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I. Dane identyfikacyjne 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 
31-100 Proszowice (dalej: Szpital lub SPZOZ) 

 

Łukasz Szafrański, dyrektor, od 23 września 2019 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Grzegorz Gałuszka, p.o. dyrektor, od 10 maja 2019 r. do 23 września 2019 r. 

Leszek Kołacz, dyrektor, od 12 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 

Jan Znamiec, p.o. dyrektor, od 13 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. 

Janina Dobaj, dyrektor, od 20 września 2005 r. do 30 kwietnia 2018 r. 

(akta kontroli str. 9-11) 

1.  Sytuacja ekonomiczno-finansowa SPZOZ w Proszowicach w latach 2014-2019 

2. Realizacja umów podpisanych z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. Realizacja programów naprawczych. 

4. Realizacja umów dotyczących korzystania z usług zewnętrznych, zakupu 
 aparatury medycznej oraz przeprowadzonych inwestycji. 

 

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 Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

Monika Różańska, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/133/2019 z 23 lipca 2019 r., LKR/43/2020 z 31 stycznia 2020 r.  

Przemysław Sala, Starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/132/2019 z 23 lipca 2019 r., LKR/44/2020 z 31 stycznia 2020 r.  

 

(akta kontroli str.1-8) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NIK ocenia negatywnie sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala w latach 2018-
2019. Do jej istotnego  pogorszenia przyczyniły się przede wszystkim zmiany na 
stanowisku dyrektora Szpitala, za które odpowiedzialny był Zarząd Powiatu 
Proszowickiego, a także nierzetelne i niegospodarne działania kierownictwa Szpitala 
w pierwszej połowie 2018 r. W tym właśnie okresie podjęto nierzetelnie 
przygotowane decyzje dotyczące polityki kadrowej oraz funkcjonowania oddziału 
ginekologicznego, które stanowiły przyczynę istotnego wzrostu kosztów 
prowadzonej działalności w 2018 r., tj. o 26,5% w stosunku do 2017 r., i wzrostu 
zobowiązań wymagalnych o 4 640,1 tys. zł, tj. o 324,1% w stosunku do 2017 r. 
Ówczesne kierownictwo nie sprawowało żadnego nadzoru nad gospodarką 
finansową Szpitala. Skutkiem tych działań była powiększająca się strata, która na 
koniec 2018 r. wyniosła 7 505,4 tys. zł, i której Szpital nie był w stanie pokryć we 
własnym zakresie. Strata na koniec 2019 r. wyniosła 5 583,9 tys. zł3 wobec 
planowanej straty na poziomie 3 750 tys. zł. 

Częste zmiany na stanowisku dyrektora Szpitala destabilizowały zarządzanie 
Szpitalem i nie pozwoliły na skuteczną realizację działań mających na celu 
poprawienie rentowności Szpitala, a zawartych w Planie naprawczym na lata 2018-
2021 oraz w Aktualizacji planu naprawczego na lata 2018-2021, pomimo że 
w II połowie 2018 r. i w 2019 r. sytuacja Szpitala uległa nieznacznej poprawie.  

Zmiany kadrowe dokonane na oddziale ginekologicznym w I połowie 2018 r. nie 
przyniosły zakładanych efektów, a przyczyniły się do pogłębienia straty finansowej 
jego funkcjonowania. Nie udało się też przeprowadzić skutecznie żadnego z trzech 
wariantów restrukturyzacji oddziału ginekologicznego założonych w Planie 
naprawczym na lata 2018-2021. 

Wykonanie przez Szpital świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów z NFZ 
kształtowało się na poziomie przekraczającym 100%, z wyjątkiem IV kwartału 
2017 r., kiedy Szpital zrealizował w ramach systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej kontrakt na poziomie 96,8%.  

