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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice (dalej: 
Starostwo) 

 

Grzegorz Pióro, Starosta Powiatu Proszowickiego (dalej: Starosta), od 1 grudnia 
2014 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Zbigniew 
Wójcik, Starosta Powiatu Proszowickiego1 od 14 grudnia 2010 r. do 30 listopada 
2014 r. 

(akta kontroli str. 5-7) 

Wykonywanie przez Powiat Proszowicki działań nadzorczych nad działalnością 
SPZOZ2 w Proszowicach  

 

Lata 2014-2019 oraz okres działań wcześniejszych, których skutki miały wpływ na 
realizacje zadań w kontrolowanym zakresie 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

 Monika Różańska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 1.
kontroli nr: LKR/128/2019 z 22 lipca 2019 r., LKR/41/2020 z 31 stycznia 2020 r. 

 Przemysław Sala, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LKR/129/2019 z 22 lipca 2019 r., LKR/42/2020 z 31 stycznia 2020 r. 

 (akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Dalej odpowiednio: Starosta, Powiat. 
2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, dalej: SPZOZ lub Szpital. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK nadzór nad działalnością Szpitala Powiatowego w Proszowicach 
w latach 2014-2019 nie był w pełni rzetelny i skuteczny oraz nie zapobiegł trudnej 
sytuacji finansowej tej jednostki. W efekcie Powiat musi z własnych środków pokryć 
stratę Szpitala za 2018 r. w wysokości 5 790 tys. zł. 

Powiat podejmował liczne działania w zakresie dofinansowania Szpitala środkami 
z budżetu Powiatu, co należy ocenić pozytywnie. Udzielono 1 996,2 tys. zł dotacji na 
dofinansowanie modernizacji i remontu budynku Szpitala, zakupy sprzętu 
medycznego oraz dokształcanie kadry medycznej. Na wykup świadczeń dla 
mieszkańców Powiatu przekazano 900 tys. zł. Udzielono dwóch pożyczek w łącznej 
wysokości 1 100 tys. zł, z czego jedna o wartości 500 tys. zł została umorzona 
z uwagi na trudną sytuację finansową Szpitala. Poręczono kredyty zaciągane przez 
Szpital w łącznej wysokości 19 628 tys. zł. 

W ocenie NIK przekazane wsparcie nie przyniosło oczekiwanych efektów 
i zakładanych rezultatów m.in. z uwagi na fakt, iż dla części wspieranych zadań nie 
przeprowadzono rzetelnej analizy pod względem ekonomicznym lub organizacyjnym 
(np. zakup tomografu komputerowego, zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu, 
otworzenie nowego oddziału ortopedii).  

Do trudnej sytuacji Szpitala przyczyniły się także częste zmiany na stanowisku 
dyrektora Szpitala w latach 2018-2019, które nie we wszystkich przypadkach były 
merytorycznie uzasadnione, i które destabilizowały zarządzanie Szpitalem oraz 
opóźniały działania naprawcze i inwestycyjne. Niektóre z decyzji podejmowanych 
przez Zarząd Powiatu odnośnie do zmian kadrowych w Szpitalu, doprowadziły do 
powstania dodatkowych kosztów po jego stronie, co w ocenie NIK było działaniem 
niegospodarnym, w kontekście trudnej sytuacji finansowej Szpitala. 

Pomimo że Zarząd miał wiedzę na temat pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-
finansowej Szpitala, to nie zgłaszał uwag do przedkładanych raportów o sytuacji 
ekonomiczno-finansowej SPZOZ za lata 2017-2018 i wnioskował o ich pozytywną 
ocenę, w sytuacji gdy zestandaryzowane wskaźniki finansowe jednoznacznie 
wskazywały, że Szpital traci płynność finansową. W efekcie także Rada Powiatu 
oceniała pozytywnie sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala.  

Na nierzetelny nadzór wskazuje także nieprawidłowe rozliczenie dotacji w wysokości 
10 tys. zł oraz nieprzeprowadzanie kontroli dotyczących prawidłowości 
gospodarowania środkami publicznymi oraz gospodarki finansowej. 
Nieprzeprowadzanie takich kontroli w latach 2014-2019 stanowiło naruszenie 
art. 121 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej5. Dwie inne, 
przeprowadzone przez pracowników Starostwa kontrole dotyczące spraw 
organizacyjnych, zostały udokumentowane niezgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych6. 

  

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

w formie opisowej. 
5 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295). 
6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1331). 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

Wykonywanie przez Powiat działań nadzorczych nad 
działalnością SPZOZ  

W latach 2014-2019, w celu rozeznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców na 
terenie Powiatu dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, Starostwo 
korzystało z mapy potrzeb dla szpitalnictwa sporządzanej w 2014 r. przez 
Ministerstwo Zdrowia dla województwa małopolskiego. W 2014 r. zlecono 
i opracowano ocenę potrzeb zdrowotnych powiatu w ramach programu 
„Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanego ze środków 
norweskiego mechanizmu finansowego i budżetu państwa. Od grudnia 2014 r. do 
kwietnia 2017 r. w programie realizowano projekt pn. „Promocja zdrowia poprzez 
wdrożenie programów profilaktycznych, w tym badań przesiewowych i diagnostyki 
oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu 
zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie 
proszowickim”. Na potrzeby projektu ze środków powiatu zakupiono aparat RTG 
oraz trzy spirometry. Zakupiony za 323,2 tys. zł sprzęt został użyczony Szpitalowi 
w 2015 r., a następnie przekazany we wrześniu 2016 r.  

Ponadto Starostwo – jak wyjaśnił Starosta – korzystało z corocznych zarządzeń 
wojewody małopolskiego z lat 2016-2019 w sprawie ustalenia priorytetów dla 
regionalnej polityki zdrowotnej województwa małopolskiego.  

(akta kontroli str.104-117) 

Zarząd Powiatu i Rada Powiatu w Proszowicach przyjęli Plan rozwoju SPZOZ na 
lata 2018-2020, przygotowany i prezentowany na Radzie Powiatu w czerwcu 2018 r. 
przez pełnomocnika Zarządu ds. lecznictwa w SPZOZ. Koncepcja rozwoju SPZOZ 
została oparta o „dwa filary”, tj. filar pierwszy: pulmonologia-torakochirurgia oraz filar 
drugi: ortopedia-reumatologia-rehabilitacja. Filar pierwszy miał bazować na 
istniejącym w SPZOZ oddziale chorób płuc, na którym miał powstać pododdział 
chirurgii klatki piersiowej. W ramach drugiego filaru zaplanowano utworzenie 
nowego, samodzielnego oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu 
z pododdziałami chirurgii kręgosłupa oraz onkologii ortopedycznej oraz 
powiększenie i zmodernizowanie zakładu rehabilitacji ogólnoustrojowej i oddziału 
rehabilitacji dziennej. W skład nowej kadry mieli wchodzić m.in. samodzielni 
pracownicy nauki pracujący na krakowskich uczelniach wyższych. W ramach 
oddziału planowano świadczenia endoprotezoplastyki dużych stawów (biodrowego, 
kolanowego, ramiennego), chirurgii kręgosłupa oraz unikalnej na poziomie 
makroregionu – onkologii ortopedycznej. Rehabilitacja miała świadczyć usługi 
w zakresie fizykoterapii z uwzględnieniem możliwości krioterapii ogólnoustrojowej, 
kinezyterapii, leczenia masażem. Usługi miały być świadczone dla pacjentów 
leczonych w ramach NFZ oraz komercyjnie. Założono, że oddziały te miały 
świadczyć usługi zdrowotne w skali makroregionu, a nie tylko dla pacjentów 
z powiatu proszowickiego. Pozostałe oddziały szpitalne planowano sukcesywnie 
modernizować. W przypadku trwale deficytowego oddziału ginekologii, położnictwa 
i noworodków (dalej oddział ginekologiczny), ze średniomiesięczną liczbą 35 
porodów, założono utworzenie dwóch odrębnych oddziałów, tj. oddziału ginekologii 
i położnictwa wraz z utworzeniem pododdziału ginekologii onkologicznej i oddziału 
neonatologicznego, oraz podniesienie poziomu referencyjności do stopnia drugiego 
poprzez zatrudnienie nowej kadry medycznej oraz zakup wysokospecjalistycznego 
sprzętu. To umożliwiłoby wykonywanie lepiej punktowanych procedur, wzrost 
porodów do ponad 100 miesięcznie w perspektywie dwuletniej. 

OBSZAR 

Opis stanu 
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Dokument nie zawierał danych demograficznych ani epidemiologicznych. Autor 
odwoływał się do ogólnych stwierdzeń na temat rolniczego charakteru powiatu 
i starzenia się społeczeństwa. Z kolei zawarta w Planie analiza SWOT jako słabe 
strony Szpitala wskazywała m.in. na relatywnie niski kontrakt z NFZ, niską opinię 
społeczną o usługach medycznych świadczonych przez Szpital w wybranych 
jednostkach, a jednym z zagrożeń była bliskość krakowskich szpitali i odpływ 
pacjentów do Krakowa. 

Koszt najpilniejszych inwestycji oszacowano na 13,3 mln zł, a ich wykonanie miało 
nastąpić w przeciągu roku, tj. od czerwca 2018 r. do czerwca 2019 r. Szpital miał się 
ubiegać o kredyt inwestycyjny na ok. 11 mln zł poręczony przez Powiat, 1,1 mln zł 
miało pochodzić ze środków powiatu, a 1 mln zł z przyznanego dofinansowania 
unijnego z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Modernizacja oddziałów 
szpitalnych”.  

(akta kontroli str.1350-1388) 

Zarówno Zarząd, jak i Rada Powiatu znali sytuacją finansowo-ekonomiczną 
Szpitala, bowiem w porządku obrad Rady w dniu prezentowania Planu rozwoju 
(25 czerwca 2018 r.) znalazła się również ocena raportu sytuacji ekonomiczno-
finansowej SPZOZ za 2017 r. i prognoza na 2018-2020 przedstawiana przez główną 
księgową Szpitala. Szpital osiągnął stratę w wysokości 278,6 tys. zł w 2017 r., 
a wskaźniki zyskowności i płynności były poniżej standardu7. Na 2018 r. założono 
stratę na poziomie 3 300 tys. zł, a już na lata 2019 i 2020 zysk na poziomie 
1 000 tys. zł. Tylko jeden z radnych zabrał głos w dyskusji przy omawianiu raportu 
o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala. Odniósł się do poziomu planowanej 
straty na 2018 r. na podstawie wykonania za I kwartał 2018 r. (1 300 tys. zł) i uznał 
ją za mocno zaniżoną. Wskazał na ryzyko utraty możliwości bieżącego regulowania 
zobowiązań i prowadzenia inwestycji.  

(akta kontroli str.1400-1421) 

Powiat ujął w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2018-2034, 
uchwalonej 25 czerwca 2018 r., zadanie „Utworzenie Oddziału Ortopedii 
z Pododdziałami Chirurgii Kręgosłupa oraz Onkologii Ortopedycznej”, na które 
w okresie 2019-2020 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 050 tys. zł. 
Poręczenie kredytu dla Szpitala na ponad 11 mln zł (łącznie z odsetkami), w tym 
4,5 mln zł kredytu na utworzenie oddziału ortopedii z pododdziałami, także zostało 
ujęte w WPF. Za przyjęciem WPF zagłosowali wszyscy radni.  

(akta kontroli str.1422-1434) 

Rada Społeczna Szpitala, 13 czerwca 2018 r., pozytywnie zaopiniowała korektę 
planu inwestycyjnego SPZOZ na 2018 r., w której ujęto remonty i zakupy sprzętu 
określone w Planie rozwoju SPZOZ na lata 2018-2020, w tym utworzenie oddziału 
ortopedii z pododdziałami chirurgii kręgosłupa oraz onkologii ortopedycznej. 

(akta kontroli str.884-896) 

W sprawie przyjęcia przez Zarząd Planu rozwoju SPZOZ w sytuacji gdy nie zawierał 
danych epidemiologicznych ani gwarancji zwiększenia kontraktu z NFZ na 
świadczenia nowego oddziału ortopedii Starosta wyjaśnił, że potrzeba stworzenia 
nowego oddziału wynikła z analizy zabiegów przeprowadzonych na oddziale 
chirurgii. Duża część tych zabiegów kwalifikowała się do wykonania na oddziale 
Ortopedii (te same zabiegi były znacząco lepiej wycenione przez NFZ). Natomiast 
kolejka oczekujących do oddziału Chirurgii gwarantowała dalsze funkcjonowanie 
tego oddziału w pełnym zakresie. Zarząd Powiatu Proszowickiego podtrzymuje 
stanowisko utworzenia oddziału Ortopedii. Uruchomienie działalności onkologii 

                                                      
7 Wskaźnik zyskowności netto(%) wyniósł (−)0,63; zyskowności aktywów (%) (−)0,9; bieżącej płynności 0,39; 

wskaźnik szybkiej płynności 0,37. Osiągnęły wartości poniżej dolnego progu, tj. odpowiednio 0% lub 0,5%. 
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ortopedycznej oznacza nielimitowane wsparcie finansowe tej kategorii wydatków 
przez NFZ. Wstępne zapowiedzi NFZ również wskazywały na potrzebę 
uruchomienia takiego oddziału i możliwość otrzymania kontraktu na tego typu 
świadczenia. Dodatkowo pierwszy raz w historii Szpitala oddział miał być budowany 
przez utytułowanego lekarza, nauczyciela akademickiego, doktora posiadającego 
już ukończoną habilitację. Te okoliczności też nie pozostawały bez znaczenia 
albowiem rokowały utworzenie na bazie SPZOZ w Proszowicach wiodącego 
ośrodka w tym zakresie w regionie. 

(akta kontroli str.1175-1179) 

Utworzenie oddziału ortopedii nie doszło do skutku. W budżecie Powiatu od 
25 czerwca do 28 listopada 2018 r. były zabezpieczone środki na to zadanie oraz na 
poręczenie kredytu dla Szpitala w kwocie 4 500 tys. zł. Nowy dyrektor Szpitala, po 
zapoznaniu się z sytuacją ekonomiczną, odstąpił od realizacji zadania 
i zawnioskowali do Zarządu Powiatu o przekwalifikowanie poręczenia na kredyt 
obrotowy w rachunku bieżącym na utrzymanie płynności Szpitala.  

