu). Zobowiązano 
też Spółkę do dostarczania dokumentacji przed każdym spotkaniem Zarządu i protokołów 
z odbytych zgromadzeń (m.in. uchwałą Zarządu Powiatu Nr 56/6/IV/2014 z dnia 29 stycznia 
2014 r. wskazano sposób głosowania nad proponowanymi uchwałami). 

Zarząd Powiatu podjął także decyzję (1 lipca 2015 r.), aby członek Rady Nadzorczej 
z ramienia Powiatu przed każdym posiedzeniem tego organu omówił na posiedzeniu 
Zarządu porządek obrad Rady i poinformował o procedowanych uchwałach (celem 
ustalenia przez Zarząd sposobu głosowania). Zobowiązano również członka Rady 
Nadzorczej z ramienia Powiatu do przekazywania Zarządowi Powiatu dokumentacji 
z posiedzeń Rady. 

(dowód: akta kontroli str. 125, 126-212, 213-347)  

2. Realizacja umów związanych z powołaniem i funkcjonowaniem 
Spółki 

2.1. W dniu 31 lipca 2009 r. Powiat zawarł umowę o współpracy z ZUK Know How, przy 
udziale spółki GNS (działających wspólnie jako Konsorcjum) w celu przekształcenia ZOZ 
w Olkuszu. Przedmiotem umowy było ustalenie wspólnych działań zmierzających do 
zapewnienia na terenie Powiatu dostępności i jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, 
regulując w szczególności zasady współdziałania w procesie przekształcenia ZOZ 
w Olkuszu i przejęcia zadań z zakresu opieki zdrowotnej przez Spółkę. 

Zgodnie z umową o współpracy ZUK Know How i GNS zobowiązały się m.in. do: 

 podniesienia jakości i poszerzenia zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych 
zgodnie z ofertą Konsorcjum (§ 3 pkt 1 lit. b); 

 zapewnienia Powiatowi stałej i bieżącej informacji dotyczącej działalności Spółki i NZOZ 
oraz doprowadzenia do powołania osoby wskazanej przez Powiat do Rady Nadzorczej 
Spółki (§ 3 pkt 3); 

 wspieraniu zarządzania Spółką na podstawie odpowiednich umów (§ 3 pkt 6); 

 udostępnienia Spółce rozwiązań i technologii stosowanych w GNS i ZUK Know How 
oraz wsparcia zarządzania NZOZ (obecnie: podmiotem leczniczym) przez ZUK Know 
How i GNS (§ 3 pkt 7); 

 zapewnienia, że wypracowany w Spółce zysk w okresie pierwszych 5-ciu lat działalności 
zostanie w całości przeznaczony na kapitał zakładowy Spółki w celu finansowania 
inwestycji NZOZ. Założeniem GNS było wypracowywanie przez Spółkę zysku na 
poziomie minimum 10% wartości rocznej realizowanego kontraktu z NFZ (§ 3 ust. 13). 

(dowód: akta kontroli str. 356, 357-358, 367-372)  

2.1.1. Spółka była zobowiązana do wykonywania usług medycznych w zakresie 
świadczonym wcześniej przez ZOZ w Olkuszu. W każdym przypadku zamiaru likwidacji 
danego rodzaju działalności medycznej wprowadzono wymóg uzyskania pozytywnej opinii 
Zarządu Powiatu, a w przypadku nieuzyskania kontraktu wykazania, że przyczyna tego nie 
leży po stronie GNS lub Nowego Szpitala (§ 6)15. 

Według stanu na koniec I kwartału 2018 r. Spółka wykonywała świadczenia opieki 
zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka paliatywna i hospicyjna, 
podstawowa opieka zdrowotna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja 
lecznicza i leczenie szpitalne. 

                                                      
15  W tym zakresie m.in. na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników w dniu 26 marca 2013 r. przedstawiciel Powiatu 

sygnalizował, że zapis ten nie jest realizowany poprzez brak przekazywania informacji Powiatowi o bieżącej sytuacji Spółki. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W chwili zawierania umowy o współpracy w strukturze ZOZ w Olkuszu było 20 komórek 
leczenia szpitalnego (w tym 13 oddziałów) i 33 poradnie. Według danych udostępnionych 
przez Spółkę Staroście Olkuskiemu, w czerwcu 2016 r. liczba oddziałów w Szpitalu 
wynosiła 15, a poradni: 3216 (w informacji nie odniesiono się do podnoszenia jakości 
świadczeń zdrowotnych).  

Do czasu zakończenia kontroli Spółka (GNS i ZUK Know How) nie utworzyła oddziałów: 
urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej oraz zakładu opiekuńczo-
leczniczego, na które wskazywała w umowie współpracy z 31 lipca 2009 r. Przy czym 
utworzono pododdział udarowy z salą intensywnego nadzoru neurologicznego na oddziale 
neurologicznym, zwiększono zakres procedur na oddziałach: urazowo-ortopedycznym 
i ginekologiczno-położniczym oraz utworzono poradnię nefrologiczną (przyjmującą 
pacjentów na zasadach komercyjnych). Ponadto nie były udzielane świadczenia zdrowotne 
z zakresu neurologii dziecięcej, mammografii i dermatologii. W tym zakresie Zarząd Powiatu 
przyjął wyjaśnienia przyczyn Zarządu Spółki. Natomiast Spółka (za zgodą Powiatu) 
zlikwidowała dzienny oddział chemioterapii. 

 (dowód: akta kontroli str. 1257-1258, 1259-1263, 1335-1381, 1629-1636) 

W związku z organizacją i zakresem świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Spółkę, 
Zarząd Powiatu w szczególności: 

 w kwietniu 2011 r. interweniował w NFZ i w Spółce w sprawie nieuzyskania kontraktu na 
poradnie: chirurgiczną (w Wolbromiu), leczenia bólu i endokrynologiczną, rehabilitacyjną 
oraz logopedyczną. Po interwencji kontrakt uzyskano; 

 w sierpniu 2011 r. wystąpił do Spółki w sprawach zmian lokalizacji poradni 
(po interwencji mieszkańców Olkusza) a w listopadzie 2011 r. w sprawie wprowadzenia 
zespołów dwuosobowych w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego (ZRM); 

 w marcu 2014 r. nawiązał korespondencję w sprawie zakresów kontraktowanych przez 
Spółkę świadczeń zdrowotnych i ich wysokości (w latach 2010-2013); 

 w czerwcu 2015 r. nie wyraził zgody na przekazanie prowadzenia laboratorium 
i pracowni serologii podmiotowi zewnętrznemu, uzależniając udzielenie zgody 
od podpisania pakietu gwarancji pracowniczych dla pracowników laboratorium. 
W wyniku tego wystąpienia podpisano takie porozumienie, a Zarząd Powiatu (w lipcu 
2015 r.) wyraził zgodę na poddzierżawę tych pomieszczeń; 

 6 kwietnia 2016 r. udzielił zgody Spółce na budowę szpitalnego oddziału ratunkowego 
(SOR), celem dostosowania jego działalności do wymagań rozporządzenia MZ  
z 26 czerwca 2012 r.17; 

 w styczniu 2017 r. wyraził zgodę na adaptację magazynu rezerw wojskowych na 
gabinety podstawowej opieki zdrowotnej, w celu poprawy warunków udzielania opieki 
całodobowej; 

 w lipcu 2017 r. zgodził się na likwidację Dziennego Oddziału Chemioterapii. Powodem 
likwidacji był malejący (od 2013 r.) kontrakt i coraz mniejsza liczba pacjentów 
korzystających z leczenia w tym Oddziale. Jednocześnie Zarząd Powiatu uzyskał 
zapewnienie od Zarządu Spółki o rozszerzeniu opieki paliatywnej w Szpitalu; 

 15 listopada 2017 r. udzielił zgody Spółce na budowę, modernizację, remont budynków 
i pomieszczeń szpitalnych: oddziału obserwacyjno-zakaźnego, oddziału ginekologiczno-
położniczego, przebudowę bloku operacyjnego na potrzeby oddziału endoskopii, 
przebudowę pomieszczeń SOR na potrzeby izby przyjęć i poradni oraz remont 
sterylizacji i budowę bloku operacyjnego18. 

(dowód: akta kontroli str. 66-72, 682-691, 1091-1108, 1614-1628, 1676-1679) 

Wicestarosta Olkuski wyjaśnił również, że zagadnienia dotyczące oceny organizacji 
i zakresu udzielanych przez Spółkę świadczeń zdrowotnych były przedmiotem obrad 
Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu. Ponadto z inicjatywy Zarządu 

                                                      
16  Spółka wykazywała działające w strukturze ZOZ w lipcu 2009 r.: oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii (powstały na 

bazie działu anestezjologii) i kardiologii (powstały na bazie oddziału wewnętrznego), a także poradnie: konsultacyjną 
rozwoju noworodków oraz psychologiczną.  