Formułując ocenę, NIK wziął pod uwagę, że wysokość zawartych kontraktów nie 
zabezpieczała w pełni kosztów działalności podmiotu leczniczego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa SPZOZ w latach 
2014-2019 

1. W Szpitalu nie ustalono formalnie sposobu monitorowania wykonania planu 
finansowego. Ustalane przez dyrektorów Szpitala i pozytywnie zaopiniowane przez 
Radę Społeczną plany finansowe zawierały poszczególne pozycje rachunku 
wyników ze szczegółowym wykazem kosztów i były analizowane w cyklach 
miesięcznych w układzie plan-wykonanie. Plany podlegały bieżącym korektom. 
Dyrektorzy oraz główna księgowa Szpitala przygotowywali dokumenty pn. 
„Informacja z wykonania planu finansowego” za I półrocze danego roku oraz za cały 

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

w formie opisowej. 
3  Wg rachunku zysków i strat Szpitala wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zatwierdzonego przez dyrektora 

w dniu 16 marca 2020 r., przed wydaniem przez biegłego rewidenta opinii z badania rocznego 
sprawozdania finansowego za 2019 r. 
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rok, w których prezentowano realizację przychodów i kosztów w odniesieniu do 
założeń planu finansowego, wielkość tzw. nadwykonań za leczenie w ramach 
ryczałtu, leczenie nielimitowane oraz specjalistyczne, a także wykazy: należności, 
zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, sprzętu i aparatury medycznej 
zakupionej lub otrzymanej.  

(akta kontroli str.12-23, 174-292, 311-336) 

Ustalone przez dyrektorów i głównego księgowego Szpitala plany finansowe nie 
zawierały wszystkich wymaganych elementów, o których mowa w art. 31 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4. W latach 2015-2016 dyrektor 
oraz w 2018 p.o. dyrektor zatwierdzali zwiększenie kosztów ujętych w rocznych 
planach finansowych bez dokonania weryfikacji ich wpływu na zwiększenie 
planowanego stanu zobowiązań, co jest wymagane na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 2 
lit. b ustawy o finansach publicznych. Szerzej kwestie te opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str.22-23, 37-38,108-154, 311-322, 541-544, 557-560) 

2. Przy planowaniu przychodów na dany rok brano pod uwagę wysokość 
podpisanych kontraktów na usługi medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia 
(dalej: NFZ) oraz wykonanie z roku poprzedniego w przypadku pozostałych 
przychodów. Przy przygotowaniu pierwszej wersji planu finansowego podstawą 
planowania kosztów było ich wykonanie w poprzednim roku. 

Plany finansowe zmieniano w trakcie, a także po zakończeniu danego roku, którego 
dotyczyły planowane wartości. Ostateczna wersja planu finansowego była 
sporządzana już po zakończeniu roku bilansowego z powodu ostatecznych 
rozliczeń kontraktów z NFZ za rok poprzedni na wypłatę dodatkowych środków, 
które szpital otrzymywał w marcu roku następnego, tj. przed sporządzeniem 
rachunku wyników i bilansu. Przychody z tego tytułu były księgowane w ramach 
roku, którego dotyczyły.  

Udział przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych i niemedycznych 
w przychodach ogółem kształtował się na podobnym poziomie w latach 2014-2018. 

Istotne odchylenia pomiędzy planowanymi wartościami w poszczególnych pozycjach 
planu a rzeczywistym wykonaniem wystąpiły w I połowie 2018 r. oraz w całym 
2018 r. 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: 

 materiały: sprzęt jednorazowego użytku o 19,7%, materiały-odczynniki 
bakteriologiczne o 21,1%, materiały czystościowe o 22,7%, pozostałe materiały 
o 192,4%; 

 usługi obce – pozostałe usługi o 227,8%, usługi medyczne z tytułu kontraktów 
pielęgniarek o 130,7%, transport o 46,2%, usługi medyczne z tytułu kontraktów 
o 35,4%, kontrakty ratowników i kierowców o 24,3%, kontrakty magistrów 
analityki o 37%;  

 wynagrodzenia – ekwiwalenty za urlop o 313,7%, umowy o dzieło o 24,8%, 
wynagrodzenia osobowe o 4,1% (kwotowo 403,8 tys. zł);  

 świadczenia na rzecz pracowników, składki na ubezpieczenia emerytalne 
o 10,9% (190,3 tys. zł). 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. strata finansowa Szpitala wyniosła 7 505,4 tys. zł przy 
zaplanowanej w trakcie 2018 r. stracie na poziomie 6 408,8 tys. zł, a koszty istotnie 
przekroczyły zakładane prognozy w pozycjach: 