(akta kontroli str.157, 170-177) 

Powołany od lipca 2018 r. dyrektor w sprawie, dlaczego odstąpiono od utworzenia 
oddziału ortopedii, zeznał m.in., że opracowując program naprawczy początkowo 
uwzględniał potencjalny oddział, ponieważ autor Planu zapewniał, że ma wszystkie 
dokumenty do jego otworzenia, ale były to dokumenty tylko dotyczące poparcia. Nie 
było dokumentów od płatnika. Po rozmowach w NFZ uzyskał informację, że nie 
otrzyma środków na nowy oddział.  

(akta kontroli str.1633) 

Ówczesny pełnomocnik Zarządu ds. lecznictwa w SPZOZ – naczelny lekarz SPZOZ 
wyjaśnił, że plan był związany z otrzymaniem nowego finansowania (kontraktu) 
przez NFZ na ortopedię, którego Szpital nie posiadał. Zasięgnął opinii konsultantów 
krajowych i wojewódzkich, czy taki oddział jest potrzebny. Wszyscy wyrazili się 
pozytywnie. Prowadził rozmowy osobiście z NFZ. Ustnie otrzymaliśmy obietnicę 
NFZ, że przeanalizują sytuację za kwartał i ewentualnie takie pieniądze nam 
przyznają. Konkurs miał być pod koniec 2018 r lub na początku 2019 r. Była wizja 
lokalna konsultanta wojewódzkiego w szpitalu. Ale fundusz konkursów nie ogłosił, 
więc nie procedowaliśmy utworzenia takiego pododdziału.  

(akta kontroli str.1629) 

Powiat współpracował z Radą Społeczną Szpitala, która przedstawiała opinie 
w sprawach zbycia aktywów trwałych, zakupu nowej aparatury i sprzętu 
medycznego oraz związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub 
ograniczeniem działalności Szpitala, tj. w sprawach, o których mowa w art. 48 ust. 2 
pkt 1 lit. a i lit. b ustawy o działalności leczniczej. Rada Powiatu podejmowała 
uchwały po uzyskaniu opinii Rady Społecznej m.in. w sprawie: oceny raportu 
o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ, zatwierdzenia sprawozdań finansowych 
Szpitala, zatwierdzenia programów naprawczych dla Szpitala, wydzierżawiania 
powierzchni szpitalnych podmiotom zewnętrznym, zbycia środków trwałych, 
wynajmu bloku operacyjnego i traktu porodowego na cele komercyjne, wyrażenia 
zgody na oddanie w najem na okres 9 lat oddziału ginekologiczno-położniczego 
i noworodków oraz poradni ginekologicznej z możliwością dzierżawy aparatury.  

(akta kontroli str.839-845, 864-904, 1180-1183) 

Rada Społeczna negatywnie zaopiniowała wniosek dyrektora SPZOZ z 30 kwietnia 
2019 r. o czasowe zaprzestanie wykonywania działalności przez oddział 
ginekologiczny w okresie od czerwca do sierpnia 2019 r. Dyrektor wnioskował 
o czasowe zawieszenie działalności oddziału z uwagi na pogarszającą się sytuację 
SPZOZ i obawę przed brakiem zapewnienia ciągłości pracy i obsady na oddziale, 
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gdyż lekarze, którzy mieli zawarte do końca maja 2019 r. kontrakty, odrzucili nowe 
warunki współpracy. 

 (akta kontroli str. 869-873) 

Zarząd Powiatu nie zasięgał opinii Rady Społecznej w sprawach rozwiązania 
stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem Szpitala, o której mowa 
w art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy o działalności leczniczej. W latach 2018-2019 
Zarząd Powiatu rozwiązał stosunek pracy lub umowę cywilnoprawną z czworgiem 
kierowników Szpitala. 

(akta kontroli str. 839-853, 1079, 1137, 1156,1456-1458) 

Starosta wyjaśnił, że Zarząd Powiatu nie zasięgał opinii Rady Społecznej 
w sprawach zwolnień, albowiem przepis art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy 
o działalności leczniczej nie jest skierowany do podmiotu tworzącego, a jego 
adresatem jest jedynie rada społeczna. Określa on jedynie kompetencje rady 
społecznej, ale nie tworzy obowiązków po stronie podmiotu tworzącego. Obowiązek 
zasięgania opinii rady nie został w nim wyrażony wprost. Zatem organ tworzący nie 
ma obowiązku zaciągania opinii Rady Społecznej SPZOZ w sprawach rozwiązania 
stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem.  

Starosta w sprawie, czy i jakie Rada Społeczna kierowała do organu tworzącego 
wnioski i opinie w sprawach dyrektorów Szpitala wyjaśnił, że Rada Społeczna 
Szpitala nie kierowała do organu tworzącego żadnych wniosków ani opinii 
w sprawach dyrektorów Szpitala. 

(akta kontroli str.183, 186-187) 

W latach 2014-2019 Powiat udzielił Szpitalowi dotacji na dofinansowanie zadań 
określonych w art. 114 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, w łącznej kwocie 
2 685,7 tys. zł, z czego 1 996,2 tys. zł pochodziło z budżetu powiatu, 675,5 tys. zł od 
wojewody małopolskiego (na zakup karetek), 14 tys. zł z budżetu gminy 
Kocmyrzów-Luborzyca. Środki dotacji zostały przeznaczone na zadania 
inwestycyjne, tj. na termomodernizację budynku głównego Szpitala w 2014 r. 
600 tys. zł, na modernizację izby przyjęć w 2017 r. i 2018 r. 380 tys. zł, na budowę 
parkingu w 2016 r. 140 tys. zł oraz na zakupy sprzętu i aparatury medycznej 
555,7 tys. zł, trzech karetek 887 tys. zł, dofinansowanie szkoleń kadry medycznej 
109 tys. zł.  

(akta kontroli str.222-223) 

Szczegółowej kontroli poddano dotacje przekazane na rzecz Szpitala na podstawie 
siedmiu umów8 z lat 2014-2019 w łącznej kwocie 1 390 tys. zł, tj. 52% ogólnej kwoty 
dotacji udzielonych w okresie objętym kontrolą.  

Rada Powiatu wyrażała zgodę na udzielenie poszczególnych dotacji, a Zarząd 
Powiatu zawarł ze Szpitalem umowy dotacji. Rozliczenia dotacji złożone przez 
Szpital zostały zaakceptowane przez Starostwo. Stwierdzone nieprawidłowości 
w zakresie warunków umów i rozliczenia dotacji opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli str.226-360, 1435-1455) 

                                                      
8 Szczegółowym badaniem objęto siedem umów, tj. (1) umowę z 6 marca 2014 r. na termomodernizację 

SPZOZ na 600 tys. zł; (2) umowę z 7 lipca 2015 r. na zakup sprzętu medycznego na 250 tys. zł; (3) umowę 
z 2 maja 2016 r. na modernizację oddziałów szpitalnych oraz przebudowę sanitariatów na 500 tys. zł 
zmienioną aneksem nr 1 z 7 listopada 2016 r. w zakresie celu na zakup aparatu EBUS dla o/Pulmonologii 
i kwoty na 300 tys. zł; (4) umowę z 5 lipca 2017 r. na modernizację Izby Przyjęć na 400 tys. zł zmienioną 
aneksem z z 8 grudnia 2017 r. w zakresie zmniejszenia dotacji na 100 tys. zł; (5) umowę z 6 marca 2018 r. 
na zakup aparatu USG na 80 tys. zł; (6) umowę z 6 marca 2018 r. na dofinansowanie remontu pomieszczeń 
Działu Administracji na 10 tys. zł; (7) umowę z 8 marca 2019 r. na szkolenie kadry medycznej na 50 tys. zł. 
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Powiat w 2018 r., działając na podstawie art. 9a ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej9, przekazał Szpitalowi środki w wysokości 900 tys. zł na sfinansowanie 
dla mieszkańców powiatu proszowickiego świadczeń gwarantowanych udzielonych 
przez SPZOZ w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. ponad kwotę ryczałtu 
wynikającą z umowy z NFZ. Zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej Powiat zawarł ze Szpitalem umowę, w której określono rodzaj, zakres 
i liczbę udzielanych świadczeń, okres jej obowiązywania kwotę zobowiązania oraz 
zasady rozliczeń, sposób i tryb wykonania umowy. Podstawę wypłaty i rozliczenia 
środków stanowiło zestawienie świadczeń objętych wykupem przedłożone przez 
Szpital. Informacja o wykupie świadczeń została przesłana do Małopolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ zgodnie z art. 9b ust.7 tej ustawy.  

(akta kontroli str.138-149) 

W okresie objętym kontrolą Zarząd Powiatu udzielił Szpitalowi dwóch pożyczek 
z budżetu Powiatu na łączną kwotę 1 100 tys. zł (oprocentowanych 0%). Pożyczki 
były udzielone na wnioski dyrektorów Szpitala za zgodą Rady Powiatu, tj.: 

1) pożyczka w kwocie 500 tys. zł udzielona w lipcu 2018 r. na spłatę zaległych 
zobowiązań Szpitala z tytułu wykonanych usług tomografii komputerowej. 
W złożonym wniosku ówczesny dyrektor Szpitala wskazał, iż po spłacie 
zobowiązań chce otworzyć własną pracownię tomografii, zakupić sprzęt 
i wykonywać usługi również na rzecz innych podmiotów. Pożyczka została 
udzielona na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 r. Starostwo terminowo 
(14 grudnia 2018 r.) otrzymało rozliczenie wykorzystania pożyczki przez Szpital 
wraz z potwierdzeniem spłaty zaległych zobowiązań na 500 tys. zł. Należność 
Powiatu z tytułu udzielonej pożyczki nie została spłacona. Szpital, wskazując na 
trudną sytuację finansową, wystąpił z wnioskiem o umorzenie pożyczki, której 
spłata zgodnie z umową miała nastąpić w ratach w 2019 r. Zarząd Powiatu, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Planu i Budżetu Rady, 28 grudnia 2018 r. 
umorzył należność Powiatu; 

2) pożyczka w kwocie 600 tys. zł udzielona w marcu 2019 r. na spłatę zaległych 
zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu wykonywanych na rzecz Szpitala 
usług (za leki, sprzęt jednorazowego użytku, energię elektryczną, wodę, gaz, 
żywienie, pranie). Pożyczka miała być wykorzystana przez Szpital od 26 marca 
do 10 kwietnia 2019 r. i rozliczona do 30 kwietnia 2019 r. Szpital nie rozliczył 
pożyczki w wymaganym terminie, co przedstawiono w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. Szpital spłacił pożyczkę 9 października 2019 r., 
tj. w wymaganym terminie.  

(akta kontroli str.150-151, 188-217, 202, 218) 

W sprawie, czy udzielenie pożyczek poprzedzono analizą efektywności takiej 
pomocy Starosta wyjaśnił, że: udzielenie pożyczek w wysokości 600 tys. zł i 500 tys. 
zł było poprzedzone wnikliwą analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala, 
dokonaną przez Skarbnika Powiatu i przedłożoną Zarządowi Powiatu, opartą na 
sprawozdaniach finansowych i Rb-Z, Rb-N Szpitala. Dokonując analizy zobowiązań 
za IV kwartał 2017 r. oraz I kwartał 2018 r., zauważono wzrost zobowiązań 
wymagalnych o kwotę 875 tys. zł, jak również pogłębiającą się stratę za miesiące 
styczeń – maj 2018 r. Ponadto Zarząd Powiatu analizował bilans na dzień 
31 grudnia 2018 r. i wynikającą stratę przekraczającą kwotę 7,5 mln zł oraz wzrost 
zobowiązań wymagalnych w ciągu roku o kwotę 4 859 tys. zł. Dodatkowo, poziom 
przychodów z tytułu finansowania świadczeń medycznych przez NFZ nie pokrywał 
ich kosztów. Zarząd pozytywnie przychylił się do wniosków o udzielenie pożyczek 

                                                      
9 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373ze zm.) 
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w celu poprawy płynności regulowania zobowiązań Szpitala i skierował do Rady 
Powiatu projekty uchwał, jednocześnie informując radnych o trudnej sytuacji 
finansowej szpitala. Ponadto Dyrekcja Szpitala informowała radnych o wszczynaniu 
egzekucji komorniczych przez wierzycieli. Pożyczki miały na celu poprawę płynności 
finansowej Szpitala, a efektywność całej operacji, to zminimalizowanie 
ewentualnych kosztów komorniczych i egzekucyjnych oraz odsetek od zaległości.  

 (akta kontroli str. 183, 185) 

W okresie objętym kontrolą Zarząd Powiatu, za zgodą Rady Powiatu, udzielił 
poręczeń w łącznej kwocie 19 628 tys. zł z tytułu kredytów zaciąganych przez 
Szpital, z tego: 

1) 6 628 tys. zł10 w 2010 r. na okres 2011-2021 na poręczenie kredytu 
zaciągniętego na zadanie „Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej 
sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia w SPZOZ 
w Proszowicach”. Na koniec III kwartału 2019 r. spłacono 3 846 tys. zł 
należności głównej i 1 081 tys. zł odsetek; 

2) 13 000 tys. zł w 2018 r. na okres od 2019 r. do odpowiednio 2023 r. 
(6 000 tys. zł) i do 2028 r. (7 000 tys. zł). 

W czerwcu 2018 r. ówczesny p.o. dyrektor Szpitala zwrócił się z prośbą 
o poręczenie kredytu w wysokości 11 000 tys. zł na 15 lat na planowane zadania, tj.: 
− 5 500 tys. zł na inwestycję pn. „Modernizacja i przebudowa oddziałów budynku 
głównego SPZOZ”,  
− 5 500 tys. zł na utworzenie oddziału ortopedii z pododdziałami chirurgii 
kręgosłupa oraz onkologii ortopedycznej oraz zakup sprzętu medycznego. 