17  Do zakończenia kontroli inwestycja ta nie została zakończona.  

18  Na te zadanie Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 
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Powiatu w jego posiedzeniach jak i w sesjach Rady Powiatu (w czasie omawiania 
funkcjonowania Spółki) brali udział wspólnik większościowy i Zarząd Spółki. Wskazał 
również, że w 2015 r. Starosta Olkuski interweniował w NFZ w sprawie funkcjonowania 
Poradni Reumatologicznej w Wolbromiu, a Zarząd Powiatu zwracał się (w 2012 r., 2013 r. 
i 2015 r.) do Zarządu Spółki o przekazanie informacji o wysokości i zakresie kontraktu 
w latach 2010-2015. 

(dowód: akta kontroli str. 682-691) 

Zdaniem Starosty potrzeby mieszkańców Powiatu, w okresie objętym kontrolą były 
zabezpieczone w porównywalnym zakresie jaki oferował ZOZ przed przekształceniem. 
Dodał, że po dostosowaniu Szpitala do obowiązujących przepisów prawa, które jest 
aktualnie realizowane, należy inspirować Spółkę do realizacji pozostałych zadań zawartych 
w ofercie, celem poszerzenia jej działalności. 

(dowód: akta kontroli str. 1774-1782) 

2.1.2. Z inicjatywy Zarządu Powiatu, Zgromadzenie Wspólników Spółki 20 kwietnia 2012 r. 
podjęło uchwałę w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przekazywania wspólnikom: 

 analiz dostępności pacjentów do świadczeń poprzez monitorowanie kolejek 
oczekujących na świadczenia (raporty przekazywane przez Spółkę jeden raz 
w miesiącu); 

 analizy wykonywania planu rzeczowo-finansowego na dany rok;  

 oceny wykonywania zakupów sprzętu, wyposażenia, remontów i inwestycji 
w nieruchomości będących własnością Powiatu oraz analizy poziomu i zakresu 
kontraktu i corocznych informacji o planach i zamierzeniach związanych 
z dostosowaniem standardów funkcjonowania Szpitala do standardów wyznaczonych 
przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

W okresie objętym kontrolą Powiat wzywał GNS i ZUK Know How do przekazywania umów 
zawartych przez Nowy Szpital z tymi podmiotami (w ramach wspierania zarządzania 
Szpitalem) wraz z ich merytorycznym i ekonomicznym uzasadnieniem oraz zwracał się do 
Zarządu Spółki o przekazywanie pozostałych informacji dotyczących bieżącej działalności 
Spółki (w tym o zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych i podejmowane działania 
inwestycyjne). 

Powiat otrzymywał odpowiedzi ze strony GNS i ZUK Know How z opóźnieniem lub 
w niepełnym zakresie (np. na kolejne wezwania Powiatu o przekazanie informacji 
o zawartych umowach z lipca 2012 r., listopada 2015 r., stycznia i marca 2016 r., Spółka 
i GNS odpowiedziała, odpowiednio: w grudniu 2012 r. i marcu 2016 r.). 

Powiat złożył także wniosek (m.in. w styczniu 2016 r. i ponownie w marcu 2016 r.) 
o przekazywanie sprawozdań kwartalnych Spółki o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym oraz o nakładach na środki trwałe („F-01”). Sprawozdania te Starostwo 
otrzymywało począwszy od danych za III kwartał 2015 r.  

Ponadto na zaproszenie Zarządu Powiatu, Zarząd Spółki uczestniczył w posiedzeniach 
Rady i Zarządu oraz Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia tej Rady.  

Wicestarosta wyjaśnił, że poza dokumentami dostarczanymi na posiedzenia Rady 
Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, Spółka ograniczała się do udzielania odpowiedzi 
tylko na pisma kierowane przez Powiat często z opóźnieniem lub kilkukrotnym 
upomnieniem. Dodał, że trudności w pozyskiwaniu informacji wynikały m.in. z niechęci 
przekazania danych, które Spółka uznała za wrażliwe i opatrzyła klauzulą poufne. Problem 
w otrzymaniu szczegółowych informacji dotyczył szczególnie umów zawartych z podmiotami 
zewnętrznymi w tym z GNS i ZUK Know How. Wskazał przy tym, że o zawarciu umów 
w 2014 i 2015 r. Powiat nie był informowany, natomiast umowy z listopada 2013 r. zawarto 
z mocą wsteczną od kwietnia 2013 r., a trudności w pozyskaniu rzetelnych wyjaśnień w tym 
zakresie, przyczyniły się do złożenia wniosku do NIK o przeprowadzenie kontroli 
działalności Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 356, 361-366, 1257-1263, 1382-1410, 1425-1497) 
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Zarząd Powiatu uchwałami z: 15 czerwca 2011 r. i 25 sierpnia 2014 r. wskazał na członka 
Rady Nadzorczej T. C. (w miejsce E. K. pełniącej funkcję do 15 czerwca 2011 r.)19. Został 
on powołany przez Zgromadzenie Wspólników na członka Rady Nadzorczej – 
przedstawiciela Powiatu 16 czerwca 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 356, 357-358, 373-379, 1167-1175) 

2.1.3. W ramach wspierania zarządzania Spółką oraz udostępnienia Spółce rozwiązań 
stosowanych w GNS (§ 3 pkt 6 i pkt 7 umowy o współpracy), GNS zobowiązała się do 
świadczenia na rzecz Spółki tych usług na podstawie nowych umów, które miały być 
zawarte do dnia 31 marca 2013 r. Usługi te miałby być uzasadnione merytorycznie 
i ekonomicznie (ich koszt miał być niższy w stosunku do tego, gdyby wykonywane były 
w inny sposób), co Spółka miała każdorazowo wykazywać Powiatowi jako wspólnikowi 
(§ 3). 

W okresie objętym kontrolą Starostwo występowało (kilkukrotnie) do Spółki oraz GNS 
o informacje w tym zakresie w latach: 2012, 2013, 2015, 2016, wnosząc także 
o przedstawienie uzasadnienia merytorycznego i finansowego zawartych umów 
(z GNS i ZUK Know How). 

W okresie objętym kontrolą, według danych dostępnych w Starostwie, zawarto następujące 
umowy:  

 umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy GNS a Szpitalem zawarta 1 stycznia 2010 r. 
(zmieniona dwoma aneksami), na czas nieokreślony, w zakresie prowadzenia 
działalności medycznej i szpitalnictwa w formie zakładu opieki zdrowotnej, wspólnych 
dla wszystkich spółek GNS. Umowę rozwiązano za porozumieniem stron z dniem 
30 listopada 2011 r. (…) 20; 

 umowa o wspieranie zarządzania zawarta 1 stycznia 2010 r. (zmieniona dwoma 
aneksami i umową przelewu praw i obowiązków) z ZUK Know How, na czas 
nieokreślony, w zakresie m.in. organizacji i zarządzania NZOZ-em i wspierania 
zarządzania osób zajmujących w nim stanowiska kierownicze. (…)21; 

 umowa o obsługę informatyczną zawarta w dniu 1 stycznia 2010 r. (zmieniona aneksem 
i umową przelewu praw i obowiązków) z podmiotem zewnętrznym na czas nieokreślony. 
(…)22. Umowa została rozwiązana z dniem 30 września 2012 r.; 

 umowa licencyjna obejmująca znak towarowy oraz zbiór dokumentów prawnych zawarta 
w dniu 1 grudnia 2011 r. z GNS na czas nieoznaczony. (…)23; 

 umowa o świadczenie usług analitycznych i doradczych przez GNS na rzecz Szpitala, 
w tym doradztwa prawnego i pomocy prawnej, świadczenia usług związanych z obsługą 
kadrowo-płacową, z dnia 1 grudnia 2011 r. (zmieniona pięcioma aneksami) zawarta 
z GNS na czas nieokreślony. (…)24; 

 umowa o współpracy w zakresie realizacji zamówień grupowych zawarta w dniu 
1 grudnia 2011 r. na czas nieoznaczony (zmieniona dwoma aneksami). Jej przedmiotem 
było określenie zasad współpracy, wzajemnych zobowiązań stron oraz warunków 

                                                      
19  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). 

20  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

21  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

22  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

23  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

24  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 
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uczestnictwa przez Spółkę w postępowaniach o udzielenie zamówień grupowych 
organizowanych przez GNS przez zleceniodawców (podmioty lecznicze). (…)25. 

(…)26 

W dniu 29 listopada 2013 r. zawarto nową umowę o świadczenie usług przez GNS na rzecz 
Szpitala z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2013 r. (zmieniona aneksem z 29 listopada 
2013 r.). Na mocy tej umowy uchylono umowy: licencyjną, o świadczenie usług 
analitycznych i doradczych oraz o współpracy w zakresie realizacji zamówień grupowych. 
(…)27. Niezależnie od tego wynagrodzenia przewidziano dodatkowe wynagrodzenia m.in.  
z tytułu zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego, w tym prawników zagranicznych 
(uwzględniając m.in. pokrycie kosztów przejazdów, przelotów, zakwaterowania w hotelach, 
tłumaczeń międzynarodowych połączeń telefonicznych oraz korespondencji), pokrycie 
kosztów audytów i kontroli oraz kosztów stawiennictwa w Spółce28 oraz wynagrodzenie za 
sporządzenie rocznego sprawozdania Spółki za dany rok obrotowy (jednokrotność 
wynagrodzenia miesięcznego należnego za usługę księgową według umowy zawartej 
pomiędzy GNS a podmiotem świadczącym tę usługę) i dodatkową premię roczną. 