                                                      
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
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 usługi obce: remonty budynków o 42,4%, wywóz nieczystości o 25,6%, remonty 
sprzętu o 20,4%, usługi prawnicze o 70,3%, usługi medyczne z tytułu kontraktów 
pielęgniarek o 126,9%;  

 materiały: pozostałe materiały o 104,6%, krew o 33,0%, sprzęt jednorazowego 
użytku o 16,4%; 

 usługi obce: remonty budynków o 42,4%, wywóz nieczystości o 25,6%, remonty 
sprzętu o 20,4%, usługi prawnicze o 70,3%, usługi medyczne z tytułu kontraktów 
pielęgniarek o 126,9%;  

 inne: ekwiwalenty za urlop o 91,1%, szkolenia pracowników o 140,3%, 
amortyzacja środków trwałych niskocennych o 84,7%. 
(akta kontroli str. 22-34, 37-38, 40-74, 103, 114-115, 122-123, 134-135, 352-360, 

409-436, 747-754) 

Główna księgowa Szpitala wyjaśniła, że przyczyną różnic pomiędzy planowanymi 
wartościami a rzeczywistym wykonaniem były nieprzewidziane wcześniej koszty, 
a zmiana planu w pozycjach kosztowych spowodowała jednocześnie zmianę 
zaplanowanego wyniku finansowego. 

 (akta kontroli str. 557-560) 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych wyjaśnił, że największy 
wzrost kosztów w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. wystąpił w pozycji Usługi obce, tj. 
o 5 557,1 tys. zł, w tym w szczególności w pozycjach usługi medyczne z tytułu 
kontraktów z: lekarzami, ratownikami, diagnostami i pielęgniarkami. Od maja 2018 r. 
wzrosły stawki godzinowe dla tego personelu, a powstałe koszty nie miały żadnego 
pokrycia w uzyskiwanych dochodach. Ponadto nastąpił wzrost wynagrodzeń dla 
pielęgniarek wraz z pochodnymi składkami ZUS, który wynikał ze zmian przepisów 
w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 311-351, 361-408) 

3. Dyrektor Szpitala, która pełniła funkcję do 12 lutego 2018 r., zlecała głównej 
księgowej lub jej zastępcy przygotowanie analiz stanu realizacji planu finansowego 
kwartalnie lub raz na pół roku. W przypadku występowania przekroczeń 
w poszczególnych pozycjach planu finansowego spotykała się z ordynatorami 
oddziałów, kierownikiem laboratorium i apteki w celu podjęcia działań 
ograniczających koszty m.in. badań, zużycia leków, energii elektrycznej. Aby 
ograniczyć koszty badań, w umowach kontraktowych lekarzy zatrudnionych w AOS5 
wprowadzono zapisy, że badania będą pokrywane przez lekarzy do 15% 
poniesionych kosztów w przypadku przekroczenia ustalonego limitu, co 
spowodowało ograniczenie zlecania niepotrzebnych badań dla pacjentów. 

(akta kontroli str. 747-754) 

W okresie od 12 lutego do 11 lipca 2018 r. p.o. dyrektor Szpitala nie dokonywał 
bieżącej analizy realizacji planu finansowego Szpitala ustalonego na I półrocze 
2018 r. Nie robiła tego również dyrektor ds. administracyjno-ekonomicznych 
zatrudniona od 1 marca 2018. Tym samym nie zapewniono nadzoru nad 
gospodarką finansową Szpitala, czego skutkiem było pogorszenie sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Szpitala w 2018 r. Szerzej kwestię tę przedstawiono w 
sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 741-746, 755-769) 

Zatrudniony od 12 lipca 2018 r. do 9 maja 2019 r. dyrektor, w ramach 
sprawowanego nadzoru nad finansami Szpitala, powołał nowego zastępcę dyrektora 
ds. administracyjno-ekonomicznych. W wyniku przeprowadzanych analiz stanu 