Rada Powiatu wyraziła zgodę na poręczenie kwoty kapitału 10 000 tys. zł 
(5 500 tys. zł na modernizację i przebudowę oddziałów budynku głównego, 
4 500 tys. zł na utworzenie oddziału ortopedii z pododdziałami) wraz z odsetkami 
w wysokości 2 670 tys. zł na okres 10 lat. We wrześniu 2018 r., na wniosek 
dyrektora Szpitala, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekwalifikowanie poręczenia 
kredytu, tj. 7 000 tys. zł kredyt inwestycyjny na modernizację i przebudowę 
oddziałów budynku głównego SPZOZ, 3 000 tys. zł kredyt obrotowy na utrzymanie 
bieżącej płynności oraz spłatę przeterminowanych zobowiązań SPZOZ. Rada 
Powiatu uchwaliła poręczenia kredytów do maksymalnej kwoty kapitału w wysokości 
13 000 tys. zł. Kredyty zostały jednocześnie zabezpieczone przez ustanowienie 
przez Radę Powiatu hipoteki na nieruchomości Powiatu. 

Poręczenia zostały wpisane do odpowiednich uchwał budżetowych na poszczególne 
lata oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.  

(akta kontroli str.150-182, 1422-1434) 

W latach 2014-2019 Powiat dwukrotnie zaciągał kredyt bankowy z przeznaczeniem 
na dofinansowanie działalności Szpitala w łącznej kwocie 1 250 tys. zł, z tego: 

− 600 tys. zł, na okres od 30 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2021 r., w celu 
sfinansowania inwestycji: „Termomodernizacja obiektu SPZOZ”. Według stanu 
na koniec III kw. 2019 r. spłacono 341,6 tys. zł (raty kredytu – 278 tys. zł, 
odsetki 63,5 tys. zł); 

− 650 tys. zł, na okres od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r., 
z przeznaczeniem na sfinansowanie wykupu świadczeń gwarantowanych dla 
mieszkańców powiatu proszowickiego. Kredyt został uruchomiony i przekazany 
na konto Powiatu 15 grudnia 2018 r. Harmonogram spłat rat kredytu ustalono na 

                                                      
10 Poręczenie kredytu długoterminowego udzielono przez Powiat do maksymalnej kwoty kapitału w wysokości 

5 000 tys. zł oraz odsetek do kwoty 1 628 tys. zł. 
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okres od 31 marca 2020 do 31 grudnia 2022. Zapłacone odsetki na koniec 
III kwartału 2019 r. wyniosły 11 tys. zł.  

Rada Powiatu podjęła uchwały odpowiednio z dnia 20 lutego 2014 r. i 27 września 
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 
Zarząd Powiatu uzyskał opinię RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu, 
tj. pozytywną i pozytywną z uwagą. RIO zwróciła uwagę, iż nie można wykluczyć 
ryzyka zmiany relacji dochodów majątkowych Powiatu do kwoty wydatków 
bieżących na obsługę długu, ocenianych na dzień wydawania opinii, a rzutującej na 
możliwość spłaty długu w zakładanej wysokości i czasie.  

(akta kontroli str.118-137) 

W latach 2014-2019 Starostwo przeprowadziło dwie kontrole w Szpitalu na 
podstawie art. 121 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, tj. w 2016 r. i w 2019 r. 
Przed tymi kontrolami ostatnia kontrola była przeprowadzona przez Starostwo 
w 2009 r. Z harmonogramów kontroli zarządczej Powiatu wynikało, że w okresie 
2014-2019 kontrole Szpitala były zaplanowane corocznie z wyjątkiem 2018 r.  

(akta kontroli str. 920-933, 1500-1501) 

Starosta w sprawie, dlaczego Starostwo przed czerwcem 2016 r. nie przeprowadziło 
z własnej inicjatywy kontroli w Szpitalu w ramach nadzoru, wyjaśnił, że: Powiat jest 
powiatem małym o słabych dochodach własnych. Ze względu na rotację kadry, 
Zarząd Powiatu nadzorując Szpital posługiwał się konieczną sprawozdawczością 
finansową oraz corocznym opracowaniem biegłych rewidentów. W ramach 
bezpośrednich kontaktów Zarządu z dyrekcją Szpitala wyjaśniano kwestie 
finansowe Szpitala. 

(akta kontroli str.1482, 1483, 1484) 

W 2016 r. została przeprowadzona kontrola, na zalecenie Rady Powiatu, w związku 
ze skargą na ówczesną dyrektor Szpitala. Kontrola obejmowała realizację zadań 
określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość 
udzielanych świadczeń zdrowotnych, tj. zakres wskazany w art. 121 ust. 4 pkt 1 
ustawy o działalności leczniczej. Kontrolą nie objęto prawidłowości gospodarowania 
mieniem oraz środkami publicznymi, a także gospodarki finansowej, tj. zakresu 
wskazanego w art. 121 ust. 4 pkt 2 i 3 tej ustawy, co opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.942, 1502-1524) 

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Starostwa (zespół kontrolujący): pracownik ds. 
promocji i ochrony zdrowia, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, 
pracownik wydziału organizacyjno-administracyjnego. Żadna z tych osób nie 
podsiadała wykształcenia lub szkoleń dotyczących ochrony zdrowia 
i funkcjonowania opieki zdrowotnej lub też z zakresu finansów11. 

W protokole kontroli Szpitala, w części „Ustalenia kontroli” podano, że: zaniżone 
kontrakty na świadczenie usług przez Szpital nie gwarantują płynności 
przyjmowania pacjentów w poradniach specjalistycznych i pełnego wyposażenia 
oddziałów w poduszki, żarówki, pościel itp.; spotkania dyrekcji z personelem 
medycznym nie były przejrzyście dokumentowane; ordynatorzy oddziałów 
postulowali, aby wypracowane przez nich środki finansowe były przeznaczane 
w znacznym stopniu na potrzeby oddziału; brakowało dokumentacji związanej 
z nowym podziałem obowiązków na oddziale ginekologiczno-położniczym 
i noworodków (po połączeniu oddziałów od 1 lipca 2016 r.).  

                                                      
11 Wykształcenie pracowników: wyższe – zarzadzanie kadrami (szkolenie dla przewodniczących zespołów 

orzekania o niepełnosprawności); średnie – technik rolnik; wyższe – prawo. 
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Protokół został podpisany przez zespół kontrolujący, Zarząd Powiatu oraz dyrektora 
Szpitala. 

(akta kontroli str. 936-940, 1502-1509, 1554-1555, 1556-1559) 

Zakres drugiej, przeprowadzonej w 2019 r. przez Starostwo kontroli Szpitala 
obejmował: realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, 
dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych (art. 121 ust. 4 pkt 1 
ustawy o działalności leczniczej); prawidłowość gospodarowania mieniem (art. 121 
ust. 4 pkt 2). Zakresem kontroli nie objęto prawidłowości gospodarowania środkami 
publicznymi, gospodarki finansowej (odpowiednio art. 121 ust. 4 pkt 2 i 3). Kontrolę 
przeprowadzili pracownicy Starostwa: pełnomocnik ds. ochrony informacji 
niejawnych, który uczestniczył w poprzedniej kontroli Szpitala, oraz pracownik 
zatrudniony w ramach prac interwencyjnych od maja 2018 r. na zastępstwo 
urlopowanej pracownicy ds. promocji i ochrony zdrowia. Żadna z tych osób nie 
podsiadała wykształcenia ani szkoleń w zakresie ochrony zdrowia i funkcjonowania 
opieki zdrowotnej12. Kontrolą objęto I kwartał 2019 r. 

 (akta kontroli str. 936-940, 1525-1547, 1554-1555.) 

Starosta wyjaśnił, że: do zespołu kontrolerów nie były wyznaczone osoby 
z doświadczeniem z komórki finansowej, ze względu na realizację przez nie 
dodatkowo projektu z funduszy norweskich. Wartość projektu wynosiła blisko 
3 mln zł. Stanowisko ds. zdrowia stanowi zaledwie 1/2 etatu, dlatego projekt ten był 
w znacznej mierze prowadzony przez wyznaczone osoby z wydziału finansowego. 
Praca ich obejmowała księgowanie dokumentów, rozliczenie środków, sporządzanie 
wniosków o płatność, sporządzanie zapytań oferowanych oraz korespondencję 
z Operatorem Projektu. Nie było możliwości, aby tych pracowników wydelegować 
w okresie 20.06 – 20.07.2016 r. na kontrolę finansową szpitala. Natomiast okres 
16.04 – 31.05.2019 r. zbiegł się z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do 
napisania wniosku aplikacyjnego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna 
Administracja, którą wraz z informatykiem przygotowali pracownicy komórki 
finansowej. Wniosek został wysłany do oceny, jego wartość to ponad 1 mln zł. 

(akta kontroli str. 1482, 1484) 

W protokole kontroli kontrolujący nie zawarli opisu dokonanych ustaleń oraz ocen 
skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których ocena została 
oparta. Zamieścili zapis, że opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego 
oraz ewentualnych nieprawidłowości zawarty jest w załącznikach stanowiących 
integralną cześć niniejszego protokołu. Załącznikami do protokołu były zestawienia 
tabelaryczne i dane liczbowe sporządzone przez Szpital nt. liczby osób przyjętych 
na oddziałach za I kwartał, wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego, informacja 
kierownika przychodni specjalistycznych o powodach przerw w udzielaniu 
świadczeń, wykaz terminów przyjmowania przypadków pilnych i stabilnych, wykaz 
kontraktów na 2019 r., zestawienie liczby pacjentów przyjętych na Izbie Przyjęć 
w 2018 r. i 2019 r., zestawienie zbiorcze punktów za III kw. 2019 r., ocena 
funkcjonowania ośrodków zdrowia podległych pod Szpital.  

Protokół został podpisany przez zastępcę dyrektora Szpitala ds. administracyjno-
ekonomicznych i kontrolerów 20 maja 2019 r.  

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały opisane w protokołach kontroli, a nie 
w wystąpieniach pokontrolnych, co zostało przedstawione w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.1525-1547) 

                                                      
12 Wykształcenie pracowników: średnie – technik rolnik i technik ekonomista. 
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W związku z brakiem możliwości pokrycia straty przez Szpital we własnym zakresie 
za 2018 r. w sposób określony w art. 57 ust.2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej 
p.o. dyrektora Szpitala 19 września 2019 r. zwrócił się do Starosty o podjęcie 
uchwały przez Radę Powiatu w sprawie pokrycia straty Szpitala za rok 2018 r. na 
podstawie art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Sprawozdanie finansowe 
Szpitala za 2018 r. zostało zatwierdzone przez Radę Powiatu 19 czerwca 2019 r. 
Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie pokrycia straty finansowej netto Szpitala 
przez Powiat w kwocie 5 790,7 tys. zł w ciągu dziewięciu miesięcy od upływu 
terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Według stanu na 31 grudnia 
2019 r. Powiat przekazał do Szpitala 2 200 tys. zł. Środki na pokrycie straty 
w wysokości 3 590,7 tys. zł miały być przekazane przez Powiat do 31 marca 2020 r. 
Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2020 r., zaopiniowany pozytywnie przez 
RIO, nie zakładał pełnego pokrycia straty do 31 marca 2020 r. W budżecie na 
2020 r. możliwe było zaplanowanie w wydatkach bieżących wydatków na pokrycie 
straty do kwoty 1 000 tys. zł, aby zachować zrównoważenie budżetu, o którym 
mowa w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych13. Rada Powiatu 23 stycznia 
2020 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek stanowiących 
własność Powiatu (1,555 ha) w gminie Koniusza, celem uzyskania dochodów 
w budżecie powiatu na 2020 r. Według stanu na 31 marca 2020 r. Powiat przekazał 
Szpitalowi na pokrycie straty 1 000 tys. zł. W toku były prace związane ze sprzedażą 
nieruchomości. 

(akta kontroli str.506, 808-835) 

W okresie objętym kontrolą Rada Powiatu, działając na podstawie art. 53a ust. 4 
ustawy o działalności leczniczej, dokonywała co roku pozytywnej oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej SPZOZ na podstawie raportów o sytuacji ekonomiczno-
finansowej SPZOZ przedkładanych przez dyrektorów SPZOZ. Rada Społeczna 
SPZOZ, Komisja Zdrowia i Komisja Budżetowa Rady nie wnosiły uwag do projektów 
uchwał Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ. 
Zarząd Powiatu zapoznawał się z raportami składanymi przez dyrektorów SPZOZ 
za poszczególne lata. Także projekt uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji 
Szpitala za 2018 r. został zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie.  

Według raportów przedkładanych przez SPZOZ wskaźniki i przypisane im oceny 
punktowe sytuacji ekonomiczno-finansowej kształtowały się następująco: 
− za 2016 r. wartość punktowa wynikająca z oceny wskaźników zyskowności, 

płynności, efektywności i zadłużenia wynosiła łącznie 31 punktów na 70 
maksymalnych do zdobycia14, wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej15 oceniono 
na 0 punktów, bowiem kształtowały się poniżej wartości progowych. Raport za 
2016 r. był sporządzony po raz pierwszy. Prognoza na trzy kolejne lata 2017-
2019 zakładała poprawę wskaźników i wzrost oceny w latach odpowiednio do: 
31, 39, 43 punktów; 

− za 2017 r. wartość punktowa wynikająca z oceny wskaźników zyskowności, 
płynności, efektywności i zadłużenia wynosiła łącznie 25 punktów na 70 
maksymalnych do zdobycia, a wskaźniki płynności oraz wskaźniki zyskowności 
netto i zyskowności aktywów16 oceniono na 0 punktów. SPZOZ osiągnął stratę 

                                                      
13 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). 
14 Wskaźniki i przypisane im punktowe oceny, które służą do analizy ekonomiczno-finansowej określone w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-
finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 832). 

15 Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań 
krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot 
zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. 

16 Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną 
efektywność działalności. 
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w wysokości 278 tys. zł. Prognoza na trzy kolejne lata 2018- 2020 zakładała 
pogorszenie wskaźników i spadek oceny za 2018 r. do 18 punktów, za 2019 r. 
wzrost oceny do 41 punktów, za 2020 r. – 37 punktów; 

− za 2018 r. wartość punktowa wynikająca z oceny wskaźników zyskowności, 
płynności, efektywności i zadłużenia uległa dalszemu pogorszeniu i wynosiła 
łącznie13 punktów, co stanowiło 18,5% maksymalnej liczby punktów możliwych 
do uzyskania, a w porównaniu do 2017 r. nastąpił spadek o 12 punktów. 
Wskaźniki zyskowności oraz wskaźnik wypłacalności miały wartość ujemną, 
z kolei wskaźniki bieżącej i szybkiej płynności miały wartości nieprzekraczające 
0,2, co wskazywało na narastający brak zdolności Szpitala do spłaty zobowiązań 
krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych. 
Z przedłożonego raportu wynikało, że sytuacja finansowa jednostki uległa 
znacznemu pogorszeniu. W 2018 r. SPZOZ osiągnął ujemny wynik finansowy, co 
świadczyło o utracie stabilności ekonomiczno-finansowej. Prognoza na trzy 
kolejne lata 2019-2021 zakładała dalszą niską ocenę wskaźników 
ekonomicznych na niezmienionym poziomie 13 punktów. 