Umowa ta obejmowała 35 rodzajów usług, w tym m.in.: obsługę: kadrowo-płacową, 
księgową, prawną, kancelarii karnej (z tytułu wystąpienia błędu medycznego), 
informatyczną, a także doradztwo i controling operacyjny Spółki, doradztwo i controling 
personalny oraz sporządzanie analiz (w ośmiu obszarach działania Spółki), przygotowanie 
i przeprowadzenie zamówień grupowych w obszarach zakupowo-inwestycyjnych oraz 
udostępnienie Spółce znaku towarowego „Nowy Szpital” będącego własnością GNS 
(niewyłączna licencja). 

Ponadto zawarta umowa (od maja 2013 r.) dotyczyła: wdrażania i nadzoru nad ISO, 
zarządzenia laboratorium, usług komunikacji i PR, kosztów licencji na program do tworzenia 
planów rzeczowo-finansowych oraz doradztwa w zakresie ich tworzenia i aktualizacji, 
doradztwa w zakresie ubiegania się o środki zewnętrzne (w tym wnioski kredytowe i unijne), 
zarządzania finansami, planowania przepływów środków pieniężnych, kontrolę spływu 
należności, lokowania nadwyżek środków pieniężnych, poszukiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania, utrzymania stosunków z instytucjami finansowymi oraz usług serwisowych. 
(…)29. 

Ponadto według danych przedstawionych w czerwcu 2016 r. Spółka zawarła umowy 
o świadczenie usług (na rzecz Spółki, w szczególności we wrześniu 2015 r.) (…)30. Umowy 
te dotyczyły: obsługi rozliczeń z płatnikami oraz zaopatrzenia (przez GNS), standaryzacji 
usług, doradztwa GNS w zakresie zarządzania ZRM-ami, doradztwa GNS w zakresie HR, 
udzielenia licencji na program księgowy, doradztwa operacyjnego, dostępu do programu 
(licencja) do controllingu, budżetowania i prognozowania, usługi zewnętrznego dyrektora 
finansowego ze strony GNS, zarządzanie przez GNS flotą, udostępnienia przez GNS 
programu baz danych, dzierżawy pojazdów – dwóch ambulansów oraz ich wyposażenia 
oraz najmu samochodu osobowego. 

                                                      
25  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

26  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

27  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

28  (…) Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

29  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

30  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 
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Spółka zawarła również umowę (3 stycznia 2014 r.) z ZUK Know How na realizację projektu 
unijnego „Wdrożenie systemu teleinformatycznego zarządzania szpitalem i udostępnienie  
e-usług z zakresu ochrony zdrowia w Nowym Szpitalu”31. (…)32. Umowa obowiązywała do 
czerwca 2015 r.  

W uzasadnieniu zawarcia umowy (w 2013 r.) Spółka wskazywała: ceny rynkowe, wysokie 
koszty funkcjonowania własnych komórek organizacyjnych lub stanowisk w Szpitalu oraz 
wybranie podmiotów zewnętrznych w procedurze zapytań ofertowych.  

Według analizy korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS (z kwietnia 2016 r.; duży poziom 
ogólności) GNS świadczyła na rzecz Szpitala w Olkuszu usługi w 46 obszarach 
(w tym ww.), na podstawie umów zawieranych od maja 2013 r. do września 2015 r.  

(…)33 
W grudniu 2017 r. Powiat wskazywał na 48 zakresów umów o świadczenie usług zawartych 
między tymi podmiotami.  

(dowód: akta kontroli str. 145, 151, 156, 162-163, 188-192, 216-234, 238-280) 

W dniu 28 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, przy sprzeciwie 
Powiatu, wyraziło zgodę na zawarcie umowy franczyzy i świadczenia usług przez GNS na 
rzecz Szpitala. Przedmiot umowy określono jako zobowiązanie GNS do prowadzenia 
Szpitala w ramach sprawdzonego systemu prowadzenia szpitala (know-how) w zakresie 
usług zdrowotnych, polegające na prowadzeniu sieci szpitali pod nazwą GNS i oferującą 
kompleksowe rozwiązania organizacyjne.  

W ramach tego systemu GNS zobowiązał się do udzielenia Spółce stałego wsparcia 
i doradztwa oraz świadczenia 18 rodzajów usług (…)34. Umowa została zawarta na czas 
nieokreślony i miała zastąpić 11 umów dotychczas obowiązujących. 

(dowód: akta kontroli str. 301-347, 941-1032, 1499-1600) 

2.1.4. Porozumieniem z dnia 30 stycznia 2013 r. do 10 lat przedłużono okres, w ciągu, 
którego wypracowany w Spółce zysk zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy w celu 
finansowania inwestycji Szpitala (do 31 grudnia 2020 r.).  

Ze względu na rozbieżności w interpretacji terminu „inwestycji” przez Zarząd Powiatu 
i przedstawicieli GNS sprecyzowano, że przy kwalifikacji wydatków jako inwestycyjnych 
należy opierać się na przepisach odnoszących się do ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości. Ponadto przyjęto, że nakłady na 
dostosowanie Szpitala do wymagań rozporządzenia MZ z 26 czerwca 2012 r., 
rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. i rozporządzenia MI z 12 kwietnia 2002 r., będą 
pochodzić ze środków własnych Spółki. 

Wicestarosta Olkuski wskazał, że intencją takiego zapisu była realizacja przez Szpital 
inwestycji w celu dostosowania jego pomieszczeń do wymagań określonych  
w ww. przepisach prawa oraz podniesienie jakości świadczonych usług, zapewnienia 
bezpieczeństwa (pacjentom, personelowi, odwiedzającym) oraz polepszenie warunków 
pobytu pacjenta w Szpitalu.  

(…)35 
(dowód: akta kontroli str. 682-683, 684-691, 1257-1314) 

 

                                                      
31  W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

32  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

33  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

34  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

35  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 
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2.2. Sposób realizacji umowy Spółki 

Zgodnie z umową Spółki36: 

 Zarząd Spółki był jednoosobowy. Od dnia 29 grudnia 2011 r. Zarząd był dwuosobowy 
i został powołany na czas nieokreślony (§ 24 ust. 2, 5 i 6 umowy). W dniu 27 lipca  
2015 r., wbrew stanowisku Powiatu, wprowadzono zapis, że może on składać się  
z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu; 

 Rada Nadzorcza składała się z trzech członków, z których jeden był powoływany 
(wskazywany) i odwoływany, na trzyletnią (wspólną) kadencję, na mocy oświadczenia 
woli złożonego przez Powiat, zaś dwaj pozostali były powoływani i odwoływani uchwałą 
wspólników (§ 27 ust. 1 i 2 umowy); 

 określono zakres uprawnień członków Zarządu w przypadku jego reprezentacji 
samodzielnej i łącznej (dwuosobowej a następnie trzyosobowej – od 27 lipca 2015 r.), 
przy kryterium do 10 tys. zł (§ 24 ust. 4 umowy); 

 rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczeń o wartości 
wyższej niż 75 tys. zł, a nieprzekraczającej 250 tys. zł, wymagało zgody Rady 
Nadzorczej (§ 24 ust. 7 umowy); 

 rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczeń o wartości 
przekraczającej 250 tys. zł wymagało uchwały wspólników, ponadto od dnia 29 grudnia 
2011 r. wyłączono stosowanie art. 230 k.s.h.37 (§ 20 umowy); 

 do kompetencji Rady Nadzorczej należało zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych 
Spółki (§ 27 ust. 8 umowy); 

 do dokonywania wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 
finansowego Spółki uprawnione jest Zgromadzenie Wspólników – od 27 lipca 2015 r. – 
wbrew stanowisku Powiatu.  

(dowód: akta kontroli str. 356, 357-358, 373-379, 1167-1175, 1603-1613)  

2.3. Korzystanie przez Powiat z uprawnień udziałowca Spółki 

Na posiedzeniach zwyczajnych Zgromadzenie Wspólników podejmowało uchwały 
w sprawach, w których Powiat wyrażał zdanie przeciwne lub wstrzymywał się od głosu. 
W okresie objętym kontrolą dotyczyło to: 

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy: 2012  
(Powiat wstrzymał się od głosu) i 2014 (Powiat był przeciw38); 

 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 
(Powiat wstrzymał się od głosu); 

 zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2012 
(Powiat wstrzymał się od głosu); 

 podziału zysku i pokrycia straty za rok obrotowy, tj.: 

 pokrycia straty za 2011 r. w wysokości 955 084,59 zł z zysków wypracowanych 
w latach następnych (Powiat był przeciw); 

 podziału zysku za 2012 r. w wysokości 3 738 536,03 zł poprzez pokrycie straty za 
2008 r. (54,43 zł) oraz przeznaczenie go na częściową stratę za 2011 r. 
(3 738 481,60 zł); pozostałą część straty za 2011 r. (341 253,92 zł) postanowiono 
pokryć z zysków z przyszłych okresów (Powiat wstrzymał się od głosu); 

 podziału zysku za 2013 r. w wysokości 1 755 090,10 zł (Powiat sprzeciwił się 
uchwale); 

 udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Zarządzie Spółki i Radzie 
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za: 2011 r. (Powiat był przeciw 
uchwale), 2012 r. (Powiat wstrzymał się od głosu), 2013 r. (nie udzielono absolutorium 

                                                      
36  Umowa Spółki (z 13 marca 2008 r.) została zmieniona uchwałami zgromadzenia wspólników z: 1 października 2009 r. 

(nadzwyczajne), 11 czerwca 2010 r. (zwyczajne), 29 grudnia 2011 r. (nadzwyczajne), 20 kwietnia 2012 r. (nadzwyczajne) 
i 27 lipca 2015 r. (nadzwyczajne). 

37  Zgodnie z tym przepisem (art. 230 k.s.h.) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników (chyba, że umowa spółki stanowi 
inaczej). 

38  W protokołach posiedzeń organów Spółki odnotowywano zdanie przeciwne (sprzeciw) lub wstrzymanie się od głosu 
przedstawiciela Powiatu. 
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Prezesowi Zarządu i członkowi Zarządu), 2014 r. (Powiat był przeciw uchwale 
w przypadku Zarządu). 

Ponadto Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmowało uchwały m.in. w sprawach39: 

 wniosku o odwołanie Zarządu złożonego przez Powiat (wraz z odwołaniem członka 
Zarządu), który nie został przyjęty (26 marca 2013 r.); 

 powołania w skład Zarządu dodatkowego członka wskazanego przez Powiat, która nie 
została przyjęta (29 czerwca 2016 r.); 

 wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na dokonanie czynności prawnych powodujących 
rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej  
250 tys. zł, dotyczących: 

 świadczenia usług analitycznych i doradczych (usługi księgowe przekazane 
1 stycznia 2013 r.), Powiat był przeciw uchwale podjętej 26 marca 2013 r.; 

 świadczenia usług z GNS (obsługa kadr, księgowości, płac, działu IT oraz usługi 
prawnicze), Powiat był przeciw uchwałom podjętym: 21 czerwca 2014 r. i 26 czerwca 
2014 r.; 

 zawarcia umowy o usługi porządkowo-czystościowe z dnia 4 lutego 2013 r.  
(Powiat był przeciwny uchwale z 26 marca 2013 r.); 

 zawarcia ugody z ZUS Oddział w Chrzanowie (29 czerwca 2016 r. przy sprzeciwie 
Powiatu); 

 przyznania premii rocznej dla osób zarządzających Spółką za 2013 r. (26 czerwca  
2014 r., Powiat był przeciwny) i za 2014 r. (26 czerwca 2015 r. Powiat był przeciwny); 

 zmniejszenia kapitału zapasowego (2 756 410,39 zł) celem utworzenia rezerw na 
świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy i odpis na ZFŚS 
Szpitala (Powiat był przeciwny uchwale z 27 czerwca 2013 r.). 

Na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 29 grudnia 2011 r. Powiat złożył również propozycję 
działania Zarządu w składzie dwuosobowym, z których jednego członka miał wskazywać 
Powiat, która nie została przyjęta. 

Powiat wnioskował o przesunięcie Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 27 czerwca 
2013 r. (zwyczajnego) z uwagi na niedostarczenie w odpowiednim terminie materiałów, 
których omówienie miało być przedmiotem, ale został przegłosowany. 

Wicestarosta Olkuski wskazał przy tym, że Spółka corocznie przedkładała Radzie 
Nadzorczej projekt planu rzeczowo-finansowego z określeniem zakresu zakupów, inwestycji 
i remontów. Projekty te, przed przyjęciem przez Radę Nadzorczą były analizowane przez 
Zarząd Powiatu z udziałem członka Rady reprezentującego Powiat (wnoszącego swoje 
uwagi). W 2015 r. Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował projekt planu rzeczowo-
finansowego, ponieważ nie zawierał działań związanych z dostosowaniem Szpitala do 
wymagań przepisów prawnych.  

(dowód: akta kontroli str. 42-65, 73-124, 356-381, 400-406,  
682-691, 1033-1193, 1420-1421) 

2.4. W okresie objętym kontrolą Zarząd Powiatu, poza opisanymi już wcześniej 
przypadkami dotyczącymi zmian umowy Spółki oraz zasad współpracy, nie 
zawierał z Konsorcjum i Spółką umów, które powodowałyby skutki finansowe, bądź miały 
wpływ na organizację udzielania świadczeń zdrowotnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1774-1782) 

2.5. W latach 2015-2018 (I kwartał) Spółka nie występowała do Powiatu o pomoc 
finansową, nie miała również należności względem Powiatu z tytułu podatków i opłat 
lokalnych, natomiast: 

 w grudniu 2013 r. Spółka zwróciła się do Zarządu Powiatu o zgodę na likwidację studni 
głębinowej, która stanowiła przeszkodę w budowie lądowiska dla Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego (na terenie Szpitala będącym własnością Powiatu). Po przeprowadzeniu 
konsultacji (w tym wskazaniu przez Zarząd Powiatu na konieczność odtworzenia studni 
w innej lokalizacji), w maju 2014 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem 

                                                      
39  Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadały także w trybie tzw. kurendy. 
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i Szpitalem określające wzajemne obowiązki związane z likwidacją studni  
(m.in. zakładające jej odtworzenie do czerwca 2017 r. jako alternatywnego źródła wody 
pitnej); 

 w grudniu 2016 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odstąpienie od kary finansowej 
z tytułu likwidacji studni (określonej w porozumieniu na 150 tys. zł) i przeznaczenie jej na 
zakup 190 łóżek szpitalnych do kwietnia 2017 r.; 

 w grudniu 2017 r. Zarząd Powiatu przekazał Spółce w użyczenie (do stycznia 2023 r.) 
ambulans sanitarny dla specjalistycznego ZRM-u, funkcjonującego na terenie Powiatu 
(sfinansowanego z dotacji od Wojewody Małopolskiego; wartość ambulansu:  
498,5 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 682-683, 684-691,  
1257-1258, 1259-1265, 1498, 1629-1636) 

3. Wykonywanie przez Powiat Olkuski działań nadzorczych nad 
działalnością Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. 

3.1. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki dokonywana była przez Radę 
Nadzorczą, w której Powiat miał swojego przedstawiciela. Co najmniej dwa razy w roku 
Rada Nadzorcza analizowała informację finansową przygotowaną przez Zarząd Spółki 
zawierającą dane dotyczące przychodów, kosztów, wyniku ekonomicznego, rozliczeń 
z NFZ, statystyki medycznej, realizacji zakupów, remontów i inwestycji oraz realizacji 
kontraktu przez poszczególne komórki organizacyjne Szpitala. 

Wicestarosta Olkuski wyjaśnił40, że przed każdym posiedzeniem Rady Nadzorczej (członek 
Rady wskazany przez Powiat) omawiał te informacje na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 
Szczególną uwagę Zarząd Powiatu poświęca kwotom umów na usługi niemedyczne 
zawarte przez Spółkę z GNS w Szczecinie. 

(dowód: akta kontroli str. 597-598, 599-604) 

Na posiedzeniach Zarządu Powiatu, odbywających się z tygodniową częstotliwością 
(w latach 2015-2018), omawiano zagadnienia związane z działalnością Szpitala. W trakcie 
tych spotkań m.in. ustalano sposób głosowania na posiedzeniach organów Spółki, 
zapoznawano się z materiałami z posiedzeń jej organów, w tym dotyczącymi jej sytuacji 
ekonomiczno-finansowej (plany rzeczowo-finansowe, udzielane pożyczki i zawierane 
umowy o świadczenie usług przez GNS) oraz rozpatrywano bieżące sprawy związane 
z działalnością Szpitala (w tym umowy zawierane z NFZ). Poza członkami Zarządu, 
w spotkaniach tych uczestniczyli pracownicy WPSiP Starostwa oraz członek Rady 
Nadzorczej z ramienia Powiatu.  

(dowód: akta kontroli str. 1783-1812) 

WPSiP Starostwa w latach 2015-2018 (I kwartał) dokonywał analiz: 

 sprawozdań finansowych Spółki, wykonania planu rzeczowo-finansowego i opinii 
biegłych rewidentów; 

 kontraktów Szpitala (zawartych z NFZ); 

 dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej; 

 wykonywania zakupów sprzętu, wyposażenia, remontów i inwestycji. 

Dokumentacje w tym zakresie WPSiP otrzymywał m.in. od Zarządu Spółki i Zarządu GNS. 
Analizy wskazanej dokumentacji dokonywały osoby pełniące funkcje dyrektora Wydziału, 
wyznaczony pracownik Wydziału oraz Wicestarosta Olkuski. Następnie dokumentacja ta 
była przekazywana na posiedzenia Zarządu Powiatu (w szczególności w celu określania 
sposobu głosowania na Zgromadzeniach Wspólników Spółki) lub na posiedzenia Rady 
Powiatu (Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia). 

WPSiP dokonywał również analiz materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej, 
otrzymywanych od członka Rady Nadzorczej z ramienia Powiatu, po jej posiedzeniach lub 
przed jej posiedzeniami – w celu określenia sposobu głosowania (na spotkaniu Zarządu 

                                                      
40  Do wyjaśnień dołączono informację finansową Rady Nadzorczej Spółki z października 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe 

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. (przyjęte uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2017 r.).  

Opis stanu 
faktycznego 
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Powiatu). Analizy tej dokumentacji dokonywali wyznaczony pracownik Wydziału 
i Wicestarosta Olkuski.  

(dowód: akta kontroli str. 1603-1613) 

W ocenie Wicestarosty Olkuskiego zmiana formy prawno-organizacyjnej Szpitala 
z samorządowego ZOZ-u w spółkę kapitałową nie doprowadziła do powstania stabilnego 
ekonomicznie i profesjonalnie zarządzanego niepublicznego zakładu. Podstawą takiej 
oceny są: 

 bardzo mały kapitał zakładowy Spółki (50 tys. zł), który nie zabezpiecza środków na 
niezbędne inwestycje, modernizacje, remonty i zakup sprzętu medycznego 
i wyposażenia; 

 nabycie przez Powiat tylko 30% udziałów, co spowodowało, że jego wpływ na 
funkcjonowanie Spółki, rozumiany jako możliwość żądania prowadzenia gospodarki 
w określony sposób, czy też przeciwstawienia się podjęciu określonych działań jest 
bardzo ograniczony (wręcz znikomy). Przy aktualnej strukturze kapitałowej Spółki oraz 
aktualnej treści jej umowy, wspólnik większościowy ma pełną swobodę decydowania 
o istotnych sprawach Spółki. W zdecydowanej większości przypadków Powiat nie ma 
możliwości zablokowania czynności, z którymi się nie zgadza, czego nie zmienia 
możliwość osobistej kontroli Spółki, czy też prawo powołania jednego członka Rady 
Nadzorczej. Jedynym w zasadzie uprawnieniem Powiatu jest kwestionowanie 
podejmowanych uchwał poprzez ich zaskarżanie do właściwego sądu powszechnego; 

 Spółka ma obowiązek odprowadzić podatek z zysku, który musi wypracować dla 
realizacji inwestycji, modernizacji, remontów i zakupów; 

 Spółka utraciła sponsorów pomagających finansowo w zakupie sprzętu medycznego; 

 od stycznia 2010 r. do lipca 2013 r. bardzo często zmieniająca się kadra zarządzająca, 
z czym wiążą się koszty odpraw i rozmyta odpowiedzialność zarządzających za podjęte 
decyzje; 

 Spółka ponosi koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej; 

 Spółka ponosi koszty dzierżawy nieruchomości i wyposażenia Szpitala; 

 Zarząd Spółki podejmował decyzje generujące dodatkowe koszty (kara z tytułu 
zaległych składek do ZUS w 2016 r.41, koszty odpraw i odszkodowań pracowników 
Sekcji Higieny Szpitalnej). 

Wicestarosta dodał, że gdyby Powiat lub Powiat i gminy Powiatu utworzyły spółkę, 
wyposażyły ją w majątek o kapitale kilku lub kilkunastu milionów złotych oraz pozyskał 
wykwalifikowaną kadrę zarządzającą to można by taki podmiot jako stabilny ekonomicznie.  

(dowód: akta kontroli str. 597-598, 599-604) 

3.2. Zakres i dostępność usług zdrowotnych świadczonych przez Spółkę był m.in. 
przedmiotem analiz Zarządu Powiatu oraz Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia Rady 
Powiatu oraz samej Rady Powiatu.  

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 9 września 2009 r. w sprawie przekształcenia ZOZ 
w Olkuszu, Spółka była zobowiązana do realizacji zakresu usług medycznych 
realizowanych wcześniej przez ZOZ w Olkuszu. Na ograniczenie zakresu świadczeń 
zdrowotnych przez Spółkę, powinien wyrazić zgodę Zarząd Powiatu. W okresie objętym 
kontrolą taką zgodę Zarząd wyraził raz, w 2017 r., na likwidację Dziennego Oddziału 
Chemioterapii, z powodu malejącego (od 2013 r.) kontraktu i coraz mniejszej liczby 
pacjentów korzystających z leczenia w tym Oddziale. Jednocześnie Zarząd Powiatu uzyskał 
zapewnienie od Zarządu Spółki o rozszerzeniu opieki paliatywnej w Szpitalu.  
Według wiedzy Starostwa do zakończenia kontroli NIK nie nastąpiło rozszerzenie opieki 
paliatywnej. 

(dowód: akta kontroli str. 597-598, 599-604) 

Wicestarosta Olkuski w sprawie monitorowania zakresu i dostępności świadczeń 
zdrowotnych oraz działań z tym związanych wyjaśnił, że: w 2011 r. Spółka utraciła kontrakt 
na poradnie: leczenia bólu, chirurgiczną i endokrynologiczną, a po interwencji Zarządu 
Spółki i Zarządu Powiatu kontrakt uzyskano (…) kontrakt Spółki z NFZ jest porównywalny 

                                                      
41  Kontrolowany okres dotyczył lat 2010-2012. Zobowiązanie zostało rozłożone na 96 rat płatnych w ciągu ośmiu lat. 
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do innych zakładów publicznych i wzrasta także w porównywalny sposób. Wskazał także, 
że zagadnienia te były przedmiotem obrad Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia Rady 
Powiatu, a ponadto z inicjatywy Zarządu Powiatu w jego posiedzeniach jak i sesjach Rady 
Powiatu (w czasie omawiania funkcjonowania Spółki) brali udział wspólnik większościowy 
i Zarząd Spółki. Wskazał również, że w 2015 r. Starosta Olkuski interweniował w NFZ 
w sprawie funkcjonowania Poradni Reumatologicznej w Wolbromiu, a Zarząd Powiatu 
zwracał się (w 2012 r., 2013 r. i 2015 r.) do Zarządu Spółki o przekazanie informacji 
o wysokości i zakresie kontraktu w latach 2010-2015. 

(dowód: akta kontroli str. 597-598, 599-604) 

Wicestarosta Olkuski wskazał, że Zarząd Powiatu w latach 2012-2013 systematycznie 
monitorował kolejki oczekujących pacjentów na świadczenia zdrowotne i otrzymywał od 
Zarządu Spółki pisemne informacje w tej sprawie. Dodał, że ogólnopolska sytuacja 
związana z wydłużającymi się kolejkami na świadczenia spowodowała, że w kolejnych 
latach Zarząd Powiatu informacje o kolejkach oczekujących na świadczenia otrzymywał na 
spotkaniach z Zarządem Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 1603-1613) 

Rada Powiatu na posiedzeniach (z udziałem członków Zarządu) rozpatrywała sprawy 
związane z działalnością Szpitala, które dotyczyły m.in.: 

 powołania dodatkowego członka Zarządu (z ramienia Powiatu);  

 budowy nowego SOR-u i dostosowania pomieszczeń Szpitala do obowiązujących 
przepisów prawa; 

 spraw sądowych z udziałem Spółki; 

 sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala (w tym kosztów działalności związanych 
z zawartymi umowami i udzielanymi pożyczkami przez Szpital). 

Sprawy Szpitala rozpatrywano w ramach omawiania miesięcznych sprawozdań z prac 
Zarządu Powiatu (z uwzględnieniem informacji przedstawianych przez członka Rady 
Nadzorczej z ramienia Powiatu) oraz w ramach tzw. spraw bieżących, interpelacji, zapytań, 
wniosków i oświadczeń radnych Powiatu. W 2015 r. odbyło się w tej sprawie siedem sesji 
Rady, w 2016 r. osiem (w tym jedno z udziałem władz Spółki i GNS), w 2017 r. pięć, 
a w I kwartale 2018 r. – jedna sesja. 

Ponadto Komisja ds. Promocji i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu na posiedzeniach 
z udziałem pracowników WPSiP Starostwa i członków Zarządu Powiatu, zapoznawała się 
m.in. z informacjami dotyczącymi wysokości kontraktów w latach 2013-2015, liczbie 
leczonych pacjentów w latach 2013-2014, jakości i zakresu dostępnej opieki medycznej 
świadczonej w Szpitalu oraz pozyskiwanych przez Szpital środkach zewnętrznych.  
W 2015 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji, w latach 2016-2017 po cztery posiedzenia. 
W tym okresie w czterech posiedzeniach Komisji wzięli udział członkowie Zarządu Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 1742-1762, 1763-1769) 

WPSiP Starostwa w ramach realizowanych zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia 
prowadził także sprawy związane z uprawnieniami i obowiązkami Powiatu jako udziałowca 
w Spółce. Zadania te obejmowały m.in. analizy otrzymanych od Zarządu Spółki 
dokumentów, w tym dokumentów na posiedzenia organów Spółki, analizy skarg 
otrzymywanych na działalność Szpitala, nadzór nad majątkiem ruchomym przekazanym 
w użyczenie Szpitalowi oraz wypełnianie funkcji następcy prawnego ZOZ-u. 
Starosta Powiatu wskazał przy tym, że pracownicy Wydziału analizowali również zakresy 
umów (i aneksów) zawieranych przez Szpital z NFZ-em oraz wykonania kontraktu za dany 
rok. 