                                                      
5 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.  
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realizacji planów finansowych podejmowane były w tym okresie działania mające na 
celu wzrost przychodów i obniżenie kosztów Szpitala m.in. poprzez: 
a) dochodzenie od NFZ zapłaty za nadwykonanie ryczałtu za 2018 r. (o 15%) 

i zwiększenia kontraktu z powodu wzrostu świadczeń ratujących życie, czego 
efektem było zrekompensowanie przez NFZ części wzrostu kosztów oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii w 2018 r. poprzez zwiększenie wartości 
ryczałtu na 2019 r. o kwotę 670 tys. zł w ramach umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń; 

b) zmiany w organizacji pracy i funkcjonowania Szpitala mające na celu 
ograniczenie kosztów o ok. 3,5 mln zł w okresie roku od ich wprowadzenia, 
w tym:  

 oddziału ginekologicznego poprzez likwidację utworzonego w 2018 r. 
dodatkowego pionu anestezjologicznego na tym oddziale, ograniczenie liczby 
łóżek i liczby lekarzy dyżurujących, co zmniejszyło koszty w 2019 r. o ok. 
1 725 tys. zł, 

 ograniczenie godzin nadliczbowych personelu pielęgniarskiego, 

 zmniejszenie liczby łóżek na poszczególnych oddziałach o 30% 
ograniczające potencjalny wzrost kosztów personelu medycznego w 2019 r., 

 zmniejszenie kosztów sprzątania w Szpitalu o ok. 400 tys. zł poprzez 
reorganizację pracy w ramach utworzenia Sekcji Higieny Komunalnej oraz 
zmniejszenie zatrudnienia o 14 osób, 

 zmianę regulaminu organizacyjnego Szpitala. 
(akta kontroli str. 311-336, 409-436, 659-664, 665-680, 706-711, 770-788, 2456-

2457, 2464-2468, 2648-2654) 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych wyjaśnił, że od sierpnia 
2018 r. plany finansowe były analizowane w cyklach miesięcznych w układzie plan-
wykonanie na podstawie zestawień dostarczanych przez główną księgową oraz 
kierownika sekcji statystyki medycznej. Analizy planu stanowiły podstawę do 
podejmowania decyzji przez dyrekcję Szpitala, co do ograniczania poszczególnych 
pozycji kosztów (np. limity zużycia leków na poszczególne oddziały, limity ilości 
punktów JGP6 na poszczególne oddziały i poradnie, ograniczania liczby płatnych 
godzin nadliczbowych) i w większości, z uwagi na racjonalność zarządzania, miały 
charakter ustnych poleceń służbowych. Od sierpnia 2018 r. wiele decyzji 
zakupowych było analizowanych pod względem celowości i racjonalności zakupów, 
prowadzono rozpoznanie ofertowe wśród wielu dostawców, mimo iż nie wymagały 
tego przepisy prawa w zakresie zamówień publicznych. 

 (akta kontroli str. 311-336) 

W lipcu 2019 r. p.o. dyrektor podjął decyzję o dalszym zmniejszeniu liczby łóżek 
oddziału ginekologicznego i dostosowania do faktycznego wykorzystania, w tym 
w zakresie położnictwa z 12 na 8 łóżek, ginekologii z 18 na 12 oraz noworodków 
z 15 na 8, a także o ograniczeniu działalności oddziału chirurgii do jednego odcinka, 
co skutkowało zmniejszeniem kosztów. Dokonano także reorganizacji poradni 
ginekologicznej, która miała wpływ na kierowanie pacjentek do oddziału, a także 
podniesiono czynsz najmu dla stowarzyszenia prowadzącego zakład opiekuńczo-
leczniczy na terenie Szpitala.  

(akta kontroli str. 807-811, 2458-2459) 

Zatrudniony od 23 września 2019 r. dyrektor Szpitala podjął działania dotyczące 
m.in. dalszego zmniejszenia liczby łóżek i dostosowania liczby personelu na 
oddziałach chirurgii, wewnętrznym, neurologii, zakaźnym, ginekologicznym. Podjął 

                                                      
6 Jednorodna grupa pacjentów. 
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także decyzję o likwidacji dwóch ośrodków zdrowia w Skrzeszowicach i Niegardowie 
świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej. Zweryfikowano wielkość 
wolnych powierzchni Szpitala i przygotowano postępowania w celu przekazania ich 
w dzierżawę.  