Zarząd Powiatu nie zgłaszał uwag Radzie Powiatu lub Radzie Społecznej Szpitala 
do oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2017 r., w sytuacji 
gdy łączna ocena punktowa wyniosła 25 punktów i uległa pogorszeniu o 6 punktów 
w stosunku do 2016 r. oraz pojawiła się strata finansowa na koniec roku. Ponadto 
założony wzrost prognozy na lata 2019 i 2020 nie został osiągnięty, a strata 
finansowa Szpitala za I kwartał 2018 r. wynosiła 1 300 tys. zł. Kwestię tę 
przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 641-805, 896-898) 

Starosta w sprawie, dlaczego Zarząd Powiatu nie zgłaszał uwag Radzie Powiatu, 
Radzie Społecznej do oceny raportu za 2017 r. wyjaśnił, że: w ocenie Zarządu 
sytuacja Szpitala była efektem braku właściwego dofinansowania przez NFZ 
procedur zdrowotnych, a wreszcie dotyczy działalności szpitali we wszystkich 
małych ośrodkach. Wszystkie organy - Zarząd Powiatu, Rada Powiatu, Rada 
Społeczna - miały świadomość uwarunkowań związanych z finansowaniem, co ma 
bezpośredni wpływ na sytuację szpitala. Działania związane z przygotowaniem 
programu naprawczego jak i decyzje personalne służyły poszukiwaniu rozwiązania, 
które pomoże rozwiązać trudną sytuacje szpitala. Niemniej bez zmian zasad 
finansowania SPOZ-ów w powiatach, wszystkie te działania mogą nie doprowadzić 
w pełni do oczekiwanego efektu. 

(akta kontroli str.631, 639-640) 

Zarząd i Rada Społeczna Szpitala pozytywnie zaopiniowali ocenę Raportu o sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2018 r. wraz z trzyletnią prognozą, w sytuacji 
gdy wskaźniki ekonomiczno-finansowe i łączna ocena punktowa Szpitala za rok 
2018 nie poprawiły się, a jeszcze pogorszyły.   

(akta kontroli str.642-645, 666-675, 898) 

Starosta w sprawie, na jakiej podstawie Zarząd i Rada Społeczna pozytywnie 
zaopiniowali ocenę Raportu za 2018 r., gdy ocena i wskaźniki uległy dalszemu 
pogorszeniu w stosunku do 2017 r., wyjaśnił, że: organy powiatu proszowickiego 
znały powody trudnej sytuacji Szpitala m.in brak dofinansowania deficytowych 
oddziałów. Stąd ciężko, aby negatywnie opiniować raport o sytuacji ekonomicznej 
Szpitala za 2018 r., jeżeli w dużej mierze powody takiej, a nie innej sytuacji Szpitala, 
zależą od okoliczności zewnętrznych. 

(akta kontroli str. 638, 639-640) 
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W związku ze stratą finansową Szpitala (za 2017 r., 2018 r.) Rada Powiatu 
otrzymała i zatwierdziła dwa programy naprawcze, o których mowa w art. 59 ust. 4 
ustawy o działalności leczniczej, przygotowane przez dyrektorów Szpitala.  

(akta kontroli str.461-505, 538-632) 

Powiat nie uczestniczył w opracowaniu programów naprawczych i nie poniósł 
kosztów z tego tytułu. Starosta wyjaśnił, że nie dysponował kadrą posiadającą 
kwalifikacje pozwalające na opracowanie takich dokumentów.  

(akta kontroli str.108,111) 

W związku ze stratą finansową Szpitala za 2017 r. wynoszącą 278 tys. zł, Rada 
Powiatu 14 listopada 2018 r. zatwierdziła program naprawczy SPZOZ na lata 2018-
2021. Dzień wcześniej program zatwierdziła Rada Społeczna Szpitala. W programie 
założono wariantowe rozwiązania odnośnie oddziału ginekologicznego, tj. podjęcie 
działań w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia oraz utrzymanie zwiększenia 
wydajności poprzez wzrost realizacji świadczeń (wariant 1), w przypadku 
niepowodzenia celów określonych w wariancie 1 miało nastąpić podjęcie działań 
dotyczących wyłonienia operatora zewnętrznego (wariant 2), a jeżeli to się nie 
powiedzie założono likwidację oddziału (wariant 3). Zarówno Rada, Zarząd, jak 
i Rada Społeczna zobowiązały dyrektora Szpitala do podjęcia działań 
zorientowanych na dążenie do zapewnienia możliwości dalszego udzielania 
świadczeń przez oddział ginekologiczny i poradnię ginekologiczną w zakresie 
zapewnianym przez te jednostki przez podmiot zewnętrzny w oparciu 
o infrastrukturę SPZOZ, na zasadach i warunkach określonych w ramach 
stosownych umów, a w przypadku braku zapewnienia takiej możliwości likwidację 
wskazanych struktur organizacyjnych SPZOZ.  

(akta kontroli str. 461-498) 

Program naprawczy został złożony przez dyrektora Szpitala do Starostwa 
7 listopada 2018 r., czyli w terminie późniejszym niż określony w art. 59 ust. 4 
ustawy o działalności leczniczej, tj. do 30 września 2019 r. Zarząd Powiatu, na 
wniosek dyrektora złożony 28 września 2018 r., wyraził zgodę na przesunięcie 
terminu przedłożenia programu do dnia 15 listopada 2018 r.  

Starosta wyjaśnił, że Zarząd przychylił się do wydłużenia terminu do 15 listopada na 
wniosek dyrektora Szpitala, który został powołany 12 lipca 2018 r. i w związku z tym 
potrzebował czasu na diagnozę i przygotowanie optymalnego rozwiązania. 
Jednocześnie Zarząd w trakcie licznych konsultacji i rozmów z dyrektorem prowadził 
wspólnie z nim poszukiwania najlepszych rozwiązań, które miały się znaleźć 
w planie naprawczym.  

(akta kontroli str. 454, 456, 458-460) 

W sprawie terminowości przedłożenia programu naprawczego ówczesny dyrektor 
Szpitala zeznał m.in., że jedną z trudniejszych spraw w odbiorze społecznym była 
opcja likwidacji oddziału ginekologicznego. 

(akta kontroli str.1324) 

W związku z przyjętym programem naprawczym Rada Powiatu podjęła 5 grudnia 
2018 r. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oddziału 
ginekologicznego z traktem porodowym oraz poradni ginekologicznej wraz 
z najmem aparatury i wyposażenia na okres 9 lat. Pomimo dwukrotnego ogłoszenia 
przez Szpital postępowania przetargowego (14 grudnia 2018 r., 8 stycznia 2019 r.) 
nie zgłosił się żaden podmiot. W międzyczasie przedmiotowa uchwała została 
unieważniona przez Wojewodę Małopolskiego decyzją z 3 stycznia 2019 r. w trybie 
nadzoru, z powodu rażącego naruszenia prawa. Starosta wyjaśnił, że nie wnosił 
skargi na rozstrzygnięcie Wojewody z uwagi, iż: uchwała Rady stała się 
bezprzedmiotowa, obydwa postępowania wykazały, że nie było na rynku podmiotu, 
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który byłby zainteresowany prowadzeniem takiej działalności, dlatego dyrekcja 
Szpitala jak i organy Powiatu były zmuszone do poszukiwania innych możliwości 
rozwiązania problemów Oddziału. Ponadto rozstrzygnięcie Wojewody zostało 
doręczone po wszczęciu postępowań przetargowych. 

(akta kontroli str. 390, 1461-1480) 

W Szpitalu nie udało się skutecznie przeprowadzić żadnego z trzech wariantów 
restrukturyzacji oddziału ginekologicznego założonych w programie naprawczym 
z 14 listopada 2018 r. Personel nie zgadzał się na obniżenie wynagrodzeń 
i restrukturyzację zatrudnienia. Nie znaleziono operatora zewnętrznego w drodze 
ogłoszonego dwukrotnie postępowania. W przypadku trzeciego wariantu, 
tj. likwidacji oddziału, wniosek dyrektora Szpitala o wykreślenie oddziału ze struktury 
Szpitala został zgłoszony przez Zarząd na sesję Rady Powiatu w dniu 25 lutego 
2019 r. Jednak jeden z radnych Powiatu zawnioskował o jego wycofanie z porządku 
obrad, w wyniku czego nie został poddany pod głosowanie. Zarząd Powiatu nie 
podejmował kolejnych prób w tym zakresie, pomimo że liczba porodów spadała, 
powiększała się strata finansowa Szpitala, a Szpital nie był w stanie pokryć straty we 
własnym zakresie. 

(akta kontroli str.391-416, 454-455) 

Starosta w sprawie nieprzedłożenia Radzie ponownego wniosku pod głosowanie 
w sprawie likwidacji Oddziału wyjaśnił, że Zarząd Powiatu podjął decyzję 
o rezygnacji z likwidacji oddziału ginekologii w SPZOZ z tzw. względów 
społecznych. Po pierwsze protesty ze strony tzw. czynnika społecznego (personel 
szpitala, część mieszkańców powiatu), a po drugie brak możliwości 
przeprowadzenia tego rozwiązania w Radzie Powiatu. 

(akta kontroli str.456-457) 

Aktualizacja programu naprawczego na lata 2018-2021 została złożona przez 
kolejnego p.o. dyrektora 19 września 2019 r. Wystąpił on także z wnioskiem 
o pokrycie starty finansowej za 2018 r., która powiększyła się w stosunku do 2017 r. 
Aktualizacja programu nie była już procedowana przez Radę Powiatu w związku ze 
zmianą na stanowisku dyrektora Szpitala.  

(akta kontroli str.506-539) 

Nowy dyrektor Szpitala, który został zatrudniony od 23 września 2019 r., przedłożył 
18 października 2019 r. plan naprawczy na lata 2019-2021. Pierwotnie plan nie 
zyskał poparcia większości radnych, gdyż na sesji Rady 20 listopada 2019 r. 
8 radnych było „za” i 8 „przeciw”. Ostatecznie plan naprawczy został uchwalony 
przez Radę 10 grudnia 2019 r., a dyrektor Szpitala wycofał się m.in. z planowanego 
zlecenia na zewnątrz usług higieny szpitalnej. W przypadku oddziału 
ginekologicznego, mając na uwadze względy społeczne oraz mieszkańców Powiatu, 
dyrektor Szpitala założył w planie kolejną próbę optymalizacji działalności oddziału, 
tj. dostosowanie łóżek do aktualnego obłożenia, dostosowanie liczby personelu 
pielęgniarskiego i lekarskiego, ponowne negocjacje w sprawie wynagrodzeń, 
rozszerzenie procedur ginekologiczno-onkologicznych. Nowy plan naprawczy na 
lata 2019-2021 zakładał 27 działań (zadań), wśród których znalazły się zadania 
określone jako optymalizacja (np. działanie nr 14 „optymalizacja zatrudnienia 
Zakłady szpitalne i inne komórki medyczne”, działanie nr 15 „optymalizacja 
organizacji i zatrudnienia w Izbie Przyjęć, działanie nr 17 „optymalizacja działalności 
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii”, działanie nr 18 „optymalizacja 
działalności oddziału chirurgii ogólnej”) bez wskazania mierników służących do 
oceny ich realizacji. 

(akta kontroli str.540-632) 
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W odpowiedzi na pytanie w jaki sposób monitorowano programy naprawcze 
zatwierdzone przez Radę Powiatu, Starosta przedłożył segregator zatytułowany 
„Monitoring Programu Naprawczego”. Zawierał on głównie protokoły z posiedzeń 
Zarządu, na których omawiano sprawy dotyczące Szpitala (sprawy finansowe – 
kredyty, pożyczki dla Szpitala, niezapłacone nadwykonania za 2018 r.); 
sprawozdania finansowe przedkładane przez Szpital; korespondencję ze Szpitalem 
w sprawie aktualnej sytuacji na oddziale ginekologii. Nie stwierdzono jednak 
dokumentacji, która oceniałaby stopień realizacji wykonania planu naprawczego za 
dany okres i jego skuteczność.  

(akta kontroli str. 11, 1320-1323, 1189-1202) 

Starosta w sprawie, dlaczego Powiat nie zobowiązał Szpitala do raportowania 
o stanie realizacji Programu naprawczego i nie określił mierników oceny działań 
wyjaśnił m.in., że: Zarząd Powiatu przyznaje że „Monitoring Programu 
Naprawczego” odbywał się przede wszystkim poprzez stały nadzór i kontrolę 
postępów realizacji planu naprawczego, czego dowodzą m.in. protokoły z posiedzeń 
Zarządu, na których omawiano sprawy Szpitala, przedkładane przez Szpital 
sprawozdania, korespondencję ze Szpitalem w sprawie m.in. oddziału ginekologii. 
Dynamika zdarzeń i zmieniająca się rzeczywistość bardzo szybko weryfikowały 
niektóre założenia planu naprawczego (np. dzierżawa oddziału ginekologii - każde 
postępowanie na wybór podmiotu operatora kończyło się niepowodzeniem), a to 
wymagało poszukiwań kolejnych rozwiązań dla poprawy kondycji szpitala. (…) 
W naszej ocenie plan naprawczy zawiera wskaźniki realizacji - zarówno parametry 
ekonomiczne jak i rzeczowe, które mają być efektem jego zrealizowania. Skoro 
Zarząd Powiatu odbywał cykliczne dyskusje i analizy, narady z kierownictwem 
Szpitala, których przedmiotem była sytuacja szpitala, ale także planu naprawczego, 
to w naszej ocenie były to działania wystarczające do prawidłowej oceny stopnia 
realizacji działań planu naprawczego.  

(akta kontroli str.102-103, 105, 108, 110) 

Starostwo otrzymało 31 stycznia 2020 r. sprawozdanie z realizacji planu 
naprawczego przez Szpital ze stanem zadań, których termin przypadał na IV kwartał 
2019 r. Starosta zobowiązał dyrektora Szpitala do kwartalnego raportowania 
z wykonania planu naprawczego.  

(akta kontroli str.633-636) 

Do Starostwa wpłynęły dwie skargi mieszkańców na zachowanie personelu Szpitala 
we wrześniu 2018 r. i styczniu 2019 r. Jedna została przekazana do rozpatrzenia 
przez Szpital, a w przypadku drugiej, po podjętych przez Starostwo czynnościach 
wyjaśniających, Szpital poinformował skarżącą, iż przeprowadził rozmowę 
dyscyplinującą z lekarzem i wprowadzi procedury zmierzające do podniesienia 
standardów obsługi pacjentów.  

(akta kontroli str. 909-911) 

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA), w kwietniu 2018 r., 
została złożona skarga o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Powiatu 
nr 247/856/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania na stanowisko 
pełniącego obowiązki dyrektora Szpitala – pełnomocnika zarządu powiatu, wraz 
z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania. Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 46 
ustawy o działalności leczniczej. Wskazała, że ustawodawca nie dopuszcza 
możliwości powierzenia pełniącego obowiązki dyrektora podmiotu leczniczego, tym 
samym zarząd powiatu nie mógł w świetle obowiązujących przepisów podjąć 
zaskarżonej uchwały. W wyniku prowadzonych postępowań przed WSA, NSA 
i ponownie w WSA, 30 maja 2019 r. zapadł wyrok, w którym WSA stwierdził 
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nieważność zaskarżonej uchwały w całości17. 17 lipca 2019 r. Zarząd Powiatu złożył 
skargę kasacyjną do NSA na wyrok WSA z 30 maja 2019 r. NSA postanowieniem 
z 19 lutego 2020 r.18 uchylił zaskarżony wyrok. 

(akta kontroli str. 912-919) 

Na dyrektora Szpitala wpłynęły do Biura Rady Powiatu w kontrolowanym okresie 
dwie skargi, tj. 20 kwietnia 2016 r. i 17 października 2017 r. Skarga z 20 kwietnia 
2016 r. została złożona przez położne oddziału ginekologicznego Szpitala 
i dotyczyła braku współpracy pomiędzy dyrekcją Szpitala a personelem, związaną 
z tym redukcją etatów, obawami w związku z połączeniem dwóch oddziałów 
ginekologii i noworodków, niedostatecznym dofinansowaniem oddziału, zbytnimi 
oszczędnościami w Szpitalu. Rada Powiatu, po zbadaniu skargi przez Komisję 
Rewizyjną Powiatu z udziałem skonfliktowanych stron, uznała skargę za 
bezzasadną. Za uchwałą głosowało 11 radnych, przeciwko było pięciu radnych. 
Rada w przedmiocie nierespektowania praw pracowniczych przez dyrekcję Szpitala 
wskazała, że właściwym organem do rozpatrzenia skargi jest sąd powszechny. 
Jednocześnie Rada Powiatu zleciła Zarządowi kontrolę oddziału ginekologicznego 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonywanie merytorycznych zadań, 
poziomu bezpieczeństwa pacjentów, sytuacji finansowej oraz podejmowanych przez 
dyrekcję działań promocyjnych w celu rozwoju oddziału. Komisja zobowiązała do 
przedstawienia na sesji we wrześniu 2016 r. wniosków z powyższej kontroli, jak 
również kontroli przeprowadzonej na oddziale 13 maja 2016 r. przez konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego. 
Zarząd, zgodnie z zaleceniami Rady, zaprezentował wyniki z przeprowadzonej 
kontroli Szpitala, w tym oddziału ginekologicznego, na sesji 29 września 2016 r. 
Przedstawił podjęte działania naprawcze i promocyjne Szpitala, tj. m.in.: została 
zatrudniona p.o. nowa pielęgniarka oddziałowa, uruchomiono punkt laktacyjny 
i szkołę matek, wzmocniono dyżury nocne na sali porodowej. Zarząd podtrzymał 
swoje dotychczasowe stanowisko, że uczyni wszystko, aby oddział, jako jeden 
z podstawowych, funkcjonował i poprawił swoją sytuację finansową. Nie przedstawił 
na sesji wyników kontroli konsultanta wojewódzkiego z 13 maja 2016 r.  

(akta kontroli str. 941-991, 1184-1188) 

Wytyczne konsultanta wojewódzkiego z protokołu kontroli dotyczyły zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjentkom przez zmianę organizacji pracy położnych na oddziale, 
zapewnienia specjalistycznej opieki pacjentek po cięciu cesarskim przez 
pielęgniarkę o odpowiednich kwalifikacjach, przeliczenia aktualnych norm 
zatrudnienia na oddziale. Dyrektor Szpitala w odpowiedzi do konsultanta wyjaśniła 
stwierdzone uchybienia, poinformowała, że wytyczne zostaną wykonane, a normy 
zatrudnienia ustalone na dzień 1 września 2016 r., co pozwoli na dokonanie 
należytej oceny przez konsultanta.  

(akta kontroli str. 1486-1499) 

Starosta wyjaśnił, że: na sesji Rady przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej 
w SPZOZ oraz wspierał się protokołem konsultanta wojewódzkiego. Wyjaśnił, że 
ówczesna dyrekcja Szpitala odmówiła podpisu protokołu kontroli konsultanta 
przesyłając swoje uwagi do protokołu pismem z 21 czerwca 2016 r. Podał, że 
wypełniając zalecenie Komisji Rewizyjnej, starał się przedstawić aktualny stan 
funkcjonowania Oddziału.  

 (akta kontroli str. 1482, 1484) 

Druga skarga z 17 października 2017 r. została złożona przez Przewodniczącego 
OZZL19, w sprawie konfliktu między dyrektorem Szpitala a lekarzami, warunków 

                                                      
17 Sygn. III SA/Kr 132/19. 
18 Sygn. II OSK 3538/19. 
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pracy i zatrudnienia w Szpitalu. Zarzuty dotyczyły m.in.: prawidłowości naliczania 
składek ZUS osób niezatrudnionych na podstawie umów o pracę, wynagrodzeń pod 
kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, przestrzegania czasu pracy, 
realizacji grafików, ustalania obsady POZ, zapewnienia minimalnej obsady 
oddziałów szpitalnych. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu prosiła o wyjaśnienia 
dyrektor Szpitala dotyczące przedmiotu skargi oraz Zarząd Powiatu dotyczące 
sprawowanego nadzoru nad Szpitalem oraz możliwości rozwiązania problemów 
podniesionych w skardze. Na potrzeby rozpatrzenia skargi zwróciła się do Zarządu 
Powiatu o zlecenie audytu zewnętrznego w Szpitalu dotyczącego zatrudnienia 
i wynagrodzeń wraz z analizą spraw sądowych. Audyt przeprowadzono w Szpitalu 
od 13 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. W ocenie audytora ustalenia 
dokonane w trakcie realizacji zadania audytowego oraz zgromadzone dowody nie 
dawały podstaw do wydania racjonalnego zapewnienia o adekwatności, 
skuteczności i efektywności zarządzania i kontroli w badanym obszarze. 
Wymienione w audycie nieprawidłowości wskazują na niewłaściwe funkcjonowanie 
zarządzania jednostką w audytowanym obszarze. Zastany w trakcie kontroli stan 
faktyczny wskazuje na uchybienia w nadzorze, które poprzez niewłaściwą 
organizację pracy oraz brak kontroli nad pracownikami doprowadziły do 
przedstawionych w audycie nieprawidłowości. Komisja Rewizyjna zapoznała się 
z wynikami audytu. Rada Powiatu po zbadaniu skargi przez Komisję Rewizyjną, 
rekomendującą niezasadność skargi, uznała skargę za bezzasadną. Za uchwałą 
głosowało 12 radnych, przeciwko było dwóch radnych. W momencie rozstrzygania 
skargi ówczesna dyrektor wypowiedziała umowę o pracę (30 stycznia 2018 r.), przy 
czym Zarząd zwolnił ją z obowiązku świadczenia pracy na jej wniosek, przez 
większość okresu wypowiedzenia, tj. od 12 lutego do 30 kwietnia 2018 r. 

(akta kontroli str.961-991,1060-1073, 1560-1622) 

Zarząd zlecił wykonanie usług doradczych i eksperckich na rzecz SPZOZ, od 
3 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., tj. w okresie, gdy trwał konflikt personelu 
z dyrektorem SPZOZ. Z budżetu Powiatu zapłacono zleceniobiorcy 21 tys. zł. 
Ponieważ rachunki, na podstawie których wypłacono wynagrodzenie, nie 
uszczegóławiały zakresu wykonanych usług doradczych i eksperckich na rzecz 
SPZOZ, Starosta wyjaśnił, że: wsparcie doradcze i eksperckie na rzecz Powiatu 
zleceniobiorca realizował w szczególności poprzez: uczestnictwo w posiedzeniach 
Zarządu i Rady Powiatu, dyrekcji SPZOZ; organizację i prowadzenie spotkań 
dyrekcji SPZOZ z przedstawicielami pięciu związków zawodowych, pracownikami 
Szpitala będącymi w sporze z dyrekcją; negocjacje warunków odstąpienia od 
wypowiedzenia umów o pracę, kontraktów części personelu placówki, który stanowił 
realne zagrożenie zawieszenia działalności SPZOZ; doradztwo w zakresie 
opracowywania pism do OZZL, posłów, senatorów oraz Rzecznika Praw Pacjenta; 
doradztwo w zakresie opracowywania odpowiedzi na skargi składane na dyrekcję 
SPZOZ, opracowywanie wspólnego stanowiska dyrekcji SPZOZ oraz związków 
zawodowych dla mediów. 

 (akta kontroli str. 992-1042) 

Protokół uzgodnień pomiędzy Zarządem Powiatu a Związkiem Zawodowym Lekarzy 
został podpisany 31 stycznia 2018 r., w którym ustalono m.in., że personel 
medyczny wycofa złożone wypowiedzenia, określono zasady podwyżek 
i wynagrodzeń lekarzy począwszy od 8 lutego 2018 r. Zarząd miał rozpocząć 
przygotowanie dokumentacji konkursowej na nowego dyrektora Szpitala, 
a w okresie przejściowym obowiązki dyrektora miała pełnić osoba wskazana przez 
Starostę, do czasu zatrudnienia zastępcy dyrektora ds. lecznictwa funkcję miała 

                                                                                                                                       
19 Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Zarząd Regionu Małopolskiego. 
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pełnić osoba wskazana przez przedstawicieli związku zawodowego lekarzy, 
wykreślono punkt porozumienia dotyczący rozpoczęcia odwołania przez Zarząd 
ówczesnej dyrektor Szpitala.  

(akta kontroli str.1043-1059) 

Starostwo nie przeprowadziło postępowania w związku z zakupem usług 
doradczych i eksperckich przed zawarciem umowy, co szerzej opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.1003, 1035) 

W okresie objętym kontrolą Szpitalem kierowało pięcioro dyrektorów, przy czym 
Zarząd powołał dwóch w 2018 r., w tym jednego jako pełniącego obowiązki, 
a kolejnych dwóch w 2019 r., w tym jednego jako pełniącego obowiązki.  

(akta kontroli str.10, 1074, 1133, 1155, 1167) 

W styczniu 2018 r. ze stanowiska zrezygnowała dyrektor Szpitala, która kierowała 
placówką od 2012 r. Zarząd Powiatu 13 lutego 2018 r. powołał pełniącego obowiązki 
dyrektora Szpitala jako pełnomocnika Zarządu Powiatu, który został odwołany ze 
stanowiska 29 maja 2018 r., z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na 31 lipca 2018 r. 

 (akta kontroli str.10,1074-1088) 

W wyniku przeprowadzonego konkursu kolejnego dyrektora zatrudniono od 12 lipca 
2018 r., któremu wypowiedziano umowę 9 maja 2019 r., tj. po niespełna 
10 miesiącach sprawowania funkcji, a umowa została rozwiązana z dniem 
30 czerwca 2019 r.  

(akta kontroli str. 1123-1144) 

Zarząd zatrudnił dyrektora Szpitala od 12 lipca 2018 r., w sytuacji gdy do 31 lipca 
2018 r. obowiązywał okres wypowiedzenia umowy zawartej z p.o. dyrektora. 
Skutkiem takiego działania była zapłata wynagrodzenia obu dyrektorom za okres od 
12 lipca do 31 lipca 2018 r. z budżetu Szpitala. P.o. dyrektora nie wykonywał zadań 
i obowiązków dyrektora Szpitala po 12 lipca 2018 r. 

Starosta wyjaśnił, że Zarząd nie mógł przewidzieć, kiedy zostanie rozstrzygnięty 
konkurs na nowego dyrektora, tak więc nie było możliwości, aby rozwiązanie umowy 
zbiegło się idealnie z momentem zatrudnienia nowego dyrektora. 

(akta kontroli str. 1087, 1090, 1148, 12006, 1211, 1319) 

W dniu 10 maja 2019 r. powołano kolejnego dyrektora pełniącego obowiązki, a od 
23 września 2019 r. funkcję tę sprawował dyrektor wybrany w postępowaniu 
konkursowym. Kwestie zatrudniania i zwalniania dyrektorów Szpitala przedstawiono 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.1155-1168) 

Zarząd 16 lutego 2018 r. powołał także pełnomocnika Zarządu ds. lecznictwa 
w SPZOZ i upoważnił go do kontaktów, zawierania umów, ugód i wszelkich innych 
czynności prawnych i faktycznych przed NFZ Oddział Małopolska w sprawach 
dotyczących SPZOZ. Szerzej kwestię tę opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str.1116-1121)  

Starosta otrzymał oświadczenia majątkowe na podstawie art. 25c ust. 5 ustawy 
o samorządzie powiatowym20 (z tytułu powołania, odwołania ze stanowiska) od 
trzech spośród czterech osób zatrudnionych w okresie objętym kontrolą na 

                                                      
20 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.). 
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stanowisku dyrektora lub p.o. dyrektora Szpitala. Szerzej kwestię tę opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str.1112-1113) 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w lutym 2018 r., w związku z niską realizacją 
kontraktu z NFZ przez Szpital, zobowiązała Zarząd Powiatu do comiesięcznego 
monitorowania wskaźników wykonania kontraktu i przedstawiania informacji w tym 
temacie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Planu i Budżetu. Starostwo, realizując 
zalecenie Komisji, po skierowaniu pisma do Szpitala, otrzymywało miesięczne 
wydruki odnośnie wykonanych punktów w rozbiciu na oddziały za kolejne miesiące 
2018 r. i 2019 r. Niemniej jednak nie były sporządzane analizy i nie były kierowane 
wnioski na posiedzenia Zarządu przez pracownika ds. zdrowia z otrzymywanych co 
miesiąc danych. Zarząd nie przekazywał komisjom Rady informacji, o co 
wnioskowała Komisja Rewizyjna w lutym 2018 r.  

Starosta wyjaśnił, że analizy dotyczące funkcjonowania oddziałów odbywały się 
głównie na posiedzeniach Zarządu. Nie były sporządzane odrębne analizy 
wykonania ryczałtu, bo dokonywano porównania planu i faktycznego wykonania. 
Z analiz finansowych wynikało, że Szpital ma duże nadwykonania. Zarząd nie 
przekazywał Komisjom Rady informacji z comiesięcznego monitorowania 
wskaźników wykonania kontraktu, albowiem Radni nie kierowali już takiej prośby 
biorąc pod uwagę znaczący poziom nadwykonań.  

(akta kontroli str. 102, 105, 107,109, 377-389 ) 

NIK zwraca uwagę, że Zarząd powinien na bieżąco informować radnych o sytuacji 
w Szpitalu, tym bardziej, że trzy oddziały, pięć poradni specjalistycznych oraz 
Ośrodek Zdrowia w Skrzeszowicach cały czas wykazywały deficyt w latach 2014-
2018, a zdecydowana ilość nadwykonań w 2018 r., tj. 80%, została wypracowana 
tylko przez dwa oddziały Szpitala.  

(akta kontroli str.1635-1652) 

Rada Powiatu 25 lutego 2019 r. podjęła uchwałę, w której zaapelowała w sprawie 
pilnego uruchomienia przez NFZ środków finansowych przeznaczonych na pokrycie 
kosztów nadwykonań wynikających z konieczności ratowania życia pacjentów 
w 2018 r. Stanowisko zostało skierowane m.in. do marszałka Sejmu, prezydenta 
RP, ministra zdrowia, prezesa NFZ, wojewody małopolskiego, parlamentarzystów 
Ziemi Proszowickiej. 

(akta kontroli str. 417-424) 

Powiat wspomagał realizację zadań inwestycyjnych Szpitala takich jak budowa 
bloku operacyjnego, wymiana okien, budowa parkingu, zakup sprzętu, 
termomodernizacja obiektu. Starosta wskazał, że Powiat należy do małych 
powiatów, charakteryzujących się budżetem mniejszym lub porównywalnym 
z budżetem Szpitala. Szpital należy do największych zakładów pracy na terenie 
Powiatu. Powiat ma bardzo niskie dochody własne. Zarządzanie finansami jest 
trudne, ze względu na potrzeby Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych, 
służb, straży i inspekcji. Na wszystkie niepokojące sygnały Zarząd Powiatu reagował 
natychmiastowo, jednak możliwości ingerencji w tą jednostkę są bardzo ograniczone 
z uwagi na jej statutową samodzielność. Na funkcjonowanie Szpitala największe 
wpływy ma NFZ, niestabilna polityka zdrowotna Państwa oraz sama postawa 
personelu medycznego zatrudnionego w jednostce. Brak lekarzy na rynku przy 
jednoczesnym bliskim sąsiedztwie Krakowa jest również dla Szpitala trudnym 
wyzwaniem. Przy niskim kontrakcie i niedoszacowaniu procedur z NFZ, stosunkowo 
wysokiej tzw. „nadprodukcji usług medycznych” pokrywanej średnio w 30% - 50% 
wartości przez NFZ często za godzinę pracy lekarza płacimy ceny krakowskie. 

(akta kontroli str.1321-1323) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Objęte szczegółowym badaniem umowy o udzielenie dotacji Szpitalowi 
z budżetu powiatu były sporządzone nierzetelne i nie zawierały wszystkich 
elementów, o których mowa w art. 116 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, 
gdyż: 
a) dwie umowy, tj. umowa z 6 marca 2014 r. na termomodernizację SPZOZ na 

600 tys. zł oraz umowa z 7 lipca 2015 r. na zakup sprzętu medycznego na 
250 tys. zł, nie określały trybu kontroli wykonywania zadania zgodnie 
z wymogiem zawartym w art. 116 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności 
leczniczej, 

b) cztery umowy, tj. umowa z 2 maja 2016 r. na modernizację oddziałów 
szpitalnych oraz przebudowę sanitariatów na 500 tys. zł zmieniona aneksem 
nr 1 z 7 listopada 2016 r. w zakresie celu, tj. na zakup aparatu EBUS dla 
oddziału pulmonologii, i kwoty, tj. na 300 tys. zł; umowa z 6 marca 2018 r. na 
zakup aparatu USG na 80 tys. zł; umowa z 6 marca 2018 r. na 
dofinansowanie remontu pomieszczeń działu administracji Szpitala na 10 tys. 
zł; umowa z 8 marca 2019 r. na szkolenie kadry medycznej na 50 tys. zł, nie 
zawierały określenia terminu rozliczenia otrzymanej dotacji zgodnie 
z wymogiem zawartym w art. 116 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności 
leczniczej, 

c) w sześciu umowach, tj. z 6 marca 2014 r. na termomodernizację SPZOZ na 
600 tys. zł; z 7 lipca 2015 r. na zakup sprzętu medycznego na 250 tys. zł; 
z 2 maja 2016 r. na modernizację oddziałów szpitalnych oraz przebudowę 
sanitariatów na 500 tys. zł zmienioną aneksem nr 1 z 7 listopada 2016 r. 
w zakresie celu, tj. na zakup aparatu EBUS dla oddziału pulmonologii 
i kwoty, tj. na 300 tys. zł; z 5 lipca 2017 r. na modernizację izby przyjęć na 
400 tys. zł zmienioną aneksem z 8 grudnia 2017 r. w zakresie zmniejszenia 
dotacji na 100 tys. zł; z 6 marca 2018 r. na zakup aparatu USG na 80 tys. zł; 
z 6 marca 2018 r. na dofinansowanie remontu pomieszczeń działu 
administracji na 10 tys. zł, nie określono sposobu rozliczenia przyznanych 
środków (art. 116 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy), które to rozliczenie winno 
nastąpić zgodnie z warunkami określonymi w art. 116 ust. 2 i art. 116 ust. 3 
ustawy o działalności leczniczej, czyli m.in. z uwzględnieniem współczynnika 
Pn. 

(akta kontroli str.226-228, 242-244, 296-301, 316-320,330-334, 344-347,1442-1447) 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że niezawarcie stosownych zapisów w umowach 
wynikało z przeoczenia, a przy rozliczeniu dotacji zastosowano przepisy art. 250 
i 251 ustawy o finansach publicznych. 

(akta kontroli str.365, 368-369) 

2. Starostwo nie posiadało danych o kosztach planowanych zadań Szpitala, na 
które Powiat udzielał dotacji, a które wymagane są do wyliczenia maksymalnej 
wysokości dotacji na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej 
oraz do jej rozliczenia zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.  

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że w momencie wnioskowania o dotację, dyrektorzy 
podawali tylko kwotę dotacji, którą chcieli przeznaczyć na realizację zadania, bez 
podawania całkowitych kosztów planowanego zadania, ani nie przedkładali 
kosztorysów. Wysokość dotacji była przyznawana zgodnie ze złożonym 
wnioskiem dyrektora. Nie wymagano kosztów planowanych zadań, z uwagi na 
błędną interpretację zapisów art. 114 i 116 ustawy o działalności leczniczej.  

(akta kontroli str.366, 369) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej 
w wyniku rozliczenia dotacji podmiot wykonujący działalność leczniczą, 
w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych, jest obowiązany dokonać zwrotu 
otrzymanych środków w kwocie przewyższającej wartość iloczynu kosztów 
rzeczywistych realizacji zadania i współczynnika Pn, a w przypadku wyższych 
kosztów rzeczywistych od kosztów planowanych jest obowiązany dokonać 
zwrotu otrzymanych środków przewyższających wartość iloczynu kosztów 
planowanych i współczynnika Pn. 

3. Rozliczenia sześciu dotacji, tj. na termomodernizację SPZOZ w wysokości 
600 tys. zł; na zakup sprzętu medycznego w wysokości 250 tys. zł; na zakup 
aparatu EBUS dla oddziału pulmonologii w wysokości 300 tys. zł; na 
modernizację Izby Przyjęć w wysokości 100 tys. zł; na zakup aparatu USG 
w wysokości 80 tys. zł; na dofinansowanie remontu pomieszczeń działu 
administracji w wysokości 10 tys. zł, dokonano w sposób niezgodny z warunkami 
określonymi w art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej, gdyż 
zastosowano współczynnik maksymalnej wysokości kwoty środków publicznych, 
wyliczony na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, 
tj. w oparciu o przychody uzyskane w poprzednim roku obrotowym, zamiast 
z uwzględnieniem wysokości przychodów uzyskanych w roku obrotowym, 
w którym podmiot wykonujący działalność leczniczą otrzymał środki publiczne. 

(akta kontroli str.230-232, 249-294; 303-313, 321-328, 337-343, 1448-1455) 

W Starostwie nie sprawdzano prawidłowości wyliczanych przez Szpital 
współczynników, o których mowa w art. 114 ust. 4 ustawy o działalności 
leczniczej, i które zastosowano do rozliczeń dotacji. W toku kontroli NIK 
stwierdzono, że wartości współczynników przychodów za 2015 r. i 2016 r. 
przesłane przez Szpital do Starostwa do rozliczenia dotowanych zadań, 
odpowiednio za 2016 r. i 2017 r., zostały zawyżone. Poprawnie wyliczony 
współczynnik za 2016 r. wynosił 96,67%, a nie 99,75%. Współczynnik 
przychodów za 2015 r. wynosił 97,20%, a nie 99,52%. Skutkowało to tym, iż przy 
rozliczeniu dotacji nie wystąpiły kwoty do zwrotu, co miałoby miejsce przy 
prawidłowo wyliczonych wartościach współczynnika. Przykładowo, do rozliczenia 
dotacji 100 tys. zł udzielonej w 2017 r. na modernizację izby przyjęć, przy 
poniesionym koszcie zadania w kwocie 100 250 zł, maksymalną wartość 
dofinansowania obliczono przy zastosowaniu wartości zawyżonego 
współczynnika, tj. 99,75%, co dawało 99 999 zł i brak kwoty do zwrotu. 
Natomiast przy współczynniku 96,67% maksymalna kwota dofinansowania 
stanowiłaby 96 912 zł i skutkowałaby kwotą do zwrotu dotacji 3 088 zł. 

(akta kontroli str. 303, 313, 328, 357-359, 1453-1454) 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że rozliczenia dotacji dla poszczególnych zadań 
wynikających z zawartych umów nie zawierały zastosowania współczynnika 
maksymalnej wysokości kwoty środków publicznych zgodnie z art. 116 ust. 2 i 3 
ustawy o działalności leczniczej, z uwagi na błędną interpretację zapisów 
zarówno art. 114 i 116 ustawy o działalności leczniczej, przez pracownika 
rozliczającego dotację. Odnośnie do niesprawdzania współczynników 
podawanych przez Szpital Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że wyliczenie 
współczynników przez główną księgową Szpitala Powiat otrzymywał 
każdorazowo w formie pisemnej, z podpisem głównej księgowej, nie widziano 
więc konieczności kontroli tych wartości. 

(akta kontroli str.365-367, 369, 371) 

4. Dowody księgowe (PK), stanowiące podstawę rozliczenia dotacji i ujęcia 
w księgach rachunkowych, nie zawierały podpisu głównego księgowego, co było 
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niezgodne z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz § 20 instrukcji 
obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie.  

(akta kontroli str.230, 249; 303, 321, 337, 1325-1326, 1455) 

Skarbnik wyjaśniła, że na dowodach księgowych rozliczających dotację brak było 
podpisów z powodu jej niedopatrzenia.  

(akta kontroli str.361-364, 366, 370) 

5. Starostwo zaakceptowało rozliczenie i nie wezwało Szpitala do zwrotu dotacji, 
w sytuacji gdy środki zostały przeznaczone na inny cel niż określony w umowie. 
Zgodnie z umową z 6 marca 2018 r. dotację w kwocie 10 tys. zł przyznano 
Szpitalowi na dofinansowanie remontu pomieszczeń działu administracji SPZOZ, 
podczas gdy Szpital zakupił wyposażenie i meble do sekretariatu Szpitala.  

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że nie wystąpiono do Szpitala o zwrot dotacji 
wydanej niezgodnie z przeznaczeniem w związku z tym, że pracownik rozliczył 
dotację i nie sygnalizował, że zachodzą rozbieżności pomiędzy umową 
a przedstawioną fakturą do rozliczenia. 

 (akta kontroli str.330-343, 366, 370) 

W wyniku kontroli NIK, 16 stycznia 2020 r., Starosta wystąpił do Szpitala o zwrot 
dotacji. Szpital dokonał zwrotu dotacji z odsetkami w kwocie 10,8 tys. zł na 
rachunek Powiatu 29 stycznia 2020 r.  

(akta kontroli str.375, 376) 

6. Starostwo nie podejmowało żadnych działań, pomimo że Szpital nie rozliczył 
udzielonej przez Powiat pożyczki w wysokości 600 tys. zł, co było działaniem 
nierzetelnym. Zgodnie z § 2 ust. 4 umowy nr 1/2019 z 25 marca 2019 r. na 
udzielenie Szpitalowi pożyczki w kwocie 600 tys. zł na spłatę zaległych 
zobowiązań wobec kontrahentów (za leki, sprzęt, media) Szpital był zobowiązany 
do przedłożenia rozliczenia otrzymanej pożyczki do 30 kwietnia 2019 r. wraz 
z potwierdzeniem dokonania przelewów na konta wierzycieli. Szpital takiego 
rozliczenia nie przedłożył, a Starostwo nie wzywało Szpitala do jego złożenia. 
Dopiero w toku czynności kontrolnych NIK Starostwo 17 grudnia 2019 r. wezwało 
Szpital do jej rozliczenia. 

Starosta wyjaśnił, że: nie wezwano Szpitala do rozliczenia pożyczki, ze względu 
na przeoczenie spowodowane natłokiem spraw związanych z pogarszającą się 
sytuacją finansową jednostki.  

(akta kontroli str.183, 186, 195-198, 200-204) 

7. W latach 2014-2019 Starostwo nie prowadziło kontroli i oceny działalności 
Szpitala dotyczących prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi oraz 
gospodarki finansowej, co było niezgodne z art.121 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy 
o działalności leczniczej.  

(akta kontroli str.1500, 1502-1547) 

Starosta wyjaśnił m.in., że: nadzór i sposób kontroli SPZOZ odbywał się na 
bieżąco. Ocenę prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi oraz 
gospodarkę finansową SPZOZ kontrolowano poprzez: działalność Zarządu 
Powiatu, Rady Powiatu i komisji Rady szczególnie zdrowia, rewizyjną oraz planu 
i budżetu. W zakresie kontroli prawidłowości gospodarowania SPZOZ mieniem 
w 2012 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zasad zbywania, 
wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów 
trwałych przez SPZOZ i zgodnie z uchwałą wszystkie czynności związane 
z gospodarowaniem mieniem SPZOZ wymagały zgody odpowiednio Zarządu 
Powiatu albo Rady Powiatu, co było dodatkowym narzędziem nadzoru nad w/w 
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jednostką. Zarząd Powiatu był w bezpośrednim kontakcie z dyrekcją SPZOZ. 
Analizował sprawozdania finansowe jednostki, żądał wyjaśnień i dokumentów, 
oraz sprawozdań z działalności bieżącej (…). 

(akta kontroli str. 1320-1323, 1481, 1483, ) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK zwraca uwagę, że treść art. 121 
ust. 3 ustawy o działalności leczniczej obliguje podmiot nadzorujący do 
dokonywania kontroli i oceny działalności podmiotu leczniczego podlegającego 
jego nadzorowi. Uprawnienie podmiotu sprawującego nadzór jest szczególnie 
istotne w kwestiach dotyczących sytuacji finansowej publicznych podmiotów 
leczniczych, w szczególności w przypadkach zagrożenia płynności finansowej. 
Brak aktywności podmiotu nadzorującego może przyczynić się do powstawania 
ogromnych i niekontrolowanych zadłużeń. Należy zauważyć, że oddział 
ginekologiczny był trwale deficytowy w latach 2014-2019, a najwyższa strata 
wystąpiła w 2018 r. w wysokości 4 002,5 tys. zł, i w stosunku do 2017 r. wzrosła 
o 96%. Szybszy wzrost kosztów Szpitala w relacji do zmian przychodów w latach 
2017 i 2018, tj. wzrost kosztów ogółem o 6,1% w 2017 r. oraz 26,5% w 2018 r. 
przy wzroście przychodów ogółem o 4,5% w 2017 r. oraz 10,4% w 2018 r. 
skutkował poniesieniem przez Szpital straty netto w wysokości 278,6 tys. zł 
w 2017 r. oraz 7 505,4 tys. zł w 2018 r. Pomimo to, żadna z dwóch kontroli 
przeprowadzonych w Szpitalu, w tym jedna z uwzględnieniem funkcjonowania 
oddziału ginekologicznego, nie objęły zakresem gospodarki finansowej 
i prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi. 

  (akta kontroli str.1327,1328, 1635-1649, 1653-1660) 

8. Przeprowadzone kontrole Szpitala zostały udokumentowane w sposób 
niezgodny z art. 122 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej oraz 
rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów 
leczniczych. Z przeprowadzonych kontroli nie sporządzono wystąpień 
pokontrolnych, lecz protokoły kontroli. Protokoły kontroli nie zawierały oceny 
skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta 
(§ 20 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia). W protokole kontroli z 2019 r. nie zawarto 
pouczenia o prawie oraz terminie zgłoszenia umotywowanych, pisemnych 
zastrzeżeń do dokumentu kontroli, o czym stanowi § 20 ust. 3 pkt 7 
rozporządzenia. Opisane w treści tego protokołu ustalenia nie zostały rzetelnie 
udokumentowane, gdyż z przyjęcia ustnych wyjaśnienia pracowników nie 
sporządzono protokołów, o których mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia. Zebrane 
w toku kontroli dokumenty nie zostały ponumerowane i włączone do akt kontroli, 
co było niezgodne z § 18 ust. 1 rozporządzenia. Stanowiły one załączniki do 
protokołów kontroli.  

Wystąpienie pokontrolne z kontroli prowadzonej przez Starostwo w 2019 r. 
zostało sporządzone w toku kontroli NIK z datą 9 sierpnia 2019 r. Zarząd 
przedstawił wystąpienie p.o. dyrektorowi Szpitala na posiedzeniu Zarządu 
9 sierpnia 2019 r., który odmówił jego podpisania, wyjaśniając, że w okresie 
kontrolowanym nie był dyrektorem Szpitala. 

(akta kontroli str. 433-435, 1502-1553) 

Starosta wyjaśnił, że Starostwo to mały urząd, który nie zawsze dysponuje 
pracownikami o pełnych kompetencjach. Bliskość Krakowa powoduje, że urząd 
nie jest w stanie zaproponować warunków finansowych spełniających 
oczekiwania w pełni wykwalifikowanych pracowników. W najbliższym czasie zleci 
szkolenie pracowników w zakresie procedury i przebiegu kontroli w podmiotach 
leczniczych.  

(akta kontroli str. 1322, 1481-1482) 
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9. Zarząd Powiatu nie zgłaszał uwag do przedkładanych raportów o sytuacji 
ekonomiczno-finansowej SPZOZ za lata 2017-2018 i wnioskował o ich 
pozytywną ocenę, co było działaniem nierzetelnym. W efekcie także Rada 
Powiatu oceniła pozytywnie sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala, w sytuacji 
gdy zestandaryzowane wskaźniki finansowe jednoznacznie wskazywały, że 
sytuacja Szpitala ulegała znacznemu pogorszeniu. Szpital osiągnął w ocenie 
ekonomicznej za 2018 r. zaledwie 13 punktów na 70 możliwych.  

(akta kontroli str.642-648, 665-760) 

Starosta wyjaśnił m.in., że w ocenie Zarządu sytuacja Szpitala była efektem 
braku właściwego dofinansowania przez NFZ procedur zdrowotnych, a wreszcie 
dotyczy działalności szpitali we wszystkich małych ośrodkach. Wszystkie organy 
- Zarząd, Rada Powiatu, Rada Społeczna - miały świadomość uwarunkowań 
związanych z finansowaniem, znały powody trudnej sytuacji Szpitala. 
Wielokrotnie też rozmawiano o sytuacji szpitala. Stąd ciężko, było aby 
negatywnie opiniować raport o sytuacji ekonomicznej Szpitala za 2018 r., jeżeli 
w dużej mierze powody takiej, a nie innej sytuacji Szpitala, zależą od 
okoliczności zewnętrznych. 

(akta kontroli str.637-640) 

Zestandaryzowane wskaźniki ekonomiczno-finansowe i przypisane im oceny 
umożliwiają porównywanie działalności szpitali o podobnych profilach. NIK 
zwraca uwagę, że pozytywna ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala 
formułowana przez organy powiatu wprowadza w błąd opinię publiczną oraz 
mieszkańców powiatu co do rzeczywistej kondycji funkcjonowania tej jednostki.  

10. Zakupu usług doradczych i eksperckich na rzecz SPZOZ dokonano niezgodnie 
regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty nieprzekraczającej 
równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach 
organizacyjnych powiatu, gdyż nie przeprowadzono rozeznania rynku, które 
powinno być potwierdzone stosowną notatką służbową. Zgodnie z § 4 
Regulaminu dla zamówień od 3 000 do 14 000 euro netto należało 
przeprowadzić rozeznanie rynku i udokumentować je notatką służbową, której 
wzór określał Regulamin. Wartość zleconej usługi wynosiła 21 tys. zł, 
tj. 5 030 euro21.  

(akta kontroli str. 992-999, 1035-1041) 

Starosta wyjaśnił, że: podjęto decyzję o jak najszybszym wyłonieniu osoby 
posiadającej stosowną wiedzę i doświadczenie ze względu na ówczesną 
sytuacje panująca w Szpitalu. Kryterium wyboru osoby było takie, aby była spoza 
środowiska powiatu proszowickiego, a jednocześnie posiadała autorytet 
instytucji.  

 (akta kontroli str.1003, 1004) 

11. Zarząd uchwałą nr 247/856/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. powołał pełniącego 
obowiązki dyrektora SP ZOZ w Proszowicach jako pełnomocnika Zarządu 
Powiatu Proszowickiego, a uchwałą nr 247/857/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. 
upoważnił go do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności jednostki, co było niezgodne z art. 96 Kodeksu cywilnego22 
w związku z art. 2 ust. 2 pkt 2 i art. 46 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, 

                                                      
21 Według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749 określonego w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254). 

22 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). 
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art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego i § 2 ust. 1 Statutu SP ZOZ w Proszowicach23. 
Zarząd nie mógł powołać pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ 
w Proszowicach jako swojego pełnomocnika i upoważnić go do składania 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki, 
gdyż SP ZOZ w Proszowicach posiada osobowość prawną niezależną od 
osobowości prawnej powiatu i jest samodzielnym podmiotem. Zgodnie z art. 38 
Kodeksu cywilnego osoba prawna działa przez swoje organy w sposób 
przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Według art. 2 ust. 2 pkt 2 
ustawy o działalność leczniczej kierownik podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą jest osobą uprawnioną do kierowania tym podmiotem 
i reprezentowania go na zewnątrz, a na podstawie art. 46 ust. 1 tej ustawy 
ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą. Zgodnie z istotą przedstawicielstwa określoną w art. 95 § 2 
Kodeksu cywilnego czynność prawna dokonana przez przedstawiciela 
w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla 
reprezentowanego. Kierownik podmiotu leczniczego nie reprezentuje więc 
powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego będącego podmiotem 
tworzącym podmiot leczniczy, lecz bezpośrednio ten podmiot leczniczy. 
Kierownik podmiotu leczniczego posiada przedstawicielstwo ustawowe do 
działania i nie może ono opierać się na woli reprezentowanego, czyli 
pełnomocnictwie (art. 96 Kodeksu cywilnego). Rolą zarządu jest tylko powołanie 
kierownika podmiotu leczniczego i zawarcie z nim stosownej umowy.  

(akta kontroli str.1074, 1075, 1623) 

Starosta wyjaśnił m.in., że na podstawie opinii profesjonalisty zastosowano taką 
a nie inną konstrukcję powierzenia obowiązków oraz udzielono stosownego 
pełnomocnictwa. 

(akta kontroli str.1204-1205, 1208-1209) 

12. Zarząd, 13 lutego 2018 r., powołał pełniącego obowiązki dyrektora Szpitala, który 
nie spełniał wymogu dla objęcia funkcji kierownika podmiotu leczniczego 
określonego w art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Osoba 
powołana na to stanowisko nie posiadała wiedzy i doświadczenia dających 
rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika.  

Wyniki finansowe Szpitala za I półrocze 2018 r. znacznie odbiegały in minus 
w stosunku do planowanych wartości w poszczególnych pozycjach planu 
finansowego. Na dzień 30 czerwca 2018 r. strata finansowa Szpitala wyniosła 
2 929,5 tys. zł przy pierwotnie planowanej wysokości straty na poziomie 
200 tys. zł, a koszty istotnie przekroczyły zakładane prognozy w przypadku 
pozycji: usługi obce, wynagrodzenia, materiały. 

(akta kontroli str.1074, 1092-1105, 1327, 1661-1664) 

Starosta wyjaśnił, że Zarząd zmierzał do błyskawicznego uregulowania sytuacji 
braku osoby zarządzającej Szpitalem, i była to jedyna osoba, która była gotowa 
podjąć się kierowania wówczas pracami Szpitala. 

(akta kontroli str.1205, 1209) 

P.o. dyrektora potwierdził, że pełnił tę funkcję tymczasowo. Nie zajmował się 
analizą finansów. Miał zajmować się obsługą prawną i podpisywaniem 
koniecznych dokumentów. Rozmawiał i wielokrotnie prosił, aby skarbnik powiatu 
sprawowała nadzór nad finansami szpitala.  

 (akta kontroli str.1329-1331) 

                                                      
23 https://bip.malopolska.pl/spzozwproszowicach,m,72734,statut.html 
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13. Komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania na dyrektora Szpitala 
powołano 26 kwietnia 2018 r., tj. po upływie 2 miesięcy od dnia zwolnienia 
stanowiska objętego konkursem, co było niezgodne z § 3 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów w podmiocie leczniczym24. 
Dyrektor Szpitala złożyła wypowiedzenie umowy o pracę 30 stycznia 2018 r., 
a od 12 lutego Zarząd zwolnił ją ze świadczenia pracy. Zgodnie z § 3 ust. 2 
przywołanego rozporządzenia komisję konkursową powołuje się w terminie 
2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem. 

(akta kontroli str.1123, 1221, 1222) 

Starosta wyjaśnił, że: wystąpiły rozbieżności, od którego dnia należy liczyć upływ 
terminu dwóch miesięcy albowiem cześć komentatorów rozporządzenia 
z 6 lutego 2012 r. stoi na stanowisku, że termin dwóch miesięcy mija od 
całkowitego opróżnienia stanowiska.  

(akta kontroli str.1204, 1209) 

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację nr 4575 z 2016 r.25 wskazało, 
że treść § 3 ust. 2 rozporządzenia wskazuje, iż celem ustawodawcy było 
określenie maksymalnego terminu na powołanie komisji konkursowej. Nie ma 
zatem przeszkód prawnych by powołać komisję konkursową przed zwolnieniem 
stanowiska, na które konkurs musi być przeprowadzony, gdy wiadome jest że to 
stanowisko się zwolni oraz kiedy to nastąpi. Brak jest bowiem w ww. 
rozporządzeniu przepisu określającego datę początkową terminu na powołanie 
komisji konkursowej. Takie działanie wydaje się bowiem uzasadnione dla 
zapewnienia ciągłości zarządzania podmiotem leczniczym i obsady stanowiska 
kierowniczego. 

Zarząd Powiatu, w wyniku uzgodnień zawartych 30 stycznia 2018 r. 
z Międzyzakładowym Oddziałem Terenowym Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy w związku trwającym konfliktem między personelem 
Szpitala a dyrektorem Szpitala Zarząd, zobowiązał się, że począwszy od dnia 
8 lutego 2018 r. rozpocznie działania związane z przygotowaniem dokumentacji 
konkursowej na wybór nowego dyrektora SPZOZ.  

 (akta kontroli str.1045) 

14. Zarząd Powiatu 9 maja 2019 r. rozwiązał umowę o pracę z dyrektorem Szpitala, 
tj. po niespełna 10 miesiącach sprawowania przez niego funkcji, w sytuacji gdy 
nie było wyraźnych i udokumentowanych przesłanek, co w ocenie NIK było 
działaniem nierzetelnym, a ponieważ spowodowało dodatkowe koszty po stronie 
Szpitala – także niegospodarnym. 

Jako przyczyny wypowiedzenia umowy Starosta wskazał utratę zaufania, 
opieszałość w realizacji planu naprawczego, powiększającą się stratę finansową, 
brak realnych działań zmierzających do ograniczenia tego procesu oraz 
narastający konflikt z załogą. Jednakże podjęte przez dyrektora działania 
przyczyniły się w II połowie 2018 r. oraz w I połowie 2019 r. do zmniejszenia 
kosztów bezpośrednich dotyczących wynagrodzeń, jak i wzrostu wartości 
kontraktu, co skutkowało poprawą rentowności oddziałów o 751 tys. zł wg 
danych na 30 czerwca 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. 
Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach ogółem wzrósł istotnie 
w 2018 r., tj. z 0,54% w 2017 r. do 2,16% w 2018 r. W pierwszej połowie 2019 r. 
pozostałe koszty operacyjne uległy zmniejszeniu i stanowiły 0,16% kosztów 

                                                      
24 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 

niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 
393 ze zm.). 

25 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2DC1BE44. 
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Szpitala. Na koniec czerwca 2018 r. (narastająco) strata Szpitala wynosiła 
2 929,5 tys. zł, a na koniec czerwca 2019 r. 2 812 tys. zł. Na koniec lipca 2018 r., 
tj. w miesiącu objęcia stanowiska przez dyrektora, miesięczna strata oddziału 
ginekologicznego wynosiła 559,3 tys. zł. Strata oddziału ginekologicznego na 
koniec grudnia 2018 r. zmniejszyła się i wynosiła 238,5 tys. zł, a na koniec 
czerwca 2019 r. 132,7 tys. zł, podczas gdy w czerwcu 2018 r. wynosiła 
468,1 tys. zł.  

(akta kontroli str.1137, 1150-1154, 1327,1328, 1665-1666) 

Przeciwni odwołaniu dyrektora byli ordynatorzy oddziałów Szpitala. W piśmie do 
Zarządu wskazali, że dyrektor był gwarantem zrównoważenia sytuacji Szpitala. 

W efekcie Starosta zawarł z dyrektorem ugodę pozasądową, w której wycofał 
wypowiedzenie umowy z powodu wskazanych wyżej przyczyn, a umowa została 
rozwiązana z dniem 30 czerwca 2019 r. za porozumieniem stron. Dyrektorowi 
wypłacono uzgodnioną odprawę oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 

(akta kontroli str.1145-1146, 1138-1149) 

Starosta wyjaśnił, że Zarząd wypowiedział umowę biorąc pod uwagę kondycję 
Szpitala w ówczesnym czasie – brak realizacji planu naprawczego, czy też brak 
poprawy sytuacji Szpitala.  

(akta kontroli str.110) 

Dyrektor Szpitala wskazał na liczne podejmowane działania mające na celu 
poprawę sytuacji finansowej Szpitala, jednakże zadowalający efekt finansowy 
miał wystąpić w perspektywie dwóch lat. Dodał, że realizacja ostatecznego 
wariantu restrukturyzacji oddziału ginekologicznego, tj. jego likwidacja, została 
zablokowana na sesji Rady Powiatu.  

 (akta kontroli str.1332, 1335-1342, 1634) 

15. Zarząd uchwałą nr 249/859/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. powołał pełnomocnika 
Zarządu Powiatu Proszowickiego ds. lecznictwa w SP ZOZ w Proszowicach, 
a uchwałą nr 249/860/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. upoważnił go do kontaktów, 
zawierania umów, ugód i wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych 
przed NFZ Oddział Małopolska w sprawach dotyczących SP ZOZ 
w Proszowicach bez żadnej podstawy prawnej, co w ocenie NIK było działaniem 
nielegalnym. 

W przedmiotowych uchwałach jako podstawę prawną ich podjęcia wskazano 
art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym starosta jest 
zwierzchnikiem kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Na podstawie 
tego przepisu starosta (nie zarząd) wykonuje wobec tych osób funkcję określoną 
w art. 31 Kodeksu pracy26, czyli jest reprezentantem formalnego pracodawcy 
wobec kierownika jednostki organizacyjnej powiatu i wykonuje czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy. Pomimo wskazania w uchwałach błędnej 
podstawy prawnej, tj. art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, ustawa ta 
w art. 32 ust. 2 pkt 5 określiła zadanie zarządu powiatu polegające na 
zatrudnianiu i zwalnianiu kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 
W momencie powoływania pełnomocnika Zarządu ds. lecznictwa w SP ZOZ 
w Proszowicach funkcja dyrektora była powierzona innej osobie. Zgodnie 
z art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego czynność prawna dokonana przez 
przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio 
dla reprezentowanego. Powołany przez Zarząd pełnomocnik ds. lecznictwa 
został zatrudniony w SP ZOZ. Umowę z nim zawarł p.o. dyrektora. Pełnomocnik 
ds. lecznictwa nie wykonywał żadnych czynności na rzecz powiatu, lecz SP ZOZ 

                                                      
26 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 
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w Proszowicach, który posiada osobowość prawną. Zarząd nie mógł upoważnić 
pełnomocnika ds. lecznictwa do kontaktów, zawierania umów, ugód i wszelkich 
innych czynności prawnych i faktycznych przed NFZ Oddział Małopolska 
w sprawach dotyczących SP ZOZ w Proszowicach, gdyż zadania te nie są 
zadaniami powiatu, lecz zadaniami SP ZOZ. Umowy z NFZ zawiera SP ZOZ, 
a nie powiat, który jako oddzielna od powiatu osoba prawna działa przez swojego 
przedstawiciela, tj. dyrektora, i tylko dyrektor SP ZOZ może upoważnić inne 
osoby do reprezentowania Szpitala przed NFZ. 

(akta kontroli str.1116-1117, 1074, 1343-1345, 1623) 

Starosta wyjaśnił, że: dramatyczna sytuacja kadrowa Szpitala na początku 
2018 r., powodowała konieczność podejmowania kolejnych decyzji z dnia na 
dzień przez Zarząd. Stąd powołanie pełnomocnika oraz udzielenie stosownego 
pełnomocnictwa. W istocie ta decyzja miała pomóc p.o. dyrektora SPZOZ 
w zarządzaniu szpitalem ale także przygotować następcę dla odchodzącego 
dyrektora ds. lecznictwa. Przywołany wcześniej konflikt pomiędzy personelem 
Szpitala a dyrekcją, wraz z ryzykiem odejścia części lekarzy, implikował 
konieczność przygotowania się i pozyskania nowych lekarzy. Rozwiązaniem, 
które miało pomóc było powierzenie funkcji pełnomocnika, tak aby skuteczniej 
można pozyskać młodych, ambitnych lekarzy, którzy będą chcieli zmieniać 
jakość świadczonych usług przez SPZOZ.  

(akta kontroli str.1205-1206, 1210) 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu 
wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. 
Na podstawie ustawy o działalności leczniczej zarząd powiatu może powołać 
tylko i wyłącznie kierownika podmiotu leczniczego. Zatrudnianie pracowników 
w podmiocie leczniczym jest wyłączną kompetencją kierownika tego podmiotu. 
Co prawda umowę z pełnomocnikiem ds. lecznictwa zawarł p.o. dyrektor 
Szpitala, jednak uchwały Zarządu wskazały osobę, która ma być zatrudniona, co 
potwierdziły także zeznania p.o. dyrektora w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 1344-1345, 1329a) 

16. Zarząd Powiatu uzgadniał warunki wynagrodzenia i formę zatrudnienia 
pełnomocnika zarządu ds. lecznictwa, pomimo że był on zatrudniony w SP ZOZ 
i nie był kierownikiem podmiotu leczniczego. Wynagrodzenie pełnomocnika było 
wyższe od wynagrodzeń dyrektorów Szpitala, co w przypadku trudnej sytuacji 
finansowej SP ZOZ było działaniem niegospodarnym.  

(akta kontroli str.1344-1346, 1459, 1084, 1133) 

Starosta wyjaśnił, że: Zarząd Powiatu potwierdza, iż wiedział, że 16 lutego 
2018 r. została zawarta umowa cywilno-prawna na świadczenie usług na 
stanowisku Naczelnego Lekarza SPZOZ. Oświadczenie woli o zawarciu umowy 
składał dyrektor Szpitala SPZOZ, zatem to kierownik jednostki podejmował 
ostatecznie wszelkie decyzje z tym związane. Zarząd Powiatu 16 lutego 2018 r. 
podjął uchwałę w sprawie Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. lecznictwa 
w SPZOZ. Intencją Zarządu było, posiadanie w tym zakresie eksperta, który 
pozwoli i pomoże Szpitalowi przetrwać w trudnym okresie. Z tego tytułu 
pełnomocnik nie otrzymywał z budżetu powiatu żadnego wynagrodzenia. Zarząd 
Powiatu podkreśla, iż po odejściu dyrektora oraz deficytu lekarzy w Szpitalu 
poszukiwał rozwiązań, które mogłyby podnieść jakość świadczeń zdrowotnych, 
oraz zapewnić niezbędny personel, stąd obecność przedstawicieli Zarządu 
Powiatu na etapie poszukiwania lekarzy i negocjacji dyrektora Szpitala 
z personelem medycznym.  

(akta kontroli str.1169-1174) 



 

30 

Zarówno pełnomocnik zarządu ds. lecznictwa, jak i wszystkie osoby zajmujące 
stanowisko dyrektora w okresie zatrudnienia pełnomocnika w Szpitalu 
potwierdzili, że za każdym razem, gdy z pełnomocnikiem zawierano umowy jego 
wynagrodzenie było uzgadniane z zarządem powiatu. 

 (akta kontroli str.1332-1334,1329a,1627, 1632) 

NIK zwraca uwagę, że pomimo licznych dokonań na polu naukowym 
pełnomocnik ds. lecznictwa nie miał doświadczenia w zakresie zarządzania 
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 

(akta kontroli str.1349-1349b) 

17. Starosta nie wezwał pełniącego w 2018 r. obowiązki dyrektora Szpitala do 
złożenia oświadczeń majątkowych w wymaganym terminie, co było niezgodne 
z art. 25c ust. 5a ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z art. 25c ust. 5 
dyrektor Szpitala, jako osoba zarządzająca powiatową osobą prawną, powinien 
złożyć pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia 
oraz w dniu odwołania ze stanowiska. P.o. dyrektora został zatrudniony 14 lutego 
2018 r., a jego umowa została rozwiązana w dniu 31 lipca 2018 r., tak więc 
terminy na złożenie oświadczeń upłynęły odpowiednio 16 marca 2018 r. 
i 31 lipca 2018 r. P.o. dyrektora nie złożył żadnego oświadczenia majątkowego. 
Zgodnie z art. 25c ust. 5a, jeżeli terminy na złożenie oświadczeń nie zostaną 
dotrzymane, starosta w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania 
terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego 
złożenia. Starosta wezwał p.o. dyrektora do złożenia oświadczeń 13 listopada 
2018 r., tj. po ponad trzech miesiącach od odwołania ze stanowiska. W efekcie 
braku terminowego wezwania p.o. dyrektora do złożenia oświadczenia 
majątkowego po jego zatrudnieniu nie zastosowano także sankcji, o których 
mowa w art. 25f ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym. 

(akta kontroli str.1106-1112, 1114-1115) 

Starosta wyjaśnił, że: stanowisko kancelarii prawnie obsługującej Starostwo było 
jednoznacznie, iż p.o. dyrektora jako pełnomocnik zarządu powiatu nie był 
zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego. Stanowisko to zostało 
przekazane ustnie. Starosta wystąpił ponownie o złożenie stosownych 
wyjaśnień. Wezwany podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko o braku 
podstaw do złożenia oświadczeń majątkowych. 

(akta kontroli str.1203-1204, 1207-1208) 

W ocenie NIK istniało istotne ryzyko, iż opinia prawna była nieobiektywna, gdyż 
została wydana przez obsługującą Starostwo kancelarię prawną, która była 
prowadzona przez p.o. Dyrektora Szpitala. W tej sytuacji Zarząd powinien 
skorzystać z opinii prawnej niezależnego prawnika. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że kontrole w SPZOZ, podejmowane 
w ramach nadzoru, powinny być prowadzone przez osoby z odpowiednią wiedzą 
i kwalifikacjami oraz właściwie dokumentowane.  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

 Skorygowanie rozliczeń dotacji udzielonych Szpitalowi w okresie 2015-2019 1.
z zastosowaniem warunków określonych w art. 116 ust. 2 i art. 116 ust.3 
ustawy o działalności leczniczej, tj. z zastosowaniem poprawnie obliczonego 
wskaźnika Pn i kosztów zadania. 
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 Przeprowadzanie kontroli w Szpitalu w zakresie prawidłowości gospodarowania 2.
środkami publicznymi oraz gospodarki finansowej. 

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

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

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

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

 

Kraków,     kwietnia 2020 r.  
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