(dowód: akta kontroli str. 1774-1782) 

3.3. Zarząd Powiatu nie przeprowadzał i nie zlecał podmiotom zewnętrznym kontroli 
w zakresie działalności Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 597-598, 599-604)  

W przedmiocie sprawowania nadzoru nad działalnością Szpitala jako podmiotu leczniczego 
wynikających z umowy Spółki oraz stanu zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych, 
Wicestarosta Olkuski wyjaśnił, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
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leczniczej42 oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych43, nie przewidują 
uprawnień kontrolnych ani nadzorczych Powiatu na terenie, którego funkcjonuje szpital 
prowadzony przez przedsiębiorcę – spółkę kapitałową. 

Dodał również, że aby zapewnić należyty nadzór nad działalnością Spółki i Szpitala, Zarząd 
Powiatu doprowadził do: 

 zmiany umowy Spółki celem przywrócenia indywidualnej kontroli wspólnika (utraconej 
w 2010 r.); 

 podjął uchwałę o kontroli wspólnika w 2013 r.44; 

 wskazał stałego członka Rady Nadzorczej od 2011 r., który przed i po każdym 
posiedzeniem tego organu omawiał na posiedzeniu Zarządu Powiatu wszystkie 
zagadnienia będące przedmiotem posiedzenia Rady. Ponadto Zarząd Powiatu ustalał 
sposób głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej; 

 od 2015 r. Zarząd Powiatu wskazał stałego przedstawiciela Powiatu do reprezentowania 
na Zgromadzeniach Wspólników. Przed każdym Zgromadzeniem Wspólników na 
posiedzeniu Zarządu Powiatu, z udziałem członka Rady Nadzorczej wskazanego przez 
Powiat, omawiane były projekty uchwał oraz informacje dostarczane przez Zarząd 
Spółki. Zarząd Powiatu ustala również sposób głosowania i zachowania się 
przedstawiciela Powiatu na Zgromadzeniu. 

Wicestarosta Olkuski wskazał również, że w 2016 r. po analizie kosztów umów na usługi 
niemedyczne zawartych przez Spółkę z GNS, Zarząd Powiatu rozważał zlecenie audytu 
firmie zewnętrznej. Sytuacja ekonomiczna Powiatu niestety uniemożliwiła zlecenie takiego 
audytu (budżet Powiatu w latach 2015-2016 ustalała Regionalna Izba Obrachunkowa  
z powodu nadmiernego zadłużenia i przekroczenia wskaźników określonych przez przepisy 
o finansach publicznych). Wskazał również na wystąpienia Zarządu Powiatu do: NIK  
o przeprowadzenie kontroli działalności Spółki (z lipca i września 2016 r.), posłów Ziemi 
Olkuskiej o wsparcie działań Powiatu w tym zakresie (z września 2016 r.), prokuratury  
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Zarządu Szpitala 
poprzez nadużycie udzielonych uprawnień do prowadzenia spraw Spółki przy zawarciu 
umowy na usługi porządkowo-czystościowe oraz niedopełnienie obowiązku uiszczania 
składek na ubezpieczenie społeczne i niezgłaszanie pracowników do ubezpieczeń 
społecznych (z lipca 2016 r.). Zarząd Powiatu nie występował na drogę sądową w tych 
sprawach ze względu na umorzenie śledztwa przez prokuraturę (z dniem  
31 marca 2017 r.). 

Ponadto Powiat zlecił sporządzenie opinii prawnych w sprawie możliwości rozwiązania 
umów zawartych z GNS i ZUK Know How oraz w sprawie zakresu uprawnień związanych 
z posiadaniem udziałów przez Powiat w kapitale zakładowym Spółki (opinie prawne 
z sierpnia 2013 r. i września 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 597-598, 599-604, 1603-1613, 1637-1675, 1770-1773) 

W sprawie korzystania z uprawnień udziałowca Spółki, Wicestarosta Olkuski wyjaśnił, 
że Zarząd Powiatu podejmował próby zmiany niekorzystnych dla Powiatu warunków umowy 
Spółki. Dzięki podjętym (w grudniu 2011 r.) działaniom w kwietniu 2012 r. przywrócono 
indywidualną kontrolę wspólnika. Dodał, że Zarząd Powiatu szczególnie zaniepokoił fakt 
zawarcia umowy na usługi porządkowo-czystościowe z podmiotem zewnętrznym bez 
uprzedniego wypowiedzenia umów o pracę z pracownikami sekcji higieny szpitalnej lub 
przekazania tych pracowników takiej firmie (co naraziło Spółkę na dodatkowe koszty, 
a miało miejsce w lutym 2013 r.) jak również niedopełnienie w latach 2010-2012 obowiązku 
uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz niezgłaszanie pracowników do 
ubezpieczeń społecznych, w przypadku realizacji umów zawartych z Nowym Szpitalem 
Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o. oraz Nowym Szpitalem Sp. z o.o. w Świebodzinie  

                                                      
42  Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm. 

43  Dz.U. z 2015 r. poz. 1331. 

44  Kontrolę przeprowadzono od marca do maja 2013 r. a jej przedmiotem były umowy zawarte pomiędzy Spółką a GNS 
(zakres przedmiotowy, koszty wynikające dla Szpitala i weryfikacja ich faktycznego wydatkowania oraz zasadność ich 
zawarcia). Ustalono m.in., że kontrolowane umowy zawarto w sposób prawidłowy oraz, że nie jest możliwe potwierdzenie 
wykonania umów (brak dowodów wykonania umów).  
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(…)45. Na tej podstawie Zarząd Powiatu skierował w lipcu 2016 r. zawiadomienie do 
Prokuratury Rejonowej w Olkuszu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  

Wskazał także, że w 2015 r. Zarząd Powiatu wystąpił do Spółki o przekazanie wszystkich 
zawartych z GNS umów wraz z ich ekonomicznym uzasadnieniem. Po ich otrzymaniu 
i dokonaniu analizy kosztów, jakie ponosiła Spółka na usługi pozamedyczne, Zarząd 
Powiatu w lipcu 2016 r. wystąpił do NIK z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli Spółki 
w zakresie gospodarności (ponawiając go we wrześniu 2016 r.). 

Dodał, że umorzenie przez prokuraturę wszczętych wobec Spółki postępowań nie dało 
Zarządowi Powiatu podstaw do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody (art. 295 
k.s.h.). A w związku z sytuacją ekonomiczną Powiatu w latach 2015-2016, Zarząd Powiatu 
nie mógł skorzystać z art. 223 k.s.h. i ponosić dodatkowych, niezaplanowanych kosztów. 
Zarząd Powiatu ponowił wniosek do GNS o zbycie udziałów w Spółce na rzecz Powiatu 
oraz złożył wniosek o poszerzenie składu Zarządu o jednego przedstawiciela wskazanego 
przez Powiat. Wnioski te nie uzyskały akceptacji większościowego wspólnika. 
Wicestarosta Olkuski wskazał także, że Zarząd Powiatu (obecnej kadencji) nie rozważał 
zmiany umowy Spółki na podstawie art. 174 k.s.h., tj. wprowadzenia udziałów 
o szczególnych uprawnieniach. Dodał, że według Zarządu Powiatu interwencji 
mniejszościowego wspólnika wymagały działania podejmowane przez Zarząd Spółki 
w początkowym okresie jej funkcjonowania, np. w czasie zawierania umów na usługi 
pozamedyczne, wypowiadania pracownikom umów o pracę. Wyjaśnił również, że na 
wniosek Komisji ds. Promocji i Ochrony Zdrowia już w 2013 r. Zarząd Powiatu zlecił 
sporządzenie opinii zewnętrznej kancelarii prawnej. Z ww. opinii wynika, że w świetle tak 
zawartych umów zarówno przed jak i na etapie przekształcenia ZOZ w Olkuszu 
(umowa o współpracy, umowy dzierżawy majątku, cesja kontraktu i umowa Spółki), 
rozwiązanie Spółki mogłoby doprowadzić do utraty lub znaczącego zakłócenia działalności 
jedynego szpitala funkcjonującego na terenie Powiatu. Ponadto Powiat mógłby być 
narażony na poniesienie dużych kosztów z tytułu odszkodowania i uruchomienia nowego 
podmiotu, dlatego nie zgłoszono rozwiązania Spółki przez sąd (art. 271 k.s.h.).  

(dowód: akta kontroli str. 682-691, 1422-1424) 

Odnosząc się do zagadnienia sposobu korzystania z pozostałych uprawnień udziałowca 
Spółki, Wicestarosta Olkuski wskazał, że we wrześniu 2015 r. Powiat nie dopuścił do 
odbycia Zgromadzenia Wspólników i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
Zarządowi Spółki na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia 
o wartości przekraczającej 250 tys. zł dotyczącego udzielenia przez Spółkę poręczenia 
wykonania zobowiązań pieniężnych przez GNS (wyemitowania obligacji). W efekcie Zarząd 
Spółki odwołał Zgromadzenie i wycofał się z proponowanych zabezpieczeń. 
Wskazał także, że w grudniu 2017 r. Zarząd Powiatu doprowadził do wycofania z porządku 
obrad walnego Zgromadzenia Wspólników (zaplanowanego na 7 grudnia) uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki czynności prawnych 
powodujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia usług 
o wartości przekraczającej 250 tys. zł od dnia 1 stycznia 2018 r. (umowy franczyzy 
i świadczenia usług z GNS). Dodał przy tym, że gdyby większościowy wspólnik nie wycofał 
się ze złożonych projektów uchwał i przegłosował je przy sprzeciwie Powiatu, Powiatu był 
zdeterminowany skorzystać z art. 250 k.s.h. i zaskarżyć do sądu podjęte uchwały. 

(dowód: akta kontroli str. 682-691, 1033-1045) 

Po zatwierdzeniu na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników umowy franczyzy, 
odbytym 28 lutego 2018 r., w dniu 22 marca 2018 r. Powiat złożył do Sądu Okręgowego 
w Krakowie, pozew o uchylenie uchwały podjętej przez Zgromadzenie w tej sprawie46 (…)47. 

                                                      
45  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 

46  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na dokonanie czynności prawnych powodujących rozporządzenie 
prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej 250 tys. zł. 

47  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 
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Powiat podniósł w niej m.in., że zawarta z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r., umowa 
jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, a jednocześnie godzi w interesy Spółki i ma na celu 
pokrzywdzenie Powiatu, jako wspólnika. 

(dowód: akta kontroli str. 1499-1600, 1603-1613)  
W okresie objętym kontrolą Powiat zlecił sporządzenie opinii zewnętrznej kancelarii prawnej 
dotyczącej możliwości rozwiązania umów zawartych z GNS i ZUK Know How. W opinii tej 
(z sierpnia 2013 r.) wskazano m.in., że istnieje możliwość rozwiązania umowy o współpracy 
z dnia 31 lipca 2009 r. poprzez jej wypowiedzenie z ważnych powodów przy możliwości 
wystąpienia odpowiedzialności odszkodowawczej Powiatu (w tym kary umownej 
w wysokości 500 tys. zł). Wskazano także, że katalog rozwiązania umów dzierżawy 
(zawartych przez Powiat) jest zamknięty (jedną z przesłanek ich rozwiązania może być 
zaprzestanie świadczenia przez dzierżawcę usług medycznych). 

Powiat zlecił także sporządzenie opinii zewnętrznej kancelarii prawnej dotyczącej uprawnień 
Powiatu związanych z posiadaniem udziałów w kapitale zakładowym Spółki, 
w szczególności zakresu uprawnień kontrolnych oraz możliwości wywierania wpływu na 
gospodarkę Spółki. 

W opinii tej (z września 2015 r.) wskazano m.in., że Powiat jako wspólnik Spółki posiadający 
udziały reprezentujące 30% kapitału zakładowego posiada szeroko rozumiane uprawnienia 
kontrolne (obejmujące kontrolę osobistą oraz możliwość żądania wyznaczenia przez sąd 
rejestrowy biegłego do badania dokumentacji finansowej Spółki) oraz uprawnienia do 
żądania poddania określonych zagadnień rozstrzygnięciu w uchwałach zgromadzenia 
wspólników oraz zaskarżania jego uchwał. Wskazano także, że w świetle § 27 umowy 
Spółki, Powiat zmuszony jest z dużą dozą ostrożności informować o swoich poczynaniach 
w ramach Spółki i o jej sytuacji, gdyż przedstawienie takich informacji może zostać uznane 
za naruszenie postanowień umowy Spółki i jej interesu, co może skutkować roszczeniem 
odszkodowawczym Spółki. Wpływ Powiatu na funkcjonowanie Spółki rozumiany jako 
możliwość żądania prowadzenia gospodarki w określony sposób, czy też przeciwstawienia 
się podjęciu określonych działań jest bardzo ograniczony (wręcz znikomy). Przy aktualnej 
strukturze kapitałowej Spółki oraz aktualnej treści umowy Spółki wspólnik większościowy ma 
w zasadzie swobodę decydowania o istotnych sprawach Spółki, a jedynym uprawnieniem 
Powiatu jest kwestionowanie podejmowanych uchwał poprzez ich zaskarżanie do 
właściwego sądu powszechnego. 

(dowód: akta kontroli str. 356, 361-366, 528-541, 561-570)  

3.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się: trzykrotnie w 2011 r., czterokrotnie 
w latach 2012-201748. Przedmiotem obrad Rady były w szczególności kwestie omawiania 
bieżącej sytuacji finansowej Szpitala, wykonania kontraktu z NFZ, realizacji zakupów 
i remontów oraz inwestycji. W okresie objętym kontrolą Rada Nadzorcza działała w oparciu 
o regulamin z 29 czerwca 2012 r. 

Rada podejmowała również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie 
prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę do świadczeń o wartości wyżej niż  
75 tys. zł a nieprzekraczającej 250 tys. zł (§ 5 ust. 1 pkt 2 i 6 Regulaminu). Dotyczyło to 
m.in. zawierania umów na udzielanie w Szpitalu świadczeń zdrowotnych przez personel 
medyczny.  

Ponadto Rada Nadzorcza realizowała zadania wskazane w k.s.h., dokonując oceny: 
sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki w danym roku obrotowym (w zakresie ich zgodności z księgami 
i dokumentami oraz ze stanem faktycznym), wniosków Zarządu, co do sposobu 
zadysponowania zyskiem/pokrycia straty w danym roku obrotowym oraz podejmując 
uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z jej działalności. 

Wicestarosta Olkuski wyjaśnił, że materiały na posiedzenia Rady Nadzorczej (w latach 
2015-2018) otrzymywano od Spółki z wyprzedzeniem, natomiast nie zawsze, na co najmniej 

                                                      
48  Daty posiedzeń w 2011 r.: 16 czerwca, 15 września, 29 grudnia; w 2012 r.: 22 marca, 29 czerwca, 21 września, 14 grudnia; 

w 2013 r.: 26 marca, 27 czerwca, 27 września, 9 grudnia; w 2014 r: 21 marca, 25 czerwca, 18 września, 12 grudnia; w 2015 r.: 
24 kwietnia, 26 czerwca, 21 września, 14 grudnia; w 2016 r.: 31 marca, 29 czerwca, 27 września, 29 grudnia; w 2017 r.:  
30 marca, 30 czerwca, 29 września, 7 grudnia.   
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siedem dni przed jej posiedzeniem. Protokoły z posiedzeń Rady oraz Zgromadzenia 
Wspólników były przekazywane z opóźnieniem, często niekompletne (np. brak załączników 
do protokołu).  

(dowód: akta kontroli str. 356, 357-379, 381, 400-406, 1603-1613) 

W sprawie wykonywania czynności kontrolnych względem działań Zarządu, członek Rady 
Nadzorczej z ramienia Powiatu wskazał, że jego działania obejmowały: 

 przeprowadzenie indywidualnej kontroli wspólnika (Powiatu) w Spółce w 2013 r.; 

 kierowanie pisemnych zapytań o udzielenie informacji i dokumentów na temat zawartych 
umów w kontekście ich korzyści dla Szpitala; 

 realizację postanowień umowy o wzajemnej współpracy (w kontekście podejmowania 
wspólnych decyzji).  

Wyjaśnił także, że poza czynnościami wynikającymi z zasad prowadzenia funkcji nadzorczej 
określonymi w k.s.h., ściśle współpracowałem z Zarządem Powiatu, biorąc udział w jego 
posiedzeniach, ustalających wspólne stanowisko dotyczące sposobu głosowania (nad 
projektami uchwał przedstawianymi przez Zarząd Spółki), przedstawiając opinie i wnioski 
z analiz na dany temat (…) Brałem również udział w pracach komisji zdrowia Rady Powiatu 
jak i w sesjach Rady Powiatu dotyczących spraw Szpitala. Opinie i sugestie starałem się 
kierować na spotkaniach z Zarządem Spółki lub na posiedzeniach Rady Nadzorczej.  

Dodał przy tym, że zwracałem przy tym szczególną uwagę na poziom kosztów działalności 
Spółki, w szczególności kosztów umów zawartych z GNS na doradztwo prawno-administracyjne. 
W mojej ocenie w pierwszym etapie działalności Spółki koszty związane z wdrażaniem 
systemów dostosowawczych jak i obniżających koszty działania GNS, w tym Szpitala  
w Olkuszu, miały swoje uzasadnienie, tak po tym okresie nie powinny dalej wzrastać. 

(dowód: akta kontroli str. 1737-1738) 

W okresie objętym kontrolą Powiat nie występował o zwołanie posiedzeń Rady Nadzorczej 
Spółki. Powiat występował o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw. 
Członek Rady Nadzorczej wskazał przy tym, że wnosiłem o dodatkowe spotkania 
doprecyzowujące informacje dotyczące spraw Szpitala, które miały miejsce z udziałem 
moim i członków organów Spółki (…) Podkreślam, że zgodnie z opinią Zarządu Powiatu 
wnosiłem o podjęcie uchwały do Zgromadzenia Wspólników o rozszerzenie składu Zarządu 
Spółki o desygnowanego przez Zarząd Powiatu trzeciego członka Zarządu Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 1737-1738) 

Sposób zachowania się Członka Rady Nadzorczej z ramienia Powiatu podczas jej 
posiedzeń (w szczególności w przypadku głosowań przeciw i w przypadku wstrzymania się 
od głosu) wynikał z ustalonych wspólnie z Zarządem Powiatu stanowisk, mających na celu 
ochronę działań ocenionych jako korzystne dla Szpitala a przez to i dla mieszkańców 
Powiatu (pacjentów Szpitala). Dodał, że w mojej ocenie współpraca z Zarządem Spółki, 
zwłaszcza, co pragnę podkreślić w obecnym jej składzie, w zakresie wypełnienia funkcji 
członka Rady Nadzorczej, uważam za pozytywną. Ograniczenia (utrudnienia) w dostępie do 
pewnych rozwiązań, czy też dostępu do informacji, wynikają w mojej ocenie, z prowadzonej 
polityki nadzoru właścicielskiego większościowego udziałowca Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 1737-1738) 

Wyjaśniając przyczyny nieprzeprowadzania w ww. okresie tzw. indywidualnej kontroli 
wspólnika w Spółce (poza taką kontrolą przeprowadzoną w 2013 r.), Starosta wskazał,  
że związane to było z obsadą personalną osób odpowiedzialnych za realizację zadań 
Powiatu w tym zakresie, tj. stanowiskami Wicestarosty (stałego przedstawiciela Powiatu na 
Zgromadzeniach Wspólników), członka Rady Nadzorczej z ramienia Powiatu oraz 
pracownika WPSiP Starostwa. Wskazane osoby, wspomagane biurem prawnym Starostwa 
na bieżąco analizowały otrzymywane od Zarządu Spółki materiały oraz sytuację w Szpitalu 
informując Starostę, Zarząd Powiatu, Radę Powiatu oraz Komisję ds. Promocji i Ochrony 
Zdrowia. Wynikiem prowadzonych analiz i kierowanych pytań oraz otrzymanych informacji 
od Spółki, były wnioski składane przez Zarząd Powiatu m.in. do prokuratury, NIK i posłów 
ziemi olkuskiej już w połowie 2016 r. Inne zagadnienia wymagające indywidualnej kontroli 
Spółki w bieżącej kadencji Zarządu Powiatu nie wystąpiły.  

(dowód: akta kontroli str. 1774-1782) 
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Wyjaśniając przyczyny niepoinformowania właściwych organów skarbowych 
o podejrzeniach zawyżania kosztów działalności Spółki w ramach rozliczeń z GNS, Starosta 
Olkuski wskazał, że po szczegółowej analizie, Zarząd Powiatu uznał, że ocenę zasadności 
zawarcia tych umów i ponoszonych przez Spółkę z tego tytułu kosztów powinna 
przeprowadzić instytucja zewnętrzna. Dodał, że z uwagi na sytuację finansową Powiat nie 
mógł skorzystać z audytu i uznaliśmy, że NIK jest instytucją właściwą do dokonania kontroli 
Spółki pod względem legalności i gospodarności, mając jednocześnie świadomość,  
że w przypadku potwierdzenia naszych podejrzeń (zawyżania kosztów), ewentualnej 
niegospodarności, NIK zgodnie z art. 63 ustawy o NIK jest zobowiązana zawiadomić 
właściwe organy państwa.  

(dowód: akta kontroli str. 1774-1782) 

Powiat złożył (w marcu i ponownie w maju 2014 r.) wniosek do Prezesa GNS o wykupienie 
przez Powiat udziałów (lub jej części) w Spółce, który został rozpatrzony odmownie przez 
GNS (bez uzasadnienia). W okresie objętym kontrolą GNS nie występował do Powiatu 
z podobną propozycją. 

 (dowód: akta kontroli str. 356, 361-366, 528-541, 561-570, 1774-1782)  

3.5. W okresie objętym kontrolą do władz Powiatu (Starosty i Zarządu) wpływały skargi oraz 
interpelacje i interwencje radnych dotyczące działalności Spółki oraz Szpitala. 

Skargi dotyczyły działalności SOR-u (w 2011 r., w 2013 r., dwa przypadki w 2015 r.,  
w 2017 r.), oddziału wewnętrznego (w 2012 r.), poradni chorób płuc (2013 r.), obsługi 
pacjentów w Szpitalu (2013 r.), oddziału chirurgicznego i SOR-u (w 2017 r.) oraz braku 
kontraktu telefonicznego z poradnią urologiczną i Szpitalem (m.in. interwencja Rzecznika 
Praw Pacjenta w 2017 r.). Odnotowano łącznie dziesięć skarg. 

Wskazane skargi dotyczyły niewłaściwego udzielania świadczeń zdrowotnych, sposobu 
zachowania się personelu medycznego lub przyjętej organizacji udzielania świadczeń.  
We wszystkich sprawach Powiat przekazywał skargi do Spółki (celem zajęcia stanowiska 
i udzielenia odpowiedzi) lub do NFZ. Powiat otrzymywał od Spółki informacje o udzielonej 
odpowiedzi skarżącym lub niemożliwości jej udzielenia z uwagi na przepisy odnoszące się 
do ochrony danych wrażliwych pacjentów. Z korespondencji wynika, że żadna za skarg nie 
została uznana za zasadną49.  

W maju 2013 r. na wniosek Powiatu, Spółka poinformowała, że w latach 2011-2012 
wpłynęło do niej – odpowiednio: 18 i 27 skarg, związanych z leczeniem pacjentów 
w Szpitalu. W 2012 r. w dwóch przypadkach ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie 
osobom skarżącym, w jednym – odmówiono odszkodowania; ponadto w jednym przypadku 
wszczęto sprawę sądową i również w jedynym wszczęto postępowanie przed wojewódzką 
komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 597-604, 1676-1736) 

W 2013 r. do Starosty wpłynęły również skargi na działalność Spółki dotyczące: 
opieszałości w przygotowaniu zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (np. druków 
„RP-7”), Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy na sytuację w Szpitalu oraz Rady 
Pracowniczej na brak realizacji porozumienia.  

Interwencje radnych dotyczyły: przekazania informacji na temat zwalniania pracowników 
działu higieny szpitalnej (w 2012 r.), nieprzestrzegania przepisów w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w 2016 r.) oraz wyjaśnienia 
zaległości względem ZUS (w 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 597-604, 1676-1736)  

Do wiadomości Starosty przekazano również wystąpienia związków zawodowych 
skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy o pomoc w wyegzekwowaniu przestrzegania 
przez Spółkę paktu gwarancji pracowniczych (z 2012 r.), związków zawodowych skierowane 
do Zarządu Spółki w sprawie nierzetelnego wypełniania obowiązków pracodawcy 
w zakresie wypłaty wynagrodzeń (z 2013 r.), Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

                                                      
49  W przypadku skarg na działalność SOR, w wyniku spotkania z udziałem Zarządu Spółki i przedstawicieli GNS (w 2015 r.), 

postanowiono o zamontowaniu monitoringu wizyjnego oraz zdecydowano o potrzebie budowy nowego SOR. W przypadku 
jednej ze skarg (z 2017 r.) prokuratura wszczęła postępowanie karne. 
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Pielęgniarek i Położnych o pogotowiu strajkowym w Szpitalu (z 2013 r.), związków 
zawodowych działających w Szpitalu do Zarządu Spółki w sprawie wyjaśnienia przyczyn 
wypowiedzenia paktu gwarancji pracowniczych (z 2014 r.), pielęgniarek oddziałowych do 
Dyrektora Regionalnego Spółki o trudnej sytuacji pracy pielęgniarek w Szpitalu (z 2014 r.), 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy o dyskryminacji lekarzy zatrudnionych na 
umowy o pracę w Szpitalu (z 2016 r.). 

W tych sprawach Powiat występował do Spółki, w celu podjęcia przez nią stosownych 
działań, popierając stanowisko wnoszących pisma.  

(dowód: akta kontroli str. 597-604, 1676-1736)  

Interwencje radnych dotyczyły uruchomienia niesprawnego tomografu komputerowego 
(w 2011 r.) oraz braku możliwości wykonania badań gastroskopowych (w 2013 r.). W tych 
sprawach Zarząd Powiatu występował do Spółki z wnioskami o podjęcie odpowiednich 
działań – odpowiednio: pilnego wznowienia wykonywania badań tomografii komputerowej 
i wykonywania badań gastroskopowych.  

(dowód: akta kontroli str. 597-604, 1676-1736)  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli50, wnosi o rozważenie możliwości korzystania w szerszym zakresie 
z instrumentów ochrony mniejszościowego udziałowca, przewidzianych w umowie Spółki, 
zawartych porozumieniach oraz w k.s.h., adekwatnie do potrzeb wynikających z bieżącej 
współpracy. 

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 Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego 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. 

 

Kraków, dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
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Paweł Lipowski 
Specjalista kontroli państwowej 

  

                                                      
50  Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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