(akta kontroli str.11, 949-999,  2460-2461) 

4. Struktura przychodów Szpitala w latach 2014-2018 oraz w I półroczu 2019 r.7 nie 
uległa znaczącym zmianom. Na koniec 2018 r. największy udział w przychodach 
ogółem miały przychody z tytułu sprzedaży produktów i usług, tj. 97%. Pozostałe 
przychody operacyjne wynosiły 3%, w tym m.in. dochody z tytułu amortyzacji 
środków trwałych zakupionych z dotacji lub otrzymanych w darowiźnie i umorzenie 
pożyczki przez Powiat Proszowicki. 

W latach 2015-2018 przychody ogółem rosły o odpowiednio 3,9%, 6,3%, 4,5%, 
10,4% w porównaniu do roku poprzedniego, przy wzroście kosztów ogółem 
o odpowiednio 1,1%, 5,6%, 6,1%, 26,5%. Największy udział w przychodach miały 
przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych (95,5% w 2018 r.), w tym w ramach 
kontraktów z NFZ 84,8% oraz z tytułu sprzedaży pozostałych usług medycznych 
10,7%. 

W wyniku analizy przychodów Szpitala za lata 2014-2018 oraz I półrocze 2019 r. 
stwierdzono m.in.: 

 spadek przychodów z tytułu sprzedaży w ramach pozostałej działalności 
medycznej w 2016 r. o 11,1% (104,2 tys. zł) oraz w 2017 r. o 18,1% (151,8 tys. 
zł) w stosunku do roku poprzedniego oraz wzrost o 6,1% w 2018 r. (41,6 tys. zł). 
Zmiany te wynikały z mniejszych zakupów usług medycznych przez 
kontrahentów i pacjentów w latach 2016 i 2017 i wzrostu zakupu usług 
medycznych w 2018 r.; 

 spadek pozostałych przychodów operacyjnych w 2016 r. o 28,4% (346,1 tys. zł), 
który wynikał z zakończenia w lipcu 2016 r. amortyzacji środków trwałych 
zakupionych z projektu „Dobudowa bloku operacyjnego”, oraz wzrost w kolejnych 
latach odpowiednio o 6,2% w 2017 r. (56,8 tys. zł) i 57,4% w 2018 r. (532,4 tys. 
zł) będący skutkiem zwiększenia amortyzacji środków trwałych zakupionych 
z dotacji w 2017 r. oraz umorzenia pożyczki w wysokości 500 tys. zł przez Powiat 
Proszowicki. 

(akta kontroli str.22-27, 189-271, 311-336, 409-426) 

5. Stan należności Szpitala na koniec każdego roku kształtował się następująco 
(w tys. zł): 

Stan należności 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

I połowa 

Ogółem, w tym: 3 977,5 4 412,9 4 780,8 4 540,7 3 149,0 3 418,0 

należności 
przeterminowane 

197,1 206,7 188,3 172,9 136,6 194,8 

nieściągalne 100,5 83,0 84,7 63,6 59,2 59,2 

umorzone 3,7 8,8 7,8 4,3 3,4 0,0 

dochodzone na 
drodze sądowej 

15,6 22,4 20,8 29,1 40,3 40,3 

Na należności nieściągalne tworzono odpisy aktualizujące w wysokości 100% 
wartości. 

(akta kontroli str. 40-74,174-292, 409-436) 

6. Szpital nie naliczał odsetek i nie wystawiał not odsetkowych podmiotom, które 

                                                      
7 Analiza nie zawiera danych na dzień 31 grudnia 2019 r. z uwagi na brak przedstawienia pełnego 

sprawozdania finansowego i opinii biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych. 
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opóźniały się względem Szpitala w terminowej spłacie swoich zobowiązań, 
z wyjątkiem odsetek naliczonych od należności jednego pacjenta za leczenie 
szpitalne w kwietniu 2014 r. Łączna kwota nienaliczonych odsetek w okresie 
objętym kontrolą wynosiła 65,3 tys. zł. Szczegóły przedstawiono w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 595-645) 

Windykacja należności prowadzona była przez pracowników Szpitala. Należności 
nieściągalne od pacjentów za usługi medyczne były umarzane ze względu na niską 
wartość roszczenia (w granicach od 98 zł do 405 zł8) oraz uzasadnione 
przypuszczenie, że w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym Szpital nie uzyska 
kwoty przewyższającej poniesione wydatki. 

(akta kontroli str. 515-516, 595-599) 

7. W latach 2014-2018 Szpital pozyskiwał środki finansowe:  

 poprzez zaciąganie zobowiązań, które stanowiły od 50,2% aktywów w 2016 r. do 
82,2% aktywów na dzień 30 czerwca 2019 r., w tym kredytów i pożyczek, których 
koszty z tytułu odsetek i prowizji w latach 2014-2018 wyniosły łącznie 
1 654,1 tys. zł oraz 77,3 tys. zł w pierwszej połowie 2019 r.; 

 z dotacji udzielonych przez Powiat Proszowicki na zakupy inwestycyjne i inne 
cele, które wyniosły łącznie 2 685,7 tys. zł, przy czym dotacja o najwyższej 
wartości w kwocie 890 tys. zł została wykorzystana w 2016 r. i w 2018 r. 
w kwocie 429 tys. zł tys. zł, a w pierwszej połowie 2019 r. w kwocie 54 tys. zł. 
Nieprawidłowe wyliczenie wskaźników do rozliczenia otrzymanych dotacji w 
oparciu o dane z ewidencji księgowej oraz niezgodne z umową wykorzystanie 
dotacji 10 tys. zł opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości; 

 z innych źródeł (dotacje UE i od gmin, darowizny, umorzenie pożyczki udzielonej 
przez Powiat Proszowicki w 2018 r.) w łącznej kwocie 4 987,8 tys. zł oraz 
53,5 tys. zł w pierwszej połowie 2019 r. 

(akta kontroli str. 646-658, 1252-1260, 2892-2893) 

W 2018 r. Szpital otrzymał nieodpłatnie od Powiatu mienie ruchome, tj. samochód 
osobowy (rok produkcji 2008 r.) o wartości początkowej 65,9 tys. zł.  

(akta kontroli str. 926-928) 

8. W strukturze kosztów największy udział stanowiły koszty działalności operacyjnej 
(97% w 2018 r.), a pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe odpowiednio 
2,2% oraz 0,8% kosztów ogółem. W ramach poniesionych w 2018 r. kosztów 
operacyjnych największy udział miały koszty wynagrodzeń (45,1%), usługi obce 
(29,3%), zużycie materiałów (10,7%). 

W wyniku analizy kosztów Szpitala za lata 2014-2018 r. stwierdzono szybszy wzrost 
kosztów 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. Skutkowało to stratą netto w wysokości 
278,6 tys. zł w 2017 r. oraz 7 505,4 tys. zł w 2018 r., przy kosztach amortyzacji 
w wysokości 1 510,2 tys. zł w 2017 r. i 1 714,7 tys. zł w 2018 r. Zgodnie z art. 59 
ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej9, jeżeli strata netto za rok obrotowy nie 
może być pokryta przez SP ZOZ, to podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 
9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć 
stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta 

                                                      
8 Dane na podstawie badanej próby umorzeń 5 największych kwotowo pozycji z wykazów należności 

powstałych w latach 2016-2019 podlegających umorzeniu i utworzeniu odpisu aktualizującego na 100% 
kwoty należności. 

9 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.). 
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przez SP ZOZ, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. 
Powiat przyznał Szpitalowi środki na pokrycie straty finansowej netto za 2018 r. 
w wysokości 5 790,7 tys. zł, przy czym 2 200 tys. zł miało być przekazane do 31 
grudnia 2019 r., a 3 590,7 tys. zł do 31 marca 2020 r. Według stanu na 31 marca 
2020 r. Powiat pokrył stratę Szpitala w wysokości 3 200 tys. zł. 

(akta kontroