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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/227/2017 
z 19 grudnia 2017 r. i nr LKR/102/2018 z 23 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 2635-2636) 

Jednostka 
kontrolowana 

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 13, 32-300 Olkusz (Spółka lub Szpital) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Norbert Kubański – Prezes Zarządu, Jadwiga Pięta-Pietrzyk – Członek Zarządu 
(dowód: akta kontroli str. 279-286) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Spółka działała na zasadach określonych w umowie Spółki oraz 
w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych3. Kolejne Zarządy Spółki 
oraz jej Rady Nadzorcze powoływano zgodnie z ww. regulacjami, a ich działania i decyzje 
mieściły się w ramach przyznanych im upoważnień.  

Spółka zapewniła ciągłość opieki medycznej mieszkańcom Powiatu Olkuskiego, 
w szczególności w rodzaju: lecznictwo szpitalne oraz podstawowa i ambulatoryjna opieka 
zdrowotna. Zarząd Spółki na bieżąco współpracował z Powiatem w sprawach dotyczących 
wykonywanych świadczeń zdrowotnych, który udzielał Spółce wsparcia przy kontraktowaniu 
tych świadczeń. Nie odnotowano też istotnych problemów w przepływie informacji pomiędzy 
Powiatem i Spółką w tym przedmiocie. Zakres i sposób realizacji przez Spółkę świadczeń 
opieki zdrowotnej, w odniesieniu do zobowiązań podjętych w chwili przystąpienia Powiatu 
Olkuskiego do Spółki, nie budzi zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli. 

Sytuację finansową Spółki w kontrolowanym okresie należy uznać za stabilną 
i umożliwiającą realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywanym w ramach 
umów z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW 
NFZ). Spółka gospodarowała przekazanym mieniem Powiatu zgodnie z przeznaczeniem 
oraz realizowała działania inwestycyjne, w tym z udziałem środków Unii Europejskiej. 
W badanym okresie znacząco zmieniła się struktura kosztów operacyjnych Spółki, w ten 
sposób, że w 2011 r. główną pozycję stanowiły wynagrodzenia (…)4, a w 2017 r. usługi 
obce (…)5. Powyższe jest konsekwencją wprowadzanych sekwencyjnie rozwiązań 
organizacyjnych, polegających na ograniczeniu zatrudnienia i zlecaniu części zadań 
podmiotom zewnętrznym (outsourcing), w szczególności Grupie Nowy Szpital (GNS). 

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

dotyczyły również 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  Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm., dalej – k.s.h. 

4  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.). 

5  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.). 

Ocena ogólna2 
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W konsekwencji rozwiązań przyjętych umową Spółki Powiat Olkuski, który był 
mniejszościowym udziałowcem (30%) miał ograniczony wpływ na bieżącą działalność 
Spółki. Powiat Olkuski nie miał swojego przedstawiciela w Zarządzie Spółki, jeden 
przedstawiciel Powiatu w trzyosobowej Radzie Nadzorczej mógł być w każdej chwili 
przegłosowany, a w sprawach najbardziej istotnych decydowało Zgromadzenie Wspólników, 
w którym przewagę miał drugi udziałowiec. W ten sposób podejmowano wiele decyzji 
wbrew stanowisku mniejszościowego udziałowca, jak np. zlecanie usług GNS, czy 
udzielanie tej spółce i spółkom jej zależnym pożyczek.  

Korzystając z uprawnień przewidzianych dla udziałowca większościowego, wbrew 
stanowisku Powiatu Olkuskiego (mniejszościowego udziałowca), Zarząd Spółki zawarł 
z GNS umowy z 29 listopada 2013 r. i z 1 września 2015 r. zlecając jej realizację usług 
rozliczanych ryczałtowo, a następnie 28 lutego 2018 r. umowę franczyzy i świadczenia 
usług (obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.). W latach 2011-2017 Spółka zlecała GNS 
świadczenie usług w 45 zakresach (…)6 z czego 19 (…)7 poddano szczegółowemu badaniu. 

Zastrzeżenia NIK budzi sposób zlecenia GNS wszystkich 19 poddanych szczegółowej 
analizie zakresów usług, powierzonych GNS na podstawie umowy z 29 listopada 2013 r. 
(15) i z 1 września 2015 r. (4). W badanych zakresach nie przedstawiono NIK dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych (kalkulacji kosztów) 
i wskazującej na uzasadnienie ekonomiczne ich zawarcia oraz rozeznania rynku 
(pozyskanie ofert podmiotów konkurencyjnych, świadczących podobne usługi). 
W analizowanych umowach z GNS nie przewidziano żadnego sposobu dokumentowania 
realizacji usług, co praktycznie uniemożliwiało potwierdzenie wykonania zleconych zadań. 
Potwierdzenia takiego, w ocenie NIK, nie stanowiły dokumenty przedstawione przez Spółkę 
w toku niniejszej kontroli. W ocenie NIK zlecenie GNS realizacji usług mogło prowadzić do 
nieuzasadnionego zawyżania kosztów działalności Spółki i naruszania zasad efektywnego 
wydatkowania środków publicznych, przekazywanych Spółce tytułem realizacji umów 
zawartych z MOW NFZ.  

Wszystkie dotychczasowe umowy o świadczenie przez GNS usług na rzecz Spółki zostały 
zastąpione umową franczyzy i świadczenia usług z 28 lutego 2018 r., zawartą pomimo 
sprzeciwu mniejszościowego udziałowca. Zasadność zawarcia umowy franczyzy została 
zakwestionowana przez Powiat Olkuski, który w marcu 2018 r. wystąpił o uchylenie uchwały 
Zgromadzenia Wspólników w tej sprawie na drodze sądowej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja umów związanych z powołaniem i funkcjonowaniem 
Spółki 

1.1. Wywiązywanie się Spółki z zobowiązań wynikających z umowy o współpracy 
z Konsorcjum 

W dniu 31 lipca 2009 r. Spółka zawarła z Powiatem Olkuskim (Powiat) umowę o współpracy 
z Zakładem Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. (Know How)8, przy udziale Grupy 
Nowy Szpital Sp. z o.o.9 (działających wspólnie jako Konsorcjum) w celu przekształcenia 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 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. 

W umowie Know How i GNS zobowiązały się m.in. do: 

                                                      
6  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.). 

7  Fragment wystąpienia usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacj i 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.). 

8  Z siedzibą w Szczecinie, ul. Dubois 27 lok. 634; zarejestrowana w KRS: 18 marca 2002 r. (nr KRS: 0000072223). 

9  Z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4; zarejestrowana w KRS: 24 lipca 2015 r. (nr KRS: 0000568640).  
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 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); 

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

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

 realizacji planów inwestycyjnych i rozwojowych NZOZ zgodnie z przedstawioną ofertą 
(§ 3 pkt 12); 

 zapewnienia, że wypracowany w Spółce zysk w okresie pierwszych 5-ciu lat działalności 
zostanie w całości przeznaczony na jej kapitał zakładowy 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); 

 dostosowania standardów funkcjonowania NZOZ do wymogów wynikających ze 
stosownych przepisów prawa (§ 3 pkt 14). 

(dowód: akta kontroli str. 294-303, 695-698, 699-702) 

Z dniem 1 stycznia 2010 r. NZOZ utworzony przez Nowy Szpital Sp. z o.o. w Olkuszu 
przejął część wydzieloną Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu10.  

Kapitał zakładowy Spółki wynosił 50 tys. zł i dzielił się na jeden tysiąc równych 
i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Wspólnikami byli: Grupa Nowy 
Szpital Holding S. A., która posiadała 700 udziałów i Powiat Olkuski – 300 udziałów.  

(dowód: akta kontroli str. 279-286, 318-324) 

Porozumieniem z 30 stycznia 2013 r. do umowy o współpracy (z 31 lipca 2009 r.) ustalono: 

 przedłużenie do 10 lat (do 31 grudnia 2020 r.) okresu w ciągu, którego wypracowany 
w Spółce zysk ma zostać przeznaczony na kapitał zapasowy w celu finansowania 
inwestycji Szpitala (§ 2 ust. 1); 

 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 (§ 2 ust. 2 i 3); 

 że GNS będzie świadczyć na rzecz Spółki usługi na podstawie nowych umów, które 
miały być zawarte do dnia 31 marca 2013 r. oraz szczegółowo i jasno przedstawią 
rzeczywisty zakres wykonywanych czynności (§ 3 pkt 6 i 7 umowy z 2009 r.). Usługi te 
miały być uzsadnione merytoryczne i ekonomicznie (ich koszt powinnien być niższy 
w stosunku do tego, gdyby wykonane były w inny sposób), co Spółka każdorazowo 
miała wykazać Powiatowi (§ 3); 

 podwyższenie kwoty czynszu z tytułu dzierżawy przez Spółkę majątku ruchomego 

i nieruchomego do 90 tys. zł netto miesięcznie (§ 4)15;  

 obowiązek udzielania Powiatowi przez Zarząd Spółki wszystkich informacji związanych 
z działalnością Spółki, a klauzulę wskazującą na charakter poufności danych Zarząd 

                                                      
10  Spółka została zarejestrowana w KRS z dniem 1 sierpnia 2008 r. 

11  Przy ich kwalifikacji należy opierać się na przepisach właściwych dla podatku dochodowego od osób prawnych oraz 
rachunkowości. Założono, że inwestycją w obcym środku trwałym nie będą wydatki na remont obcego środka trwałego 
(odtworzenie stanu pierwotnego), lecz nakłady powodujące jego ulepszenie. 

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. 

15  Aneks do umowy dzierżawy miał zostać podpisany w dniu zawarcia porozumienia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 
2013 r. (§ 4). 
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Spółki będzie stosować tylko w wyjątkowych przypadkach mogących spowodować 
naruszenie prawa o ochronie danych osobowych lub gdy ujawnienie mogłoby działać na 
szkodę Spółki (§ 5); 

 w każdym przypadku zamiaru likwidacji danego rodzaju działalności medycznej 
wymagana jest pozytywna opinia Zarządu Powiatu, a w przypadku nie uzyskania 
kontraktu wykazanie, że przyczyna tego nie leży po stronie GNS lub Spółki (§ 6). 

(dowód: akta kontroli str. 287-291) 

1.1.1. Wykonywanie na terenie Powiatu Olkuskiego świadczeń opieki zdrowotnej 

Spółka była zobowiązana do wykonywania usług medycznych w zakresie świadczonym 
wcześniej przez ZOZ w Olkuszu. 

(dowód: akta kontroli str. 287-291, 294-303) 

Według stanu na koniec I półrocza 2018 r. Spółka wykonywała świadczenia opieki 
zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, opieka 
paliatywna i hospicyjna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, podstawowa opieka 
zdrowotna, ratownictwo medyczne oraz rehabilitacja lecznicza. Sposób wykonywania tych 
świadczeń przedstawiono szczegółowo w pkt. 3 wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 2555, 2556-2558, 2637-2639) 

1.1.2. Rozliczenia z tytułu czynszu dzierżawnego 

Z tytułu wykorzystywania nieruchomości i majątku ruchomego Powiatu, Spółka miała od 
2010 r. wnosić do ZOZ w Olkuszu czynsz w wysokości 70 tys. zł miesięcznie. 

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 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 ruchomego16. 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. 287-291, 292-317) 

Czynsz dzierżawny Spółka wnosiła na rachunek ZOZ w Olkuszu, a po likwidacji tej jednostki 
(z dniem 31 stycznia 2015 r.) na rachunek Starostwa17.  

W wyniku analizy rozliczeń Spółki z Powiatem stwierdzono, że czynsz dzierżawny 
regulowano w należnej wysokości. W latach 2015-2017 tytułem czynszu dzierżawnego 
przekazano do Starostwa, odpowiednio: 1 244,7 tys. zł, 1 353 tys. zł i 1 463,4 tys. zł,  
a w I kwartale 2018 r. 344,2 tys. zł. W przypadku nieterminowych wpłat na podstawie not 
księgowych Starostwa regulowano odsetki. Z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu, w latach 
2015-2017, Spółka zapłaciła 10 015 zł odsetek, a w I kwartale 2018 r. – 21,57 zł. 

Wyjaśniając przyczyny wnoszenia z opóźnieniem czynszu dzierżawnego Członek Zarządu 
Spółki podała, że wynikało to z prowadzonej polityki płynności, gdzie płatności za bieżące 
faktury dokonywano z bieżących wpływów NFZ. Dodała, że od października 2017 r. Szpital 
znalazł się w sieci szpitali, co wpłynęło na ryczałtowe – terminowe przekazywanie środków 
przez NFZ, co nam umożliwiło terminowe przekazywanie czynszu dzierżawnego na rzecz 
Powiatu.  

(dowód: akta kontroli str. 1347, 1348-1349) 

1.1.3. Realizacja przez Spółkę inwestycji 

                                                      
16  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).  

17  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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Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę w latach 2011-201718 
wyniosła łącznie 22 496,6 tys. zł, a dotyczyła w szczególności następujących zadań, 
finansowanych także z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 

 adaptacja pomieszczeń na oddział neurologii z pododdziałem udarowym (2 675,8 tys. zł); 

 budowa nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (2 400 tys. zł), na które uzyskano 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO); 

 budowa lądowiska wraz z tlenownią dla SOR-u (2 158,6 tys. zł); 

 modernizacja i utworzenie systemów przeciwpożarowych (470 tys. zł); 

 utworzenie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz poradni nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej (NiŚOZ) (400 tys. zł); 

 zakup i montaż dwóch dźwigów szpitalnych w budynku oddziałów: zakaźnego 
i psychiatrycznego (394,1 tys. zł); 

 wykonanie instalacji gazów medycznych w bloku operacyjnym, w salach intensywnego 
nadzoru kardiologicznego i chirurgicznego (289,7 tys. zł); 

 wymiana sieci wodociągowej (221,2 tys. zł); 

 remont oddziałów: pediatrii i ginekologii (192,7 tys. zł); 

 adaptacja pomieszczeń oddziału wewnętrznego na oddział kardiologiczny (155,9 tys. zł); 

 wykonanie instalacji odgromowej (100,5 tys. zł); 

 modernizacja oddziału chorób wewnętrznych I etap (49,5 tys. zł). 

Prezes Zarządu wskazał, że w okresie objętym kontrolą Spółka obok nakładów 
inwestycyjnych, dokonała zakupu ponad pięciuset różnych sprzętów i urządzeń 
medycznych o wartości jednostkowej od 1,5 tys. zł do 150 tys. zł, łącznie ponad 4,6 mln zł.  

Poniesione w latach 2011-2017 wydatki na zakupy inwestycyjne, realizowane także 
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, dotyczyły m.in.: 

 aparatury i sprzętu medycznego dla realizacji celów statutowych, w tym tomografu 
komputerowego (1 689,1 tys. zł) oraz: defibrylatorów, respiratorów, pomp infuzyjnych, 
kardiomonitorów, kapnografów, ultrasonografów, aparatu do echokardiografii, łóżek 
szpitalnych, zestawu do ucyfrowienia RTG, aparatu do USG wraz z głowicami, aparatów 
do znieczulenia, kardiomonitora oraz stacji diagnostycznych; 

 agregatu prądotwórczego (257,9 tys. zł); 

 licencji do programów komputerowych (966,5 tys. zł)19; 

 modernizacji wraz z rozbudowy sieci IT (131,6 tys. zł), dostawy terminali wraz 
z montażem do obsługi systemu teleinformatycznego (286,3 tys. zł) oraz zakupu 
programu komputerowego IT HIS (Health Information System) – nadzór autorski nad 
oprogramowaniem HIS (401,3 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 101, 490-498, 501, 518-532, 955-1013) 

W sporządzonym przez Spółkę wykazie inwestycji zrealizowanych w latach 2012-2018 
w podziale m.in. na źródła finansowania, według stanu na koniec I kwartału 2018 r., ich 
wartość wyniosła łącznie 21 320,2 tys. zł, w tym 4 893,7 tys. zł sfinansowano ze środków 
zewnętrznych. Koszty inwestycji poniesionych w poszczególnych latach tego okresu 
wyniosły odpowiednio: 2,2 tys. zł, 4 699,7 tys. zł, 4 818,6 tys. zł, 4 325,3 tys. zł, 847,5 tys. zł, 
6 473,6 tys. zł i 153,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1351-1352, 1353-1377) 

W okresie objętym kontrolą w Spółce realizowano inwestycje i remonty w zakresie 
wskazanym przez odpowiednie organy kontroli, jak: Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Olkuszu (PPIS), Urząd Dozoru Technicznego, Małopolski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, czy Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej. 

                                                      
18  Według zestawienia sporządzonego przez Spółkę i daty przyjęcia inwestycji do eksploatacji. 

19  Licencja na programy: HIS (prowadzenie dokumentacji medycznej), RIS (prowadzenie diagnostyki obrazowej), LIS 
(prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej) i program do obsługi zaopatrzenia oraz licencja systemu do obsługi 
administracyjnej Szpitala („Infomedica”). 
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Według opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu (PINB) z kwietniu 
2018 r. obiekty Szpitala nie powodowały zagrożenia życia i zdrowia ludzi; nie wniesiono 
zastrzeżeń do ich estetyki i otoczenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 2088-2161, 2162-2263) 

Szpital w ramach MRPO uzyskał dofinansowanie projektu „Wdrożenie systemu 
teleinformatycznego zarządzania szpitalem i udostępnienie e-usług z zakresu ochrony 
zdrowia w Nowym Szpitalu w Olkuszu”. Projekt ten dotyczył zakupu oprogramowania wraz 
ze sprzętem komputerowym i instalacją (m.in. skaner RTG, stacje opisowe, przełączniki 
sieciowe, UPS, szafy teleinformatyczne, zakup licencji oprogramowania – HIS, LIS, RIS 
i zaopatrzeniowego oraz instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania, integracja 
systemów, sprzęt biurowy IT) – służących wdrożeniu teleinformatycznego systemu 
zarządzania placówką oraz uruchomieniu e-usług dla pacjentów.  

Projekt był realizowany w latach 2013-2015, a jego wartość całkowita wyniosła 
1 803,4 tys. zł (w tym 1 023,7 tys. zł dofinansowanie). W 2016 r. Instytucja Zarządzająca 
MRPO przeprowadziła kontrolę końcową projektu, potwierdzając prawidłową jego realizację 
i przekazała płatność końcową. 

(dowód: akta kontroli str. 659-666, 3552, 3553-3565, 3566-3580) 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM) Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 
(w styczniu 2018 r.) projekt „Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem sprzętu 
medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych 
w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.”. Rzeczowa realizacja projektu ma trwać do końca 
2020 r. Wartość całkowita projektu wynosi 10 030,7 tys. zł, w tym przyznane 
dofinansowanie w kwocie 7 870,4 tys. zł. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. budowę bloku operacyjnego wraz 
z wyposażeniem (zakupy aparatury i sprzętu medycznego), budowę sterylizatorni, 
modernizację budynku oddziału chorób zakaźnych wraz z wyposażeniem, dostosowanie 
pomieszczeń na potrzeby: pracowni endoskopii i poradni specjalistycznych wraz z ich 
wyposażeniem, utworzenie POZ oraz poradni NiŚOZ, modernizację: oddziału 
pediatrycznego (koszty niekwalifikowane z 2014 r.), oddziału ginekologiczno-położniczego 
(odcinek położniczy i blok porodowy wraz z wyposażeniem) oraz zakup łóżek szpitalnych 
i sprzętu medycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 659-666, 3552, 3581-3593) 

(…)20 

W okresie objętym kontrolą Spółka dokonywała również zakupu sprzętu informatycznego 
(m.in. drukarek, monitorów, zasilaczy awaryjnych, zestawów terminalowych) za kwoty od  
19 zł do 22,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 3552, 3594-3596, 3597-3599) 

Członek Zarządu wskazała, że w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych Spółki na 
lata 2018-2022 Szpital otrzymał ww. dofinansowanie w ramach RPO WM. 

Dodała, że Zarząd Szpitala planuje m.in. bieżące naprawy i zakup sprzętu, adaptację 
pomieszczeń po byłym oddziale neurologii pod oddział komercyjny z zakresu leczenia 
chorób oczu oraz uruchomienie pracowni mammograficznej. Wskazała również, że 
planowane jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku głównego z udziałem 
środków unijnych, zaznaczając przy tym, że według protokołów kontroli PINB z kwietnia 
2018 r. obiekty Szpitala nie powodują zagrożenia życia i zdrowia ludzi, a do ich estetyki 
i otoczenia nie ma zastrzeżeń. 

(dowód: akta kontroli str. 2559, 2560-2584) 

1.1.4. Wspieranie zarządzania Spółką, udostępnianie rozwiązań i technologii 

Wspieranie zarządzania Spółką oraz udostępnianie rozwiązań i technologii GNS realizowała 
głównie w ramach umów o świadczenie Spółce usług, które szczegółowo omówiono  
w pkt 2.3 wystąpienia pokontrolnego.  

                                                      
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.). 
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1.1.5. Zapewnienie informacji o działalności Spółki 

Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników z 20 kwietnia 2012 r. Zarządu Spółki był 
zobowiązany do przekazywania wspólnikom: 

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

 analiz wykonania planu rzeczowo-finansowego na dany rok (przekazywanie przez 
przedstawiciela Zarządu Spółki informacji Zarządowi Powiatu); 

 oceny wykonania zakupów sprzętu, wyposażenia, remontów i inwestycji 
w nieruchomości będące własnością Powiatu, zgodnie z § 3 pkt 12-14 umowy 
o współpracy z 31 lipca 2009 r. (przedstawienie przez przedstawiciela Zarządu 
szczegółowego sprawozdania z powyższych zadań); 

 analizy poziomu i zakresu kontraktu (informacja przedstawiciela Zarządu o wysokości 
i zakresie kontraktu na dany rok w odniesieniu do wykonania za rok poprzedni); 

 corocznych informacji na temat planów i zamierzeń związanych z dostosowaniem 
standardów funkcjonowania Szpitala do standardów wyznaczonych przez obowiązujące 
w tym zakresie przepisy prawa (w terminie miesiąca od daty podjęcia przez Radę 
Nadzorczą uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Spółki na dany 
rok obrotowy)21. 

(dowód: akta kontroli str. 346-356) 

Członek Zarządu Spółki wyjaśniła, że Zarząd przekazywał bieżące informacje na 
Zgromadzeniach Wspólników, Radach Nadzorczych, spotkaniach z Radą Powiatu  
– zarówno w formie ustnej, pisemnej oraz tabelarycznej jak i w formie prezentacji. Dodała, 
że między tymi spotkaniami odbywały się także spotkania indywidualne z członkiem Rady 
Nadzorczej z ramienia Powiatu średnio raz w tygodniu. Wskazała przy tym na stały plan 
posiedzeń Rady Nadzorczej i spotkania z ww. organami w latach 2011-2017.  

(dowód: akta kontroli str. 501, 518-532, 1494-1495, 1496-1519) 

Według dokumentacji Spółki, jej Zarząd przedstawiał Powiatowi informacje dotyczące 
zakresu i przebiegu realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Sposób i terminy 
przekazywania tych informacji nie budziły zastrzeżeń mniejszościowego wspólnika. 

(dowód: akta kontroli str. 1494-1495, 1496-1519) 

Będący członkiem Rady Nadzorczej przedstawiciel Powiatu m.in.: 

 27 czerwca 2013 r. wnioskował o odwołanie posiedzenia z uwagi na późne otrzymanie 
materiałów (został przegłosowany), a następnie wstrzymał się od głosu m.in. 
w przypadku uchwały w sprawie zmniejszenia kapitału zapasowego Spółki; 

 21 września 2015 r. wnioskował o przedstawienie informacji o strukturze własnościowej 
GNS i działalności Szpitala (którą miał przedstawić Zarząd) – bez rezultatu; 

 21 czerwca 2018 r. zwracał uwagę na dostarczenie materiałów objętych porządkiem obrad 
w dniu posiedzenia Rady oraz na konieczność wcześniejszego procedowania projektów 
uchwał w sprawach wyrażenia zgody przez Radę na zawarcie umów przez Spółkę.  

(dowód: akta kontroli str. 769-780, 843-848, 2585-2604) 

W sprawach bieżących Zgromadzeniu Wspólników Powiat zwracał uwagę na: 

 późne informowanie lub brak informowania Powiatu o działaniach Zarządu, w tym 
zawierania umów przez Spółkę (26 marca 2013 r.) oraz opóźnień w przekazywaniu 
dokumentów na posiedzenia Zgromadzenia Wspólników (26 czerwca 2015 r.  
i 21 czerwca 2018 r.); 

 brak realizacji porozumienia zawartego przez Powiat z GNS z 30 stycznia 2013 r. 
w odniesieniu do udzielania Powiatowi wszystkich informacji związanych z bieżącą 
sytuacją Spółki (7 grudnia 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 1025-1042, 1184-1207, 1341-1345, 2605-2634) 

Członek Zarządu wskazała, że Zarząd Spółki zawsze był i jest w stałym kontakcie zarówno 
z przedstawicielami Powiatu, tj. z Zarządem Powiatu oraz Radą Nadzorczą, w której Powiat 
ma swojego przedstawiciela, którym na bieżąco przekazujemy informacje dotyczące 

                                                      
21  Informacje o spełnieniu warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych zawartych w planie dostosowawczym 

opracowanym przez Spółkę na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 i 3 tej ustawy.  
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działalności Spółki zgodnie z prawem i porozumieniem, które zawarliśmy. Dodała także, że 
wskazane dokumenty zostały przekazywane prawidłowo (w terminie 7 dni przed 
posiedzeniem Zgromadzenia Wspólników: 26 marca 2013 r. i 7 grudnia 2017 r.), a ich nie 
dotarcie do członka Rady Nadzorczej z ramienia Powiatu (przed posiedzeniem 26 czerwca 
2015 r.) mogło być powodowane przyczynami technicznymi.  

(dowód: akta kontroli str. 917-1345, 1347, 1348-1349) 

Do Spółki wystąpił Powiat (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 przekazywano 
Starostwu począwszy od danych za III kwartał 2015 r.  

W takcie kontroli NIK prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Olkuszu22 Wicestarosta 
podał, 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 po kilkukrotnych upomnieniach. 
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 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.  

W okresie objętym kontrolą Spółka oraz GNS były adresatem kilkukrotnych wystąpień 
Powiatu o informacje w zakresie funkcjonowania Spółki, a mianowicie: 

 w lipcu i w sierpniu 2012 r. Powiat wystąpił o przekazanie obowiązujących umów 
i kosztów związanych z ich realizacją. W odpowiedzi, z grudnia 2012 r., Spółka 
przedstawiła informacje o trzech zawartych umowach i ich kwotach, kwotach 
dotychczasowej obsługi IT i prawa w Szpitalu oraz o przeniesieniu kosztów ze Szpitala 
na GNS;  

 w marcu i ponownie w kwietniu 2013 r. Powiat wystąpił o przedstawienie przez GNS  
i Know How m.in. uzasadnienia merytorycznego i ekonomicznego zawartych przez 
Spółkę umów. W odpowiedzi, z kwietnia 2013 r., Spółka podała kwoty wynagrodzeń 
wypłacanych w latach 2010-2011 na rzecz GNS na podstawie trzech zawartych umów;  

 w maju i lipcu 2013 r. Powiat wystąpił także o takie informacje, uzyskując (w lipcu 
2013 r.) odpowiedź wskazującą na rodzaje umów (34 zakresy), ich kwoty miesięczne, 
kwotę łączną oraz uzasadnienie zawarcia; 

 w listopadzie 2015 r. Spółka otrzymała wniosek Powiatu, ponowiony w styczniu i marcu 
2016 r. o przesłanie kopii umów zawartych pomiędzy Spółką a podmiotami 
zewnętrznymi na usługi pozamedyczne, w odpowiedzi, w marcu 2016 r. Spółka 
przekazała Powiatowi zestawienie zawartych umów; 

 w kwietniu 2016 r. Spółka otrzymała wniosek Powiatu o przekazanie uzasadnienia 
merytorycznego i ekonomicznego zawartych umów, uzyskując w czerwcu 2016 r. 
zestawienie Spółki prezentujące zakresy świadczonych usług, ich wartość miesięczną 
oraz informacje o uzasadnieniu ich zawarcia.  

(dowód: akta kontroli str. 3945-3966, 3967-3991) 

1.2. Udział Powiatu Olkuskiego w zarządzaniu Spółką 

Zgodnie z umową Spółki23: 

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

                                                      
22  Kontrola nr S/17/004, wystąpienie pokontrolne LKR.411.004.01.2017 z 26 kwietnia 2018 r. 

23  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). 
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 Rada Nadzorcza składała się z trzech członków, z których jeden był powoływany 
(wskazywany) i odwoływany, na trzyletnią kadencję 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 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 (§ 27 ust. 7 umowy); 

 rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczeń o wartości 
przekraczającej 250 tys. zł wymagało uchwały wspólników, ponadto od 29 grudnia 
2011 r. wyłączono stosowanie art. 230 k.s.h.24 (§ 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 (§ 26 umowy).  

(dowód: akta kontroli str. 279-286, 318-364, 1250-1257)  

1.2.1. Działalność Zarządu Spółki 

W okresie objętym kontrolą w skład Zarządu wchodziło dwóch członków, w tym Prezes 
Zarządu i Członek Zarządu (umowa Spółki dopuszczała skład trzyosobowy)25. W Zarządzie 
Spółki nie było przedstawiciela Powiatu.  

W ramach posiadanych uprawnień właścicielskich w Spółce Powiat przedstawiał na 
Zgromadzeniu Wspólników sprawy związane ze składem osobowym Zarządu Spółki. I tak np.: 

 29 grudnia 2011 r. złożył wniosek o powoływaniu po jednym członku Zarządu przez 
Powiat i GNS, który nie został przyjęty; 

 26 marca 2013 r. złożył wniosek o odwołanie Zarządu Spółki, ale został przegłosowany; 

 29 czerwca 2016 r. wystąpił o powołanie w skład Zarządu dodatkowego jednego członka 
wskazanego przez Powiat, ale został przegłosowany. 

(dowód: akta kontroli str. 279-286, 318-364, 371-376, 923-927, 1025-1042, 1258-1268) 

Ponadto przedstawiciel Powiatu w Radzie Nadzorczej w dniu 21 września 2015 r. złożył 
wniosek o podjęcie przez Radę uchwały wnioskującej do Zgromadzenia Wspólników 
o rozszerzenie składu Zarządu poprzez desygnowanie członka Zarządu przez Powiat. 
Wniosek nie był wówczas procedowany; był omawiany na posiedzeniu Rady 14 grudnia 
2015 r. i nie został przyjęty (Powiat został przegłosowany). Wniosek ponowiono bez 
rezultatu 31 marca i 27 września 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 825-832, 843-848, 849-856, 857-867, 876-885) 

Wyjaśniając powody niezaakceptowania przez GNS wniosków Powiatu w przedmiocie 
rozszerzenia składu Zarządu (o przedstawiciela Powiatu), Członek Zarządu GNS podał, 
że Rada Nadzorcza nie rekomendowała Zgromadzeniu Wspólników poszerzenia składu 
Zarządu, gdyż rezultaty zarządzania przez obecny Zarząd były zadowalające, zaś 
poszerzenie składu Zarządu oznaczałoby dodatkowe koszty dla Spółki. Byłoby to, więc 
działanie nieekonomiczne. 

(dowód: akta kontroli str. 1488-1491, 1492-1493) 

W sprawie udziału Powiatu w zarządzaniu Spółką, Prezes Zarządu wyjaśnił, że jego udział 
przybrał postać wyrażanego przez wspólnika zainteresowania sytuacją Spółki, prowadzeniu 
regularnych spotkań z Zarządem Spółki, celem uzyskiwania wiedzy o aktualnej sytuacji 
Spółki. Wskazał przy tym na posiedzenia Komisji ds. Zdrowia Rady Powiatu, spotkania 

                                                      
24  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). 

25  Funkcje Prezesa Zarządu pełnili: Marcin Szulwiński (od 1 stycznia do 28 grudnia 2011 r.), Krzysztof Bestwina  
(od 29 grudnia 2011 r. do 14 grudnia 2012 r. – odwołany przy sprzeciwie Powiatu), Ilona Mróz (od 14 grudnia 2012 r. do  
1 maja 2013 r. – wskutek złożenia rezygnacji), Jerzy Piwowarczyk (od 6 maja do 27 czerwca 2013 r.), Norbert Kubański  
(od 27 czerwca 2013 r.). Członkami Zarządu Spółki byli: Andrzej Świątek (od 29 grudnia 2011 r. – przy głosie 
wstrzymującym się Powiatu, do 14 grudnia 2012 r. – odwołany wskutek złożenia rezygnacji), Jadwiga Pięta-Pietrzyk  
(od 14 grudnia 2012 r.). 
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z Zarządem i Radą Powiatu (w tym z udziałem przedstawicieli GNS), posiedzenia Rady 
Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników oraz spotkania z radnymi Powiatu poświęcone 
w szczególności usprawnieniu pracy na SOR-ze.  

W okresie objętym kontrolą odbyło się łącznie pięć tego typu spotkań w 2011 r., jedno 
w 2012 r., 11 w 2013 r., 15 w 2014 r., sześć w 2015 r., 14 w 2016 r. i siedem w 2017 r. (nie 
wliczając posiedzeń organów Spółki z udziałem przedstawicieli Powiatu).  

Dodał, że przedstawiciele Powiatu aktywnie uczestniczyli w pracach organów Spółki. 
Wyjaśnił przy tym, że Powiat uczestniczył w szeroko rozumianym zarządzaniu, czego 
przykładem było: 

 wyrażenie zgody na wybudowanie lądowiska (celem utrzymania kontraktu na SOR) 
i związaną z tym likwidację nieużywanej studni oraz przeznaczenie środków z tego tytułu 
na wymianę łóżek w Szpitalu; 

 wyrażenie zgody na zamknięcie oddziału chemioterapii; 

 na wniosek Powiatu: wydłużenie okresu bezdywidendowego, doprecyzowanie pojęcia 
inwestycji, podniesienie wysokości czynszu oraz spotkania poświęcone poprawie jakości 
obsługi pacjentów w SOR.  

Prezes Zarządu podał również, że zrealizowano postulat Powiatu o powołaniu w jego skład 
osób, które są mieszkańcami Powiatu, co miało implikować większą identyfikację osób 
zarządzających z Powiatem/Szpitalem.  

(dowód: akta kontroli str. 501, 518-532) 

Zarząd składał sprawozdania ze swojej działalności, które w szczególności zawierały: 

 opis działalności medycznej Szpitala, wskaźniki statystyczne dotyczące udzielanych 
świadczeń zdrowotnych oraz opis przychodów uzyskiwanych z NFZ; 

 wykazy zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
sprzętu pomocniczego i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego; 

 wykazy zrealizowanych inwestycji i remontów; 

 politykę kadrową i zatrudnienie w Szpitalu26. 
(dowód: akta kontroli str. 955-1013, 1058-1102, 1132-1174,  

1210-1242, 1271-1296, 1313-1333) 

1.2.2. Działalność Rady Nadzorczej  

W okresie objętym kontrolą w skład Rady Nadzorczej wchodziły trzy osoby, z których jedna 
była przedstawicielem Powiatu27.  

(dowód: akta kontroli str. 518-532, 713-916, 2585-2604) 

W dniu 18 września 2014 r. Powiat wystąpił do Zgromadzenia Wspólników o powołanie 
członka Rady Nadzorczej z ramienia Powiatu na funkcję przewodniczącego Rady, 
powołano jednak na tą funkcję przedstawiciela GNS. 

Członek Zarządu GNS wyjaśnił, że w systemie zarządzania opracowanym przez GNS 
dyrektor regionalny sprawuje nadzór nad spółką, pełniąc funkcje przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. Dodał przy tym, że przewodniczący Rady nie ma uprzywilejowanej pozycji 
względem pozostałych członków Rady. 

(dowód: akta kontroli str. 1190-1195, 1488-1491, 1492-1493) 

  

                                                      
26  Wskazano m.in., że dział kadrowo-płacowy został przekazany firmie zewnętrznej 1 grudnia 2012 r. (zrealizowano 

zwolnienia grupowe pracowników, dotyczące także działu ekonomicznego), a w 2013 r. przeprowadzono także procedurę 
zwolnień grupowych w Dziale Sekcji Higieny Szpitalnej, ze względu na to, że podmiot zewnętrzny przejął świadczenie usług 
porządkowych na terenie Szpitala. 

27  W skład Rady wchodziło trzech członków powoływanych na 3-letnie kadencje, w tym jeden członek powoływany 
i odwoływany przez Powiat. Funkcje członków Rady Nadzorczej pełnili Adam Roślewski (przewodniczący od 1 stycznia do 
28 grudnia 2011 r.), Emilia Konieczyńska (przewodnicząca od 29 grudnia 2011 r. do 26 marca 2013 r.), Krzysztof Zgoda 
(sekretarz, powoływany 29 grudnia 2011 r. – przy głosie wstrzymującym się Powiatu oraz 18 września 2014 r. i 7 grudnia 
2017 r.), Monika Podziewska (od 16 czerwca do 22 listopada 2011 r.), Edyta Broniewska (przewodnicząca, od 26 marca 
2013 r., powołana ponownie na tą funkcję 18 września 2014 r. i 7 grudnia 2017 r.) oraz z ramienia Powiatu: Ewa Klich 
(do 16 czerwca 2011 r.) i Tadeusz Chwast (od 16 czerwca 2011 r., pierwsze posiedzenie z jego udziałem odbyło się  
15 września 2011 r., wiceprzewodniczący od 29 grudnia 2011 r.; powołany ponownie 26 sierpnia 2014 r. i odwołany  
18 września 2014 r. przy sprzeciwie Powiatu, powołany ponownie 7 grudnia 2017 r.). 
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W latach 2011-2017 posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się cztery razy do roku,  
a w I półroczu 2018 r. – dwukrotnie (15 marca28 i 21 czerwca). 

 (dowód: akta kontroli str. 518-532, 713-916, 2585-2604, 3617-3623) 

Rada Nadzorcza wykonywała zadania przypisane jej w k.s.h., tj.: 

 ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, przy czym: za 2012 r. 
przedstawiciel Powiatu wstrzymał się od głosu, a za 2014 r. i 2017 r. był przeciw; 

 ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, przy czym: za 
2011 r. i 2012 r. przedstawiciel Powiatu wstrzymał się od głosu, a za 2014 r. i za 2017 r. 
był przeciw;  

 ocena wniosków Zarządu, co do pokrycia straty/podziału zysku, przy czym za 2012 r. 
przedstawiciel Powiatu wstrzymał się od głosu; 

 ocena sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej (w tym z dokonania przez Radę 
oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki w roku obrotowym, wniosku Zarządu w przedmiocie straty lub 
zysku), przy czym za 2012 r. i za 2017 r. przedstawiciel Powiatu wstrzymał się od głosu. 

Sprawozdania te opisywały działalność Rady, a w ramach wniosków w nich zawartych 
stwierdzano m.in., że Rada pozytywnie oceniała pracę Zarządu, która pomimo niestabilnej 
polityki Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ potrafiła zapewnić stabilną kondycję 
finansową Spółki (każdorazowo za lata 2012-2017). 

(dowód: akta kontroli str. 713-916, 1378-1487, 2585-2604, 3617-3623) 

W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza wyrażała zgody Zarządowi Spółki m.in. na 
dokonanie czynności prawnych powodujących rozporządzenie prawem lub zaciągniecie 
zobowiązania o wartości wyższej niż 75 tys. zł, a nieprzekraczającej 250 tys. zł (w latach 
2012-2017), tj.:  

 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ (w tym ugód); 

 (…)29;  

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: tomografii komputerowej, rezonansu 
magnetycznego i badań laboratoryjnych z podmiotami zewnętrznymi; 

 (…)30; 

 (…)31;  

 realizację inwestycji, remontów i zakupów (leków, materiałów szewnych) z podmiotami 
zewnętrznymi (w latach 2012-2017), 

oraz wyrażenia pozytywnej opinii dla Zgromadzenia Wspólników/udzielenia rekomendacji 
Zarządowi na dokonanie czynności prawnych powodujących rozporządzenie prawem lub 
zaciągniecie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 250 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 713-916, 1378-1487, 2585-2604, 3617-3623) 

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej, z udziałem przedstawiciela Powiatu, omawiano m.in. 
informacje o zawartych przez Szpital umowach z NFZ (i ich bieżącym wykonaniu), wynikach 
finansowych i planie rzeczowo-finansowym Spółki, w tym stanie realizacji zakupów, 
remontów i inwestycji (Rada Nadzorcza zatwierdzała plany rzeczowo-finansowe Spółki) 
oraz sytuacji kadrowej w Szpitalu. 

(dowód: akta kontroli str. 713-916, 1378-1487, 2585-2604, 3617-3623) 

                                                      
28  Na tym posiedzeniu przedstawiciel Powiatu wnioskował o wstrzymanie się z przyjęciem planu rzeczowo-finansowego 

Spółki, w związku z kwestionowaniem tego planu po stronie kosztów (dotyczącym umowy franczyzy) do czasu zakończenia 
kontroli NIK. Wniosek Powiatu nie został przyjęty. 

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.). 

31 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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Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały związane z ostatecznymi wynikami 
finansowymi Spółki pozytywnie oceniając wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku 
za poszczególne lata bądź pokrycia straty. 

 (dowód: akta kontroli str. 713-916, 1378-1487, 2585-2604, 3617-3623) 

1.2.3. Działalność Zgromadzenia Wspólników 

W latach 2011-2018 (I półrocze) odbyło się 20 posiedzeń Zgromadzenia Wspólników 
(8 zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych). 

W posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników brali udział członkowie Zarządu Powiatu 
(w tym Starostowie i Wicestarostowie), a w wybranych – także członkowie Rady Nadzorczej 
i Zarządu Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 917-1345, 2605-2634) 

Na posiedzeniach zwyczajnych Zgromadzenie Wspólników podejmowało uchwały 
w sprawach podlegających jego ocenie zgodnie z k.s.h., jak: 

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, przy czym: za 
2012 r. Powiat wstrzymał się od głosu, a za 2014 r. i 2017 r. był przeciw; 

 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy, przy 
czym: za 2011 r. i 2012 r. Powiat wstrzymał się od głosu, a za 2014 r. i 2017 r. był 
przeciw; 

 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w danym roku 
obrotowym, przy czym: za 2012 r. Powiat wstrzymał się od głosu, a za 2017 r. był 
przeciw; 

 pokrycia straty za rok obrotowy: 2011 i 2015; 

 zatwierdzenia wniosków Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy, przy 
czym za 2010 r. i 2012 r. Powiat wstrzymał się od głosu, a za 2013 r. Powiat był przeciw; 

 udzielania absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej, przy czym: 

 za 2011 r. Powiat był przeciw uchwale dotyczącej Prezesa Zarządu; 

 za 2012 r. Powiat wstrzymał się od głosu;  

 za 2013 r. dla członka Zarządu (za okres od 6 maja do 27 czerwca 2013 r.) Powiat 
wstrzymał się od głosu, a uchwała nie została przyjęta, a w przypadku członków 
Rady Nadzorczej Powiat wstrzymał się od głosu; 

 za 2014 r. Powiat był przeciw wobec wszystkich członków Zarządu; 

 za 2015 r. i za 2016 r. wprowadzono głosowanie tajne, absolutoria członkom 
organów Spółki zostały udzielone; 

 za 2017 r. Powiat był przeciw uchwałom dotyczącym wszystkich członków organów 
Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 917-1345, 1494-1495, 1496-1519, 2605-2634) 

(…)32 
Po zmianie Statutu Spółki (29 grudnia 2011 r.) Zgromadzenie Wspólników, na podstawie 
uprzedniej pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, podejmowało uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody Zarządowi na dokonanie czynności prawnych powodujących rozporządzenie prawem 
lub zaciągniecie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 250 tys. zł, 
tj. zawarcia m.in.: 

 (…)33 

 umowy z podmiotem zewnętrznym na świadczenie usług porządkowo-czystościowych 
z 4 lutego 2013 r. (26 marca 2013 r.) – Powiat był przeciwny zawarciu tej umowy34; 

                                                      
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  Wartość umowy wynosiła 126 377 zł netto miesięcznie. 
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 umowy z 27 stycznia 2016 r. z ZUS Oddział w Chrzanowie w przedmiocie rozłożenia na 
raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o wartości 2 333,8 tys. zł  
31 marca i 29 czerwca 2016 r. – Powiat był przeciwny zawarciu umowy)35; 

 umowy franczyzy i świadczenia usług, obowiązującej od 1 stycznia 2018 r., zawartej 
przez Spółkę z GNS wbrew stanowisku Powiatu (28 lutego 2018 r.)36. 

Zgromadzenie Wspólników w ramach zaciągania zobowiązań powyżej 250 tys. zł, 
po wcześniejszej opinii pozytywnej Rady Nadzorczej, podejmowało również uchwały 
dotyczące: 

 złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) 
o dofinansowanie realizacji projektu wdrożenia systemu teleinformatycznego 
zarządzania Szpitalem i udostępnienia e-usług z zakresu ochrony zdrowia (26 marca 
2013 r.); 

 (…)37;  

 (…)38. 

Ponadto Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwały dotyczące: 

 zmniejszenia kapitału zapasowego Spółki, celem pokrycia strat z lat ubiegłych 
w wysokości 2 756 tys. zł (27 czerwca 2013 r. – Powiat wstrzymał się od głosu); 

 określenia liczebności Zarządu oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu 
i Rady Nadzorczej (29 grudnia 2011 r., przy czym w dniach: 14 grudnia 2012 r.  
i 27 czerwca 2013 r. Powiat wstrzymał się od głosu); 

 przyznania premii rocznej dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu39: 

 za 2012 r. Powiat wstrzymał się od głosu; 

 za 2013 r. i za 2014 r. dla członków Zarządu – Powiat był przeciw; 

 za 2016 r. Powiat wstrzymał się od głosu; 

 zwolnienia z zakazu konkurencji członka Zarządu (27 czerwca 2013 r.); 

 zobowiązania Zarządu do przekazywania wspólnikom informacji, co przedstawiono 
w pkt 1.1.5 wystąpienia pokontrolnego; 

 wyboru biegłego rewidenta, któremu powierzono badanie sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy: 2011 i 2012 (16 czerwca 2011 r., 29 czerwca 2012 r.); 

 wyboru (zmiany) biegłego rewidenta do badania sprawozdania Spółki za 2012 r. 
i wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2012-2014 
(26 marca 2013 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 917-1345, 1423-1430, 1494-1495, 1496-1519, 2605-2634, 2264, 
2267-2269, 3551) 

Wyjaśniając przyczyny wyrażania przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie 
umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szpitalami w Świebodzinie, Krośnie 
Odrzańskim i Świeciu, Członek Zarządu GNS wskazał, że uzasadnieniem tych umów była 
konieczność zapewnienia usług medycznych w warunkach niedoboru kadry oraz znacznie 
niższa opłata (w porównaniu do umów zawieranych z podmiotem działającym na terenie 
Powiatu). Członek Zarządu GNS nie odniósł się do sposobu wykonywania tych umów 
z punktu widzenia odległości dzielących Szpital w Olkuszu z tymi szpitalami.  

(dowód: akta kontroli str. 1488-1491, 1492-1493) 

                                                      
35  Po przeprowadzonej kontroli i nałożonej na Spółkę kary za lata 2010-2012 (zobowiązanie rozłożono na 96 rat na osiem lat). 

Szpital spłacił do maja 2018 r. zobowiązania względem ZUS w wysokości 6 967,7 tys. Zł. 

36  Przedstawiciel Powiatu wnioskował o nieprzyjmowanie tej umowy z uwagi na wątpliwości wyrażane na etapie jej 
konsultowania, co do zakresu umowy i kosztów z tytułu jej realizacji oraz nie otrzymanie pełnych danych o dotychczas 
obowiązujących umowach, do czasu zakończenia kontroli NIK. Wskazał przy tym na możliwość skorzystania przez Powiat 
z art. 250 k.s.h. i zaskarżenia do sądu uchwały Zgromadzenia Wspólników. Członek Zarządu Spółki wskazywała, że 
zawarcie umowy ma na celu uporządkowanie dotychczas zawartych umów z GNS, a koszty z tytułu jej zawarcia pozostaną 
bez zmian. 

37  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.). 

38  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.). 

39  Za 2010 r. i 2015 r. nie przyznano premii rocznych dla władz Spółki. 



 

15 

Wyjaśniając przyczyny zawierania umów z ww. szpitalami Członek Zarządu Spółki 
wskazała, że ich celem było utrzymanie ciągłości pracy na oddziałach szpitalnych 
w systemie całodobowym. Umowy obejmowały lata 2011-2013 i zostały zakończone 
w związku z podpisaniem przez Nowy Szpital w Olkuszu umów bezpośrednio 
z pracownikami, co pozwoliło na zabezpieczenie ciągłości pracy w szpitalu przez 24 h. 
Dodała, że podobną praktykę stosowało wiele placówek medycznych (…) Firma, od której 
kupowaliśmy dyżury zabezpieczała nam grafik dyżurowy celem zabezpieczenia szpitala 
przez 24 h. Zmiana firmy, od której były kupowane dyżury medyczne (…) na szpitale GNS 
była podyktowana zmniejszeniem kosztów obsługi tych umów. 

(dowód: akta kontroli str. 1494-1495, 1496-1519) 

W ramach posiadanych uprawnień właścicielskich w Spółce Powiat występował 
do Zgromadzenia Wspólników o zmiany w składzie i strukturze Zarządu i Rady Nadzorczej, 
co przedstawiono już w pkt 1.2.1 i 1.2.2 wystąpienia pokontrolnego.  

W dniu 21 marca 2014 r. Powiat złożył propozycję zbycia udziałów w Spółce przez GNS, 
która nie została przyjęta. 

Wyjaśniając przyczyny nieuwzględnienia przez GNS wniosków Powiatu w przedmiocie 
zbycia udziałów w Spółce, Członek Zarządu GNS wskazał, że GNS nigdy nie otrzymała od 
Powiatu konkretnej propozycji czy oferty w przedmiocie kupna udziałów w Spółce, czy 
chociażby listu intencyjnego. Dodał, że celem działania i powołania Grupy było stworzenie 
sieci szpitali, które poprzez specjalnie opracowany i wdrożony system zarządzania, 
wykorzystujący mechanizmy synergii i efekt skali, jest w stanie zapewnić więcej, i lepszych 
jakościowo, usług pacjentom. 

(dowód: akta kontroli str. 1111-1119, 1488-1491, 1492-1493) 

W dniu 7 grudnia 2017 r. Powiat wystąpił o wycofanie z porządku obrad Zgromadzenia 
Wspólników uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy 
franczyzy i świadczenia usług z GNS, ze względu m.in. na zbyt późne przekazanie jej do 
wiadomości Powiatu i zastrzeżenia do jej treści (wysokość kwoty, jaką ma wnosić Spółka) 
i propozycja ta została przyjęta. 

W okresie od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r. Spółka, w imieniu GNS, prowadziła 
korespondencję z Powiatem, który wnosił swoje uwagi do projektu umowy franczyzy 
i świadczenia usług. 

Umowa franczyzy została zawarta na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników  
z 28 lutego 2018 r. (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.). Na tym posiedzeniu 
Powiat był przeciwny zmianie umowy Spółki (określenia sposobu reprezentacji Spółki przez 
Zarząd). Założenia tej umowy przedstawiono w pkt 2.3 wystąpienia pokontrolnego. 

W dniu 28 marca 2018 r. Powiat złożył do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew 
o uchylenie uchwały Zgromadzenia Wspólników o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 
franczyzy i świadczenia usług, zarzucając w nim m.in., że jej podjęcie było niekorzystne 
z punktu widzenia interesu ekonomicznego Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 1341-1345, 1423-1430, 1446-1487, 3551, 3992-3996) 

W sprawach bieżących przedstawiciele Powiatu zwracali uwagę na trudności w uzyskiwaniu 
od Zarządu Spółki żądanych informacji (co przedstawiono w pkt 1.1.5 wystąpienia 
pokontrolnego) oraz: 

 problemy z funkcjonowaniem SOR-u i czasem oczekiwania na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w Szpitalu oraz zakresu współpracy Szpitala z lekarzami POZ (18 września 
2014 r.); 

 problem wynagrodzeń pielęgniarek, trwającego sporu zbiorowego z pielęgniarkami, 
przeprowadzonych zwolnień grupowych oraz spraw sądowych prowadzonych z byłymi 
pracownikami Szpitala, w tym dotyczących tzw. outsourcingu usług sprzątania (6 maja 
2013 r., 18 września 2014 r., 26 czerwca 2015 r. i 29 czerwca 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 518-532, 917-1345, 1347, 1348-1349,  
1494-1495, 1496-1519, 2605-2634) 

W okresie objętym kontrolą Spółka działała na zasadach określonych w umowie Spółki oraz 
w k.s.h. Kolejne Zarządy Spółki oraz jej Rady Nadzorcze powoływano zgodnie z ww. 
regulacjami, a ich działania i decyzje mieściły się w ramach przyznanych im upoważnień. 
W konsekwencji rozwiązań przyjętych umową Spółki Powiat Olkuski, który był 

Ocena cząstkowa 
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mniejszościowym udziałowcem (30%) miał bardzo ograniczony wpływ na bieżącą 
działalność Spółki. Powiat Olkuski nie miał swojego przedstawiciela w Zarządzie Spółki, 
jeden przedstawiciel Powiatu w trzyosobowej Radzie Nadzorczej mógł być w każdej chwili 
przegłosowany, a w sprawach najbardziej istotnych decydowało Zgromadzenie Wspólników, 
w którym przewagę miał drugi udziałowiec. W ten sposób podejmowano wiele decyzji 
wbrew stanowisku mniejszościowego udziałowca. 

Sposób realizacji przez Spółkę zobowiązań wynikających z umów związanych z jej 
powołaniem i funkcjonowaniem nie budzi większych zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli. 
W szczególności Spółka zapewniała opiekę zdrowotną na terenie Powiatu Olkuskiego, 
regulowała zobowiązania z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Powiatu 
oraz realizowała wymagane zadania inwestycyjne. Uwagi Najwyższej Izby Kontroli budzi 
natomiast przekazywanie Powiatowi informacji o działalności Spółki. Na bieżąco 
przekazywano wszelkie informacje związane z realizacją przez Spółkę świadczeń opieki 
zdrowotnej, natomiast z opóźnieniem (po monitach) – informacje w zakresie kosztów usług 
świadczonych przez podmioty zewnętrzne i ich uzasadnienia ekonomicznego 
i merytorycznego, a w szczególności przez GNS, co do których Powiat zgłaszał sprzeciw 
bądź zastrzeżenia. 

2. Gospodarowanie przekazanym majątkiem, zarządzanie kosztami 
oraz wynik finansowy Spółki  

2.1. Wynik finansowy i koszty działalności Spółki 

W okresie objętym kontrolą roczne przychody Spółki zwiększyły się z 46 605,7 tys. zł 
w 2011 r. do 60 972,4 tys. zł w 2017 r., tj. o 30,8%. Główną pozycję przychodów stanowiły 
przychody ze sprzedaży, które w 2017 r. wyniosły 60 020,0 tys. zł (98,4% przychodów) 
i były wyższe o 31,1% w porównaniu do 2011 r. (45 776,4 tys. zł). (…)40. 

W okresie objętym kontrolą Spółka dwukrotnie odnotowała ujemny wynik finansowy netto 
(955,1 tys. zł41 w 2011 r. i 360,9 tys. zł w 2015 r.), który postanowiono pokryć z zysków 
przyszłych okresów. W pozostałych latach okresu objętego kontrolą Spółka wykazała zysk 
netto w wysokości odpowiednio: 3 738,6 tys. zł (2012 r.), 1 755,1 tys. zł (2013 r.), 
1 987,7 tys. zł (2014 r.), 2 329,2 tys. zł (2016 r.) i 773,2 tys. zł (2017 r.). Osiągnięty zysk za 
2012 r. postanowiono przeznaczyć na pokrycie straty powstałej w latach wcześniejszych, 
tj. 0,1 tys. zł za 2018 r. i 3 738,5 tys. zł za 2011 r. po korekcie, a zysk za 2013 r.  
– częściowo na pokrycie pozostałej kwoty straty za 2011 r. (341,2 tys. zł), a częściowo na 
zwiększenie kapitału zapasowego Spółki (1 413,9 tys. zł). Dodatnie wyniki finansowe netto 
za 2014 i 2015 r. zwiększyły kapitał zapasowy Spółki. W wyniku tego na koniec 2017 r. stan 
kapitału zapasowego Spółki ukształtował się na poziomie 7 471,9 tys. zł, tj. był wyższy od 
stanu na koniec 2011 r. o 5 730,8 tys. zł (329,1%). 

Suma bilansowa na 31 grudnia 2017 r. zwiększyła się o 14 860,5 tys. zł, tj. o 147,3% 
w stosunku do stanu na koniec 2011 r. i wyniosła 24 950,2 tys. zł. Aktywa trwałe na koniec 
2017 r. (11 338 tys. zł) stanowiły 45,4% sumy bilansowej i w porównaniu ze stanem na 
koniec 2011 r. (3 317,1 tys. zł) udział ten zwiększył się o 12,5 punktu procentowego. 
Wartość bilansowa środków trwałych na koniec 2017 r. wyniosła 8 532,4 tys. zł 
i w porównaniu do stanu na koniec 2011 r. zwiększyła się o 7 024,0 tys. zł (465,7%), w tym: 

 wartość budynków, lokali i budowli wyniosła 5 083,1 tys. zł i zwiększyła się 
o 4 833,7 tys. zł (1938,1%); 

 wartość pozostałych środków trwałych wyniosła 2 913,2 tys. zł i zwiększyła się 
o 1 745,8 tys. zł (149,5%). 

Według stanu na koniec 2017 r. wartość środków trwałych w budowie wyniosła 
2 787,8 tys. zł.  

                                                      
40  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.). 

41  W sprawozdaniu finansowym za 2012 r. skorygowano błąd podstawowy 2011 r. (3 124,6 tys. zł) wynikający z utworzonych 
rezerw na świadczenia pracownicze za lata poprzednie w kwocie 2 756,4 tys. zł i nienaliczony odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych za 2011 r. w wysokości 368,2 tys. zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Niekorzystna tendencja wyników finansowych Spółki w latach 2012-2017 znalazła 
odzwierciedlenie w pogorszeniu wskaźników rentowności majątku, kapitału własnego 
i sprzedaży, które w 2017 r. wyniosły odpowiednio: 3,1%, 29,1% i 1,3% i były niższe od 
wskaźników osiągniętych w roku poprzednim odpowiednio o: 9,5; 20 i 3 punkty procentowe. 
Jednocześnie w Spółce zachowana była zależność pomiędzy wskaźnikami rentowności, 
zgodnie, z którą wskaźnik rentowności kapitału jest większy od wskaźnika rentowności 
majątku, a ten z kolei większy od wskaźnika rentowności sprzedaży, co świadczy 
o prawidłowym funkcjonowaniu Spółki. 

Wskaźnik bieżącej płynności (I stopnia) w 2017 r. ukształtował się na takim samym 
poziomie jak w roku poprzednim i wyniósł 0,9%, tj. poniżej 1%, co świadczy o niekorzystnej 
płynności finansowej. Dodatkowo w porównaniu do lat 2012-2014 poziom tego wskaźnika 
był niższy odpowiednio o: 0,4; 0,3 i 0,1 punktu procentowego, co świadczy również 
o pogorszeniu płynności finansowej Spółki. 

W okresie objętym kontrolą Spółka odnotowała pogorszenie wartości wskaźnika płynności 
bieżącej, jednakże osiągnęła (poza 2011 i 2015 r.) dodatnie wskaźniki rentowności, co przy 
poprawie wskaźnika płynności może zagwarantować stabilność finansową. 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym w 2017 r. ukształtował się na 
poziomie 23,4% i w porównaniu do poszczególnych lat z okresu 2011-2016 był niższy o od 
1,8 do 42 punktów procentowych. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia w 2017 r. wyniósł 89,4% i w porównaniu do roku 
poprzedniego był wyższy o 15,1 punktu procentowego. Według literatury maksymalna 
wartość tego wskaźnika, z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego, nie powinna 
przekraczać wartości w przedziale 57-67%, tak więc w przypadku Spółki istnieje ryzyko 
niewypłacalności. 

(dowód: akta kontroli str. 501, 518-532, 955-1013, 2271-2282, 2648-2715) 

(…)42 
(dowód: akta kontroli str. 1558-1561) 

(…)43 

 (dowód: akta kontroli str. 275-278, 1351-1352, 1527-1557, 2324-2543) 

W okresie objętym kontrolą NIK Spółka była kontrolowana przez Małopolski Urząd 
Skarbowy w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 679-694) 

Zarząd Spółki wyjaśnił, że w 2017 r. Spółka była kontrolowana przez urząd skarbowy 
w zakresie prawidłowości kalkulacji podatku CIT za 2011 r. Kontrola odbyła się w związku 
ze złożoną korektą deklaracji podatku CIT za 2011 r. (…) Kontrola zakończyła się 
stwierdzeniem odmowy wypłaty nadpłaconego podatku CIT. Obecnie sprawa znajduje się 
na etapie postępowania sądowego.  

(dowód: akta kontroli str. 501, 518-532, 3867, 3874-3876) 

2.2. Wykorzystanie majątku Powiatu 

Przekazane przez Powiat do użytkowania Spółce nieruchomości i majątek ruchomy 
wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem na jej działalność medyczną. Rozlicznie z tytułu 
czynszu dzierżawnego przedstawiono w pkt 1.1.2 wystąpienia pokontrolnego. 

2.3. Analiza umów Spółki w zakresie usług świadczonych przez GNS 

(...)44 
(dowód: akta kontroli str. 679-694, 1471-1472) 

  

                                                      
42  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.). 

43  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.). 

44  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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(…)45 
(dowód: akta kontroli str. 122-129, 156-210, 214-258, 1431-1445) 

Odnosząc się do uzasadnienia przekazania przez Spółkę kompetencji do zarządzania 
Spółką w obszarach dotyczących obsługi kancelarii karnej, świadczenia usług w zakresie 
doradztwa i zarządzania, Prezes Zarządu wskazał, że Zarząd Szpitala, zawierając umowy 
z GNS, nie przekazał kompetencji do zarządzania Spółką. Na ich podstawie Zarząd Szpitala 
otrzymuje natomiast usługi doradcze i wsparcie w zakresach objętych umowami. Dodał, 
że pozyskana w ramach tych usług wiedza pozwala Zarządowi na lepsze, bardziej 
efektywne i fachowe prowadzenie Szpitala, także zgodnie z intencją umowy zawartej 
z Powiatem. Informacje te przekazywane są Zarządowi w formie pisemnej w postaci 
raportów cyklicznych, raportów ad hoc (o ile jest taka potrzeba), w formie mailowej, a także 
w formie ustnej, w ramach bieżących rozmów (zarówno podczas spotkań osobistych, jak 
i przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość).  

Wyjaśniając zakres odpowiedzialności i uprawnień, w tym zakres decyzyjny związany 
z prowadzeniem spraw Spółki i reprezentowaniem jej na zewnątrz poszczególnych 
członków Zarządu, Prezes Zarządu wskazał, że umowy zawarte z GNS mają charakter 
wspierający zarządzanie Spółką i są narzędziem wykorzystywanym przez Zarząd przy 
prowadzeniu Szpitala, jednak to Zarząd Szpitala w pełni zarządza Spółką. 

(dowód: akta kontroli str. 2544-2545, 2546-2554) 

Umowy z 1 grudnia 2011 r. i z 29 listopada 2013 r. Spółka zawarła pomimo sprzeciwu 
Powiatu; decyzję w tych sprawach podejmowało Zgromadzenie Wspólników, co 
przestawiono w pkt 1.2.3 wystąpienia pokontrolnego.  

Ponadto, realizując uprawnienia właścicielskie przedstawiciel Powiatu będący członkiem 
Rady Nadzorczej m.in.: 

 31 marca 2016 r. w ramach omawiania planu rzeczowo-finansowego Spółki, złożył 
wniosek o zmniejszenie kosztów usług doradczych (2 219 tys. zł) i przeznaczenie części 
środków z tego tytułu (1 mln zł) na planowane inwestycje, remonty i zakupy (Powiat 
głosował przeciw przyjęciu planu, który nie został zmieniony we wnioskowanym 
zakresie);  

 27 września 2016 r. wnioskował o zmniejszenie kosztów Spółki poprzez weryfikację 
zakresów usług świadczonych przez GNS – bez rezultatu. 

(dowód: akta kontroli str. 857-867, 876-885) 

Wyjaśniając wpływ świadczeń wykonywanych przez GNS na działalność Spółki Prezes 
Zarządu wskazał, że Szpital korzystał z know-how GNS przez łączące strony umowy 
o świadczenie usług. Usługi te świadczone są w duchu wypracowanej przez GNS polityki 
zarządzania, zbioru dobrych praktyk. Polityka zarządzania GNS to przede wszystkim: 

 podmiotem działalności medycznej jest pacjent; 

 łączenie funkcji niemedycznych szpitali oraz skupianie działalności Szpitala w obszarze 
medycznym (synergia kosztowa między spółkami grupami kapitałowej); 

 koncentracja działań na rozwoju oferty medycznej; 

 planowanie, kontrola kosztów i przychodów w celu wypracowania zysku; 

 kontrola zobowiązań Szpitala. 

Dodał przy tym, że Zarząd Szpitala podejmuje decyzje z wykorzystaniem dostarczanych 
analiz i rekomendacji. Łączenie funkcji niemedycznych szpitali w GNS przejawia się 
w świadczeniu usług GNS wspólnie dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy. 
Wskazał przy tym na 41 zakresów usług świadczonych na rzecz Szpitala (w lutym 2018 r.). 
Wyjaśnił także, że całość usług ma na celu maksymalne odciążenie Zarządu w obsłudze 
administracyjnej, uwalniając tym samym czas i energię na działania związane 
z zarządzaniem sferą medyczną Szpitala, tj. budowaniem kompetencji kadry medycznej 
i relacji z podmiotami leczniczymi funkcjonującymi w Powiecie, w celu pozyskiwania 
pacjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 501, 518-532) 

                                                      
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.). 
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Odnosząc się do efektów (rezultatów) uzyskanych, w okresie objętym kontrolą, w wyniku 
realizacji umów na rzecz Spółki przez podmioty wchodzące w skład GNS, Prezes Zarządu 
wyjaśnił, że intencją zawartej w 2009 r. umowy między GNS a Powiatem było zaspokojenie 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców Olkusza i całego Powiatu. Najważniejszym wynikiem tej 
współpracy jest rozwój usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców. Wskazał przy tym na zagadnienia: 

 Szpitala przyjaznego pacjentom (m.in. Szpital wdraża procedurę poprawy zadowolenia 
pacjenta, która wprowadza reguły postępowania w przypadku niezadowolonego 
pacjenta lub jego rodziny); 

 stabilizację finansową; 

 rozwój działalności medycznej; 

 reinwestowanie zysków w rozwój Szpitala. 

Dodał przy tym, że w wyniku realizacji umów między GNS a Szpitalem oraz stosowania 
zasad zarządzania wypracowanych w Grupie, poprawa sytuacji Szpitala w Olkuszu ma 
trwały charakter a środki publiczne wykorzystywane są efektywnie na rzecz pacjentów 
i poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Olkuskiego.  

Odnosząc się do stabilizacji finansowej Szpitala, Prezes Zarządu wskazał, że w przypadku 
zakupów materiałów medycznych ceny są o ok. 30% korzystniejsze niż Szpital mógłby 
uzyskać przeprowadzając postępowania zakupowe indywidualnie. Szacujemy, że 
w przypadku leków Szpital uzyskuje od 20% do 60% wartości leków oferowanych dla 
Szpitala przy indywidualnych postępowaniach. Dodał, że roczne koszty rodzajowe 
dotyczące tylko administracji w 2015 r. były niższe o ok. 210 tys. zł (6%) niż w 2010 r. 
Udział kosztów administracji w przychodach ze sprzedaży zmniejszył się w 2015 r. 
w porównaniu z 2010 r. z 8% do 7%. Wartość aktywów Szpitala w latach 2011-2017 
zwiększyła się o 15 mln zł (tj. 2,5-krotnie).  

Odnosząc się do rozwoju działalności medycznej Prezes Zarządu wskazał, że doszło do 
wzrostu wartości kontraktu i wskazał przy tym na poszerzenie zakresu świadczeń 
zdrowotnych udzielanych w ramach działalności oddziału AiIT (utworzonego w 2009 r., 
a uruchomionego w lutym 2010 r.), oddziału kardiologii (utworzonego w styczniu 2011 r.) 
oraz oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym (zmodernizowanego w 2014 r.). 

Ponadto w Szpitalu, według Prezesa Zarządu, doszło do wzrostu poziomu opieki 
ginekologiczno-położniczej (w tym poprzez utworzone: bezpłatną szkołę rodzenia i poradnię 
konsultacyjną rozwoju noworodków i wcześniaka); poprawy dostępności procedur 
ortopedycznych (w 2009 r. wykonywano w oddziale urazowo-ortopedycznym 79 rodzajów 
procedur medycznych, w 2018 r. – 115 takich procedur, w tym zabiegi endoprotezowania 
stawu biodrowego i kolanowego) oraz zwiększenia zakresu procedur operacyjnych 
wykonywanych w oddziale chirurgii (z zakresu chirurgii: ogólnej, endokrynologicznej, 
gastroenterologicznej i onkologicznej). 

Pod względem opieki specjalistycznej i diagnostyki obecnie w Szpitalu – jak wskazał Prezes 
Zarządu, działa 32 poradni. Wśród utworzonych poradni są m.in. poradnia konsultacyjna dla 
noworodków, poradnia gastroenterologiczna (w 2016 r.), chorób sutka (w 2011 r.), 
proktologiczna (w 2011 r.) psychologiczna oraz NiŚOZ (w 2011 r., w nowej lokalizacji od 
2017 r.). Dodał, że od 2009 r. możliwości diagnostyczne rozszerzono w zakresie badań 
endoskopowych, diagnostyki kardiologicznej i obrazowej (w 2011 r. zakupiono nowy 
tomograf komputerowy i utworzono nowe pracownie badań neurologicznych). 

W ramach medycyny ratunkowej w czerwcu 2015 r. oddano do użytku nowe lądowisko dla 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zakupiono dwa nowe ambulanse. W listopadzie 
2017 r. Szpital otrzymał karetkę zakupioną ze środków wojewody małopolskiego na wniosek 
Powiatu. W 2018 r. Spółka planuje otworzyć nowy SOR.  

W zakresie reinwestowania zysków w rozwój Szpitala, Prezes Zarządu wskazał, że Szpital 
reinwestuje wszystkie zyski w rozwój działalności medycznej (nigdy nie wypłacił dywidendy). 

Dodał przy tym, że w wyniku realizacji umów między GNS a Szpitalem oraz stosowania 
zasad zarządzania wypracowanych w Grupie, poprawa sytuacji Szpitala w Olkuszu ma 
trwały charakter a środki publiczne wykorzystywane są efektywnie na rzecz pacjentów 
i poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Olkuskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 501, 518-532) 
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Odnosząc się do prośby kontrolera o przedstawienie dokumentacji uzasadniającej zawarcie 
umów o świadczenie usług przez Szpital z GNS, w szczególności przeprowadzenie 
rozeznania rynku (oferty podmiotów trzecich) i analiz ekonomiczno-finansowych, 
wskazujących na zasadność ich zawarcia (wskazanie kosztów świadczenia usług przez 
Szpital samodzielnie i ofert innych podmiotów), Spółka przedstawiła: 

 analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 2016 r.; 

 analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem merytorycznym 
oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r.; 

 dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r.46  
(dowód: akta kontroli str. 2264, 2270-2543)  

Analiza korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wskazywała, że organizacja GNS, 
w której szpitale mają wspólną administrację, zaopatrzenie, system rozliczeń itp. jest 
bardziej efektywna, mniej kosztowna, a przede wszystkim pozwala zarządom szpitali skupić 
się na podstawowym celu, jakim jest pozyskiwanie pacjentów. 

(…)47 

(dowód: akta kontroli 2271-2282) 

Celem dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotem powiązanym (z 2016 r.) było 
przedstawienie warunków wpływających na ustalenie poziomu ceny transakcyjnej pomiędzy 
podmiotami powiązanymi (Spółką i GNS). Dokument ten wskazywał dla poszczególnych 
transakcji (usług) m.in., że: 

 wyniki analiz funkcjonalnych pokazywały, że zasadniczą rolę w realizacji usług pełniła 
GNS, zachowując udział: 58%-88%, a w przypadku angażowania aktywów do 95%;  

 Spółka w analizowanych transakcjach ograniczała się przede wszystkim do udzielania 
niezbędnych dla realizacji usług informacji, korzystania z efektów usług świadczonych 
przez GNS oraz wdrażania rozwiązań i realizacji celów przekazywanych w ramach 
świadczonych usług (12-42%), a w przypadku angażowania aktywów do 6%. 

(…)48 

Członek Zarządu wyjaśniła, że koszty najmu drukarek wraz z kosztami ich eksploatacji oraz 
usługi telekomunikacyjne (koszt abonamentów telefonii komórkowej, koszt dzierżawy 
drukarek oraz wydruków) rozliczane są według ilości sprzętu fizycznie wykazywanego 
w danym szpitalu oraz przynależności sieci do danego szpitala. 

(…)49  

(dowód: akta kontroli str. 130-155, 211-213, 2324-2543, 3867, 3874-3876) 

2.3.1. (…)50 
W umowie wskazano zakres i zasady świadczenia poszczególnych usług oraz uregulowano 
zasady korzystania przez Spółkę ze znaku towarowego słowno-graficznego „Nowy Szpital”.  

(dowód: akta kontroli str. 233-258) 

Odnosząc się do uzasadnienia ponoszenia przez Spółkę kosztów udostępnienia przez GNS 
prawa korzystania ze znaku firmowego (towarowego) „Nowy Szpital”, mimo, że Spółka była 
własnością (w 70%) tej Grupy, Prezes Zarządu wskazał, że znak ten jest zarejestrowanym 

                                                      
46  Tzw. dokumentacja cen transferowych sporządzona ze względu na występujące powiązania kapitałowe pomiędzy GNS 

a Szpitalem, wypełniające kryterium podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
prawnych (art. 9a ust. 1 i 2 i art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), 
zlecona niezależnej kancelarii doradztwa podatkowego. 

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.). 

48  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.). 

49  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.). 

50  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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znakiem towarowym innego podmiotu niż Spółka, wskazując przy tym na przepisy prawa 
podatkowego i charakter rynkowy relacji Spółki z GNS.  

(dowód: akta kontroli str. 2544-2545, 2546-2554) 

(…)51 
(dowód: akta kontroli str. 233-258) 

(…)52 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. (…)53.  
(dowód: akta kontroli str. 233-258) 

(…)54 
(dowód: akta kontroli str. 3867, 3878-3944) 

(…)55 
(dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258) 

(...)56 
(dowód: akta kontroli str. 3867, 3878-3944) 

Na wystąpienie Zarządu Powiatu z 20 kwietnia 2016 r. Zarząd Spółki przedstawił 8 czerwca 
2016 r. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów.  

(…)57 

W uzasadnieniu merytorycznym do umów o świadczenie usług wskazano, m.in., że usługi 
świadczone na rzecz Szpitala w ramach zawartych umów stanowią istotny czynnik 
wpływający korzystnie na działalność Szpitala, mają wpływ na zmniejszenie ryzyka podjęcia 
błędnych decyzji oraz przyczyniają się do stabilnego rozwoju placówki.  

(…)58 

W przypadku uzasadnienia poszczególnych zakresów umów wskazywano m.in., że firma 
świadcząca dany rodzaj usługi została wybrana spośród kilku firm w procedurze zapytań 
ofertowych, a Szpital posiadał wcześniej własną komórkę zajmującą się tym obszarem, 
jednak koszty jej funkcjonowania były wyższe od kosztów obecnych. Uzasadnienie 
merytoryczne wskazywało także na polepszenie jakości świadczonych usług. (…)59 

(dowód: akta kontroli str. 533-571, 2283-2323) 

                                                      
51  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.). 

52  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.). 

53  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.). 

54  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.). 

55  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.). 

56  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.). 

57  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.). 

58  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.). 

59  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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2.3.2. (...)60 

Formę i szczegółowy zakres usług, strony umów miały uzgadniać indywidualnie w każdym 
przypadku (w formie pisemnej jak i ustnej). W umowach nie oznaczono dat ich wejścia 
w życie. 

(dowód: akta kontroli str. 121-129, 204-210) 

2.3.3. (…)61 
(dowód: akta kontroli str. 130-155) 

2.3.4. (…)62 
 (dowód: akta kontroli str. 156-203) 

(…)63 
(dowód: akta kontroli str. 156-203) 

(…)64 
(dowód: akta kontroli str. 3867, 3878-3944) 

2.3.5. (...)65  
(dowód: akta kontroli str. 211-213) 

(…)66 
(dowód: akta kontroli str. 3867, 3878-3944) 

2.3.6. (…)67 
(dowód: akta kontroli str. 259-274) 

(…)68 

 (dowód: akta kontroli str. 3867, 3878-3944) 

2.3.7. (…)69 

Do umowy tej swoje uwagi i zastrzeżenia (odnoszące jej celowości) zgłaszał Powiat, 
prowadząc korespondencję z GNS w okresie od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r. Powiat 
w tym okresie wnosił również o wskazanie wszystkich umów zawartych przez Spółkę z GNS 
wraz z wynagrodzeniem z tego tytułu; danych takich nie uzyskał. 

W dniu 28 lutego 2018 r. Powiat zagłosował przeciw uchwale Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na zawarcie 
umowy (franczyzy i świadczenia usług z GNS).  

(dowód: akta kontroli str. 1423-1430, 1431-1445, 1446-1487, 3551) 

                                                      
60  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.). 

61  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.). 

62  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.). 

63  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.). 

64  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.). 

65  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.).  

66  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.). 

67  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.). 

68  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.). 

69  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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(...)70 
(dowód: akta kontroli str. 2716-2717) 

2.3.8. Wyniki analizy poszczególnych usług 

Szczegółową analizą objęto 19 zakresów usług realizowanych przez GNS na rzecz 
Szpitala, wynikających z umowy z 29 listopada 2013 r., zmienionej aneksem z 30 kwietnia 
2014 r. (15 zakresów) i z umów z 1 września 2015 r. (4 zakresy).  

(…)71  
(dowód: akta kontroli str. 3867, 3874-3876, 3878-3944) 

Wyjaśniając poziom kosztów świadczenia usług realizowanych przez GNS na rzecz Spółki 
w analizowanych 19 zakresach, Członek Zarządu wskazała, że w latach 2013-2017 koszty 
te nie ulegały zmianie, ponieważ usługi te od marca 2013 r. miały charakter ryczałtowy 
(zmiana trzech funkcjonujących umów na jedną umowę ryczałtową), a umowa ta nie była 
waloryzowana o żaden wskaźnik.  

(dowód: akta kontroli str. 3866, 3874-3876) 

2.3.8.1. Obsługa kancelarii karnej 

(…)72 Świadczenie tej usługi dotyczyło wszelkich spraw karnych, w których stroną była 
Spółka, członek jej organów, jej pracownik lub współpracownik, pozostające w związku 
z prowadzeniem przez Spółkę działalności leczniczej.  

(…)73 
W piśmie do Zarządu Powiatu z 8 czerwca 2016 r. Spółka wskazała, że kancelaria karna 
została wybrana spośród kilku firm w procedurze zapytań ofertowych. Uzyskana cena jest 
ryczałtowa bez określonej maksymalnej ilości godzin konsultacji. Uzyskanie tak niskiej ceny 
ryczałtowej było możliwe ze względu na zakup usługi dla całej grupy. (…)74 

(dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Członkowie Zarządu Spółki wyjaśnili, że w związku z obowiązującymi uregulowaniami 
w zakresie usług prawnych w tej dziedzinie, wymagane jest zaangażowanie prawników 
wyspecjalizowanych w prawie karnym – adwokatów mających rozeznanie zarówno 
w dziedzinie medycyny jak i prawie gospodarczym. 

(dowód: akta kontroli str. 2640-2641, 2642-2646) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył: ww. analizę korzyści 
z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia 
Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych 
umów z czerwca 2016 r. oraz ww. dokumentację podatkową transakcji z podmiotem 
powiązanym z 2016 r. Wskazane dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK.  

Członek Zarządu Spółki wyjaśniła, że Szpital obecnie nie posiada spraw karnych, ale 
prowadzenie działalności leczniczej wiąże się z daleko idącymi ryzykami, również na 
gruncie prawa karnego, w szczególności w przypadku błędu medycznego. Dodała, że 
w ramach usług kancelarii karnej wykonywane jest bieżące doradztwo w zakresie spraw, 

                                                      
70  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.). 

71  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.). 

72  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.). 

73  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.). 

74  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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które pośrednio dotyczą Szpitala. Szpital często bywa podmiotem dostarczającym wiedzę 
i materiały do spraw karnych swoich pacjentów i kontrahentów. Ponadto często Zarząd musi 
mieć pewność, że wszystkie podejmowane decyzje są zgodne z prawem i nie wywołują 
konsekwencji karnych dla Spółki lub Zarządu. Aby nie spowodować takiego zagrożenia 
Zarząd Szpitala ma możliwość konsultowania na bieżąco swoich decyzji z kancelarią karną. 
Skuteczność działania w tym zakresie potwierdza fakt, iż do tej pory nie ma spraw karnych, 
w których stroną oskarżoną jest Szpital. 

Na żądanie NIK Zarząd Spółki przedstawił zestawienia spraw prowadzonych przez 
kancelarię prawną z siedzibą w Szczecinie, które – zdaniem Zarządu – świadczyły 
o realizacji zleconego zadania.  

(…)75  

(dowód: akta kontroli str. 233-258, 2264, 2271-2543, 2640-2641,  
3869-3870, 3878-3881, 3886-3900, 3922-3943) 

2.3.8.2. Doradztwo i controlling operacyjny 

(…)76 
(dowód: akta kontroli str. 168-173, 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Członkowie Zarządu Spółki wyjaśnili m.in., że dzięki tej usłudze możliwy jest stały nadzór 
i monitorowanie poziomu kosztów – pomoc we wdrażaniu sprawdzonych rozwiązań 
grupowych powoduje, że zarządzający placówką dostaje pełne wsparcie w tym zakresie, 
przez co minimalizowane jest ryzyko popełnienia błędów zarządczych. 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi. 

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz ww. 
dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

Pomimo żądania NIK z dnia 9 lipca 2018 r. o przedłożenie dokumentacji potwierdzającej 
realizację tej usługi, Zarząd Spółki nie przedstawił dokumentów, poświadczających 
wykonanie usługi. 

(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646) 

2.3.8.3. Doradztwo i controlling personalny 

(…)77 
(dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz  

                                                      
75  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.). 

76  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.). 

77  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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ww. dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

(…)78 
(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646, 2726-2762) 

2.3.8.4. Usługi komunikacji i PR 

(…)79 
(dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz  
ww. dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

(…)80 
(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646, 2763-2803) 

2.3.8.5. Doradztwo w zakresie tworzenia i aktualizacji planów rzeczowo-finansowych  

(…)81 
 (dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz  
ww. dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

(…)82 
 (dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646, 2804-2985) 

2.3.8.6. Doradztwo w zakresie ubiegania się o środki zewnętrzne 

(…)83 

 (dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

                                                      
78  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.). 

79  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.). 

80  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.). 

81  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.). 

82  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.). 

83  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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Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz ww. 
dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

(...)84 
(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646, 2986-3117) 

Członek Zarządu Spółki wyjaśniła, że w ramach tych usług Szpital otrzymuje na bieżąco 
informacje na temat nowych środków, o które mógłby się ubiegać. Wyjaśniane są kwestie 
kwalifikowalności wydatków inwestycyjnych, a także osoba wykonująca tą usługę 
bezpośrednio wspiera lub reprezentuje Zarząd na spotkaniach dotyczących finansowania 
różnego rodzaju inwestycji. Dodała, że w przedstawionej usłudze, w Szpitalu nie ma osób, 
które zajmują się finansowaniem zewnętrznym. 

(dowód: akta kontroli str. 3869-3870, 3880-3881)  

Opis projektów realizowanych przez Spółkę z udziałem środków unijnych zawarto  
w pkt 1.1.3 wystąpienia pokontrolnego. 

2.3.8.7. Zarządzanie finansami 
(…)85 

 (dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Członkowie Zarządu Spółki wyjaśnili m.in., że aspekty finansowe wymagają stałego 
monitorowania i reagowania. Przy stale zmieniających się warunkach zewnętrznych, 
pojawiających się zatorach płatniczych w branży zarządzanie finansami jest niezbędnym 
elementem niezakłóconej pracy Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 2640-2641, 2642-2646) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz ww. 
dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

(…)86 
(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646, 3118-3192) 

(…)87  
(dowód: akta kontroli str. 3546, 3547-3548) 
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konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 
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2.3.8.8. Analiza realizacji usług medycznych 

(…)88 
(dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz ww. 
dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

(…)89 
(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646, 3284-3544) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że wskazane zakresy analiz realizowane były odrębnie, 
aktualizowane z różną częstotliwością, tj. codziennie, jak np. w przypadku analiz realizacji 
usług medycznych, co tydzień, jak np. w przypadku analiz limit i zużycia materiałów 
medycznych lub raz w miesiącu jak np. w przypadku analiz wyników finansowych Szpitala, 
a także w ramach potrzeb (na życzenie). Tworzenie analiz polegało m.in. na zbieraniu 
danych statystycznych związanych z działalnością Szpitala (z systemów komputerowych) 
i ich aktualizacji. Wskazane dokumenty były podstawą do spotkań z osobami 
zarządzającymi w imieniu GNS (dyrektor sprzedaży, dyrektor regionalny, dyrektor finansowy 
oraz analityków finansowych). 

(dowód: akta kontroli str. 2544-2545, 2546-2554) 

2.3.8.9. Analiza kosztów, przychodów i wyników finansowych funkcjonowania 
Szpitala 

(…)90 
(dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz  
ww. dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

W odpowiedzi na żądanie NIK z dnia 9 lipca 2018 r. o przedłożenie dokumentacji 
potwierdzającej realizację tej usługi w latach 2011-2018, Zarząd Spółki przedstawił jedynie 
kopie ośmiu tych samych dokumentów (z lat 2012-2018), wskazanych w pkt. 2.3.8.8 
wystąpienia pokontrolnego, mających świadczyć, w jego ocenie o wykonaniu usługi. 

(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646) 
  

                                                      
88  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.). 

89  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.). 

90  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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2.3.8.10. Analiza realizacji planu inwestycji, remontów i zakupów 

(…)91 
(dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz ww. 
dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

W odpowiedzi na żądanie NIK z dnia 9 lipca 2018 r. o przedłożenie dokumentacji 
potwierdzającej realizację tej usługi w latach 2011-2018, Zarząd Spółki przedstawił jedynie 
kopie ośmiu tych samych dokumentów (z lat 2012-2018), wskazanych w pkt. 2.3.8.8 
wystąpienia pokontrolnego, mających świadczyć, w jego ocenie o wykonaniu usługi. 

(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646) 

2.3.8.11. Analiza limitów i zużyć materiałów medycznych 

(...)92 
(dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz ww. 
dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

W odpowiedzi na żądanie NIK z dnia 9 lipca 2018 r. o przedłożenie dokumentacji 
potwierdzającej realizację tej usługi w latach 2011-2018, Zarząd Spółki przedstawił jedynie 
kopie ośmiu tych samych dokumentów (z lat 2012-2018), wskazanych w pkt. 2.3.8.8 
wystąpienia pokontrolnego, mających świadczyć, w jego ocenie o wykonaniu usługi. 

(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646) 

2.3.8.12. Analiza realizacji usług pomocniczych medycznych 
(…)93 

(dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 

                                                      
91  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.). 

92  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.). 

93  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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merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz  
ww. dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

W odpowiedzi na żądanie NIK z dnia 9 lipca 2018 r. o przedłożenie dokumentacji 
potwierdzającej realizację tej usługi w latach 2011-2018, Zarząd Spółki przedstawił jedynie 
kopie ośmiu tych samych dokumentów (z lat 2012-2018), wskazanych w pkt. 2.3.8.8 
wystąpienia pokontrolnego, mających świadczyć, w jego ocenie o wykonaniu usługi. 

(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646) 

2.3.8.13. Analiza wskaźnikowa (wskaźniki sytuacji ekonomiczno-finansowej) 

(…)94 

 (dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz ww. 
dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

W odpowiedzi na żądanie NIK z dnia 9 lipca 2018 r. o przedłożenie dokumentacji 
potwierdzającej realizację tej usługi w latach 2011-2018, Zarząd Spółki przedstawił jedynie 
kopie ośmiu tych samych dokumentów (z lat 2012-2018), wskazanych w pkt. 2.3.8.8 
wystąpienia pokontrolnego, mających świadczyć, w jego ocenie o wykonaniu usługi. 

(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646) 

2.3.8.14. Analiza rynku – rozwój oferty medycznej, opracowanie wieloletnich planów 
strategicznych 

(…)95 

 (dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz ww. 
dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

W odpowiedzi na żądanie NIK z dnia 9 lipca 2018 r. o przedłożenie dokumentacji 
potwierdzającej realizację tej usługi w latach 2011-2018, Zarząd Spółki przedstawił jedynie 
kopie ośmiu tych samych dokumentów (z lat 2012-2018), wskazanych w pkt. 2.3.8.8 
wystąpienia pokontrolnego, mających świadczyć, w jego ocenie o wykonaniu usługi. 

(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646) 
  

                                                      
94  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.). 

95  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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2.3.8.15. Analiza opłacalności inwestycji 

(…)96 
(dowód: akta kontroli str. 214-232, 233-258, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz ww. 
dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

W odpowiedzi na żądanie NIK z dnia 9 lipca 2018 r. o przedłożenie dokumentacji 
potwierdzającej realizację tej usługi w latach 2011-2018, Zarząd Spółki przedstawił jedynie 
kopie ośmiu tych samych dokumentów (z lat 2012-2018), wskazanych w pkt. 2.3.8.8 
wystąpienia pokontrolnego, mających świadczyć, w jego ocenie o wykonaniu usługi. 

(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2641, 2642-2646) 

2.3.8.16. Zewnętrzny dyrektor finansowy 

(…)97 
(dowód: akta kontroli str. 198-203, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

(…)98 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi. 

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz  
ww. dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

Pomimo żądania NIK z dnia 9 lipca 2018 r. o przedłożenie dokumentacji potwierdzającej 
realizację tej usługi, Zarząd Spółki nie przedstawił dokumentów, poświadczających 
wykonanie usługi. 

(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2646) 
(…)99 

(dowód: akta kontroli str. 3546, 3547-3548, 3871-3872, 3882-3884) 

2.3.8.17. Zarządzanie flotą 

(…)100 
(dowód: akta kontroli str. 192-197, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

                                                      
96  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.). 

97  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.). 

98  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.). 

99  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.). 

100 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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Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz ww. 
dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

(…)101 
(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2646, 3193-3209) 

(...)102  
(dowód: akta kontroli str. 3869-3870, 3880-3881, 3901-3919)  

2.3.8.18. Doradztwo HR 

(…)103 
(dowód: akta kontroli str. 180-185, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  

Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane 
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz  
ww. dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

(…)104 
(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2646, 3246-3283) 

(…)105  
(dowód: akta kontroli str. 3871-3872, 3882-3884) 

2.3.8.19. Doradztwo w zakresie zarządzania zespołami ratownictwa medycznego 
(…)106 

(dowód: akta kontroli str. 186-191, 2283-2323, 3551, 3878-3944) 

Pomimo żądań NIK z: 5 czerwca i 9 lipca 2018 r. Zarząd Spółki nie przedstawił kalkulacji 
kosztów świadczenia usługi przez GNS i podmioty z nią współpracujące oraz dokumentacji 
potwierdzającej przeprowadzenie rozeznania rynku w zakresie wyboru podmiotu 
świadczącego tego rodzaju usługi.  
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Zarząd Spółki w odpowiedzi na żądanie NIK przedłożył wyłącznie dokumenty wskazane  
w pkt 2.3.8.1 wystąpienia, tj. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS z kwietnia 
2016 r., ww. analizę korzyści z przystąpienia Szpitala do GNS wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym oraz ekonomicznym zawartych umów z czerwca 2016 r. oraz  
ww. dokumentację podatkową transakcji z podmiotem powiązanym z 2016 r. Wskazane 
dokumenty nie zawierały danych, o które wystąpiła NIK. 

(...)107 
(dowód: akta kontroli str. 2264, 2271-2543, 2640-2646, 3210-3245) 

(…)108 
Ponadto Członek Zarządu wyjaśniła, że usługi w zakresie zarządzania ZRM-ami, to obszar 
zarządczy, zaś analiza działalności medycznej to obszar kontrolingowy, a ponadto odnosi 
się do całości działalności medycznej Szpitala. Osoby zarządzające wykorzystują materiały 
kontrolingowe w codziennym podejmowaniu decyzji o charakterze zarządczym stąd 
potrzeba kontraktowania obu usług.  

(dowód: akta kontroli str. 3871-3872, 3882-3884) 

1. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli zlecenie GNS wszystkich zakresów zadań, 
wskazanych w pkt 2.3.8.1.-2.3.8.19 wystąpienia pokontrolnego, nastąpiło z naruszeniem 
zasady gospodarności. 

(...)109 

Zgodnie z zasadą gospodarności Zarząd Spółki zlecając usługi GNS powinien zbadać, 
czy środki, którymi dysponowała Spółka będą wykorzystane oszczędnie i wydajnie, 
porównując relacje pomiędzy nakładami i efektami, badając czy zadania te można by 
zrealizować mniejszym nakładem środków. We wszystkich wykazanych powyżej 
zakresach Spółka nie przedstawiła dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie 
rozeznania rynku (pozyskanie ofert podmiotów konkurencyjnych, świadczących podobne 
usługi) i analizy ekonomiczno-finansowej (kalkulacji kosztów) wskazującej na zasadność 
ich zawarcia w przyjętych kwotach ryczałtowych. Sam udział Spółki w grupie kapitałowej 
GNS nie mógł stanowić wyłącznej podstawy do zlecenia usług temu podmiotowi. Każde 
zlecenie usług powinno być poprzedzone stosowną, udokumentowaną analizą kosztów 
ich realizacji, z uwzględnieniem innych podmiotów świadczących usługi w danym 
zakresie. Uzasadnienia zlecenia GNS ww. usług, zawarte w piśmie Spółki do Powiatu 
Olkuskiego (mniejszościowego udziałowca) z 8 czerwca 2016 r. były bardzo ogólne, nie 
odnosiły się do możliwych warunków realizacji poszczególnych usług oferowanych przez 
inne konkretne podmioty. 

(…)110 

 (dowód: akta kontroli str. 168-173, 180-191, 198-203, 214-258, 2264, 2271-2543, 2283-
2323, 2546-2554, 2640-2646, 2726-3192, 3210-3245-3548, 3551, 3866, 3867,  

3869-3872, 3874-3876, 3878-3884, 3886-3900, 3901-3919, 3922-3944) 

2. Zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli budzą też rezultaty poszczególnych usług 
realizowanych na rzecz Spółki przez GNS, których dokumentację przedstawiono 
w trakcie kontroli.  
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(...)111 

(dowód: akta kontroli str. 168-173, 180-191, 198-203, 214-258, 2264, 2271-2543, 2283-
2323, 2546-2554, 2640-2646, 2726-3192, 3210-3245-3548, 3551, 3866, 3867,  

3869-3872, 3874-3876, 3878-3884, 3886-3900, 3901-3919, 3922-3944) 

Sytuację finansową Spółki należy uznać za stabilną i umożliwiającą realizację świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie wykonywanym w ramach umów z MOW NFZ. Spółka 
gospodarowała przekazanym mieniem Powiatu zgodnie z przeznaczeniem. 

W badanym okresie znacząco zmieniła się struktura kosztów operacyjnych Spółki, w ten 
sposób, że w 2011 r. główną pozycję stanowiły wynagrodzenia (…)112, a w 2017 r. usługi 
obce (…)113. Powyższe jest konsekwencją wprowadzanych sekwencyjnie rozwiązań 
organizacyjnych, polegających na ograniczeniu zatrudnienia i zlecaniu części zadań 
podmiotom zewnętrznym (outsourcing), w szczególności GNS. 

Korzystając z uprawnień przewidzianych dla udziałowca większościowego, wbrew 
stanowisku Powiatu Olkuskiego (mniejszościowego udziałowca), Zarząd Spółki zawarł 
z GNS umowy z 29 listopada 2013 r. i z 1 września 2015 r. zlecając jej realizację szeregu 
usług rozliczanych ryczałtowo, a następnie 28 lutego 2018 r. umowę franczyzy 
i świadczenia usług.  

Zastrzeżenia NIK budzi sposób zlecenia GNS 19 poddanych szczegółowej analizie 
zakresów usług, powierzonych GNS na podstawie umowy z 29 listopada 2013 r. (15) 
 i z 1 września 2015 r. (4). W badanych zakresach umów nie przedstawiono NIK 
dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych (kalkulacji 
kosztów) wskazującej na zasadność ich zawarcia oraz rozeznania rynku (pozyskanie ofert 
podmiotów konkurencyjnych, świadczących podobne usługi). Ponadto w analizowanych 
umowach z GNS nie przewidziano żadnego sposobu dokumentowania realizacji usług, 
co praktycznie uniemożliwiało potwierdzenie wykonania zleconych zadań. W ocenie NIK 
zlecenie GNS realizacji usług mogło prowadzić do nieuzasadnionego zawyżania kosztów 
działalności Spółki i naruszania zasad efektywnego wydatkowania środków publicznych, 
przekazywanych Spółce tytułem realizacji umów zawartych z MOW NFZ. 

3. Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane przez Spółkę 

W chwili zawierania przez Powiat umowy o współpracy z GNS w strukturze ZOZ w Olkuszu 
było 20 komórek leczenia szpitalnego i 33 poradnie oraz cztery ZRM-y.  

(dowód: akta kontroli str. 287-291, 292-317) 

W okresie objętym kontrolą Szpital prowadził działalność w oparciu o statut, przyjęty przez 
Zgromadzenie Wspólników 16 czerwca 2011 r. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym 
Szpitala z 18 marca 2013 r. w ramach Szpitala wyodrębniono: 

 „szpital” (tzw. zakład leczniczy) z 25 komórkami organizacyjnymi (w tym 12 oddziałów); 

 „zakład opiekuńczo-leczniczy” (oddział opieki paliatywnej),  

 „lecznictwo ambulatoryjne” z 50 komórkami organizacyjnymi (w tym 34 poradniami, 
działem fizjoterapii i szkołą rodzenia) oraz cztery ZRM i zespół transportu sanitarnego.  

Szpital udzielał świadczeń w pięciu lokalizacjach. 
(dowód: akta kontroli str. 377-469) 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej funkcjonowało 34 poradni w 2011 r., 
33 w latach 2012-2013, 32 w 2014 r., które zlokalizowane były w Olkuszu (pięć lokalizacji 
w latach 2011-2015, cztery w 2016 r.) i w Wolbromiu. W latach 2016-2018 (I półrocze)  
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działalność prowadziło 29 poradni, w tym trzy w Wolbromiu. Dodatkowo Szpital oferował 
świadczenia z zakresu medycyny sportowej i nefrologii. 

(dowód: akta kontroli str. 1494-1495, 1496-1519) 

Od sierpnia 2011 r. Szpital udzielał świadczeń w poradni endokrynologicznej, poradni 
leczenia bólu, poradni logopedycznej, pracowni USG Doppler Duplex. We wrześniu 2011 r. 
NFZ wyraził zgodę na powstanie nowego miejsca udzielania świadczeń w poradni 
chirurgicznej w Wolbromiu. W 2016 r. uruchomiono poradnię gastroenterologiczną oraz 
ginekologiczno-położniczą, wyodrębniono również z oddziału neurologii kontrakt na 
świadczenia związane z leczeniem udarów. 

W Szpitalu funkcjonowało laboratorium z pracownią serologii (przekazane podmiotowi 
zewnętrznemu w ramach tzw. outsourcingu w lipcu 2016 r.), pracownia diagnostyki 
obrazowej, pracownia TK (nowy aparat uruchomiono w styczniu 2012 r.), pracownia 
endoskopowa, pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, pracownia EEG i EMG 
oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna w ramach POZ (od marca 2011 r.). 

Pozostałe zakresy usług realizowane przez Szpital to: ratownictwo medyczne, rehabilitacja 
medyczna oraz opieka psychiatryczna. 

(dowód: akta kontroli str. 955-1013, 1058-1102, 1132-1174, 1210-1242,  
1271-1296, 1313-1333) 

W latach 2011-2015 w ramach umów zawartych z MOW NFZ Spółka wykonywała 
następujące rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej: leczenie szpitalne (LSZ), podstawowa 
opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), opieka paliatywna 
i hospicyjna, ratownictwo medyczne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, 
rehabilitacja lecznicza. 

(dowód: akta kontroli str. 484-489) 

Wartość kontraktu zawartego przez Szpital z MOW NFZ wynosiła w latach 2011-2017, 
odpowiednio: 49 045 tys. zł, 49 613 tys. zł, 48 235 tys. zł, 48 821 tys. zł, 54 631 tys. zł, 
55 623 tys. zł i 57 460 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 501, 518-532, 955-1013) 

Według danych statystyki medycznej Szpitala, liczba pacjentów szpitalnych zmniejszyła się 
z 13 643 w 2011 r. do 11 527 w 2017 r., a liczba osobodni z 82 568 do 78 381. Przeciętna 
wartość jednej hospitalizacji w tym okresie wzrosła z 3 595 zł do 4 985 zł. W latach  
2011-2017 odnotowano też znaczmy wzrost liczby porad w poradniach ambulatoryjnych 
(z 98 059 do 128 162). 

(dowód: akta kontroli str. 501, 518-532, 955-1013) 

Według danych MOW NFZ, w okresie objętym kontrolą, Szpital sprawozdawał kolejki 
pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, w 56 rodzajach 
działalności (leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego). Współczynniki dostępności do 
świadczeń w Szpitalu, były zbliżone do danych ogólnopolskich. 

(dowód: akta kontroli str. 2546-2554, 2556-2558) 

W sprawie podnoszenia jakości oraz poszerzania zakresu realizowanych świadczeń 
zdrowotnych przez Spółkę, przewidzianych w § 3 pkt 1 lit. a i b porozumienia o współpracy 
z 31 lipca 2009 r., Członek Zarządu Spółki wyjaśniła, że Zarząd Spółki poznawał 
oczekiwania i opinie pacjentów poprzez: ankiety mieszkańców i pacjentów; bezpośrednie 
rozmowy z pacjentami; rozmowy z pracownikami podczas regularnych obchodów Szpitala; 
spotkania z lekarzami rodzinnymi oraz z radnymi Powiatu. Dodała, że w 2013 r. Zarząd 
Szpitala przeprowadził ankiety wśród mieszkańców Olkusza, dotyczące oczekiwań wobec 
szpitala, lekarzy i pielęgniarek114. Wskazała przy tym, że mając na uwadze zebrane opinie 
Zarząd z jednej strony realizuje inwestycje, które odpowiadają na oczekiwania i potrzeby 
pacjentów a z drugiej angażuje personel medyczny w poprawę zadowolenia pacjentów. 
Dotyczyło to inwestycji, które poprawiły jakość i zakres świadczonych usług medycznych 
m.in. poprzez wymianę sprzętu medycznego oraz poszerzanie oferty medycznej o nowe 
procedury oraz specjalizowanie się w zakresie istniejących usług medycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 1494-1495, 1496-1519) 

                                                      
114 Pacjenci wyrazili swoje oczekiwania m.in. w postaci: smaczniejszych posiłków (47% odpowiedzi), lepszego wyposażenia sal 

chorych (40%), bardziej nowoczesnego sprzętu medycznego (34%) oraz łatwiejszego dostępu do łazienki (32%).  
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(…)115 
(dowód: akta kontroli str. 2719-2725) 

W okresie objętym kontrolą trwał spór zbiorowy związków zawodowych z Zarządem Spółki 
w sprawie podwyżek i premii przewidzianych w podpisanym 11 maja 2010 r. pakcie 
gwarancji pracowniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 2544-2545, 2546-2547) 

Wyjaśniając kwestię sporu zbiorowego z pracownikami Szpitala, Zarząd Spółki podał, 
że ostatnie spotkanie poświęcone jego rozwiązaniu odbyło się 21 maja 2015 r., przy czym 
23 września 2015 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) 
oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zawarli porozumienie z ministrem zdrowia, 
które przyznawało pielęgniarkom dodatki do wynagrodzeń w latach 2015-2019. Na mocy 
tego porozumienia zawieszono od 30 września 2015 r. ogólnopolską akcję protestacyjną. 
Członkowie Zarządu dodali, że porozumienie to jest realizowane w Szpitalu. Na dzień 
zakończenia kontroli w Szpitalu nie został zakończony protest OZZPiP. 

(dowód: akta kontroli str. 2546-2547, 2548-2554)  

Członek Zarządu wskazała, że Zarząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom Zarządu Powiatu 
i zaproponował pracownikom, którzy złożyli pozwy dotyczące paktu socjalnego zawarcie 
ugód. Taka decyzja Zarządu Szpitala miała się przyczynić do lepszej współpracy 
z Zarządem Powiatu. Decyzja ta służyła także dobru i interesom Spółki, ponieważ zamknęła 
konflikt pomiędzy pracownikami a Spółką. Dodała, że pozwów było 125, z czego z 93 
osobami, po czterech latach negocjacji, zawarto w 2017 r. ugody sądowe na kwotę 
360 037,71 zł; pozostałe 32 osoby przegrały sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 2264, 2267, 2268-2269)  

(…)116 
(dowód: akta kontroli str. 503-504)  

W latach 2013-2017 Szpital dziewięciokrotnie był kontrolowany przez MOW NFZ w zakresie 
realizacji umów w rodzajach: LSZ (w tym SOR), opieka paliatywna i hospicyjna, AOS, REH, 
POZ (w tym NiŚOZ). Kontrole dotyczyły organizacji i warunków udzielania świadczeń, w tym 
kwalifikacji i wymiaru zatrudnienia personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt 
i aparaturę medyczną, dostępności do świadczeń oraz sposobu prowadzenia dokumentacji 
medycznej. Ponadto dwukrotnie był kontrolowany w zakresie ordynacji lekarskich, m.in. 
prawidłowości i zasadności wystawiania recept na leki refundowane i wyroby medyczne. 
W wyniku kontroli MOW NFZ nałożył na Szpital kary o łącznej wartości 157,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 503-504) 

(…)117 

Zarząd Szpitala na podstawie złożonych skarg wdrażał postępowanie wyjaśniające, 
w ramach, którego w szczególności odbywał spotkania z osobami skarżącymi oraz udzielał 
im oraz organom wnoszącym, pisemnej odpowiedzi (także składając z tego tytułu 
przeprosiny).  
Szpital występował również w sprawach sądowych (tzw. błędy medyczne) oraz o ustalenie 
zdarzenia medycznego. Dotyczyły one m.in. roszczeń pacjentki po porodzie, 
nieprawidłowego leczenia (także operacyjnego) oraz podwyższenia kwoty zasądzonej renty.  

 (dowód: akta kontroli str. 1562, 1567-1772, 1773-1954, 1955-2060, 2061-2087) 

W listopadzie 2015 r. wprowadzono w Szpitalu procedurę postępowania personelu 
medycznego dotyczącą poprawy zadowolenia pacjenta (w przypadkach pacjentów lub ich 
rodzin niezadowolonych z otrzymanej usługi medycznej). 

 (dowód: akta kontroli str. 1562, 1567-1573) 

                                                      
115 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.). 

116 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.). 

117 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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Szpital posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ważny do września 2018 r. 
(pierwsza certyfikacja miała miejsce 17 maja 2013 r.). Szpital posiadał również certyfikat 
systemu zarządzania w zakresie spełniania wymagań według normy PN-EN ISO 
9001:2009, ważny do 16 maja 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1562, 1563-1566) 

W okresie objętym kontrolą Spółka zapewniła ciągłość opieki medycznej mieszkańcom 
Powiatu Olkuskiego, w szczególności w rodzaju: lecznictwo szpitalne oraz podstawowa 
i ambulatoryjna opieka zdrowotna. Zarząd Spółki na bieżąco współpracował z Powiatem 
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 przedmiocie. Zakres i sposób realizacji przez Spółkę 
świadczeń opieki zdrowotnej, w odniesieniu do zobowiązań podjętych w chwili przystąpienia 
Powiatu Olkuskiego do Spółki, nie budzi zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli 
odstępuje od sformułowania wniosków pokontrolnych w zakresie zawieranych przez Spółkę 
umów o świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne, w związku z zawarciem przez nią 
z GNS umowy franczyzy i świadczenia usług, która obecnie jest przedmiotem sporu 
sądowego z powództwa Powiatu.  

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli118 
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. 

W związku z odstąpieniem od formułowania wniosków pokontrolnych Najwyższa Izba 
Kontroli nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Kraków, dnia 31 października 2018 r. 

 

 p.o. Dyrektor  
 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

w Krakowie 
Kontroler 

 
z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Paweł Lipowski 
Specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
118 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

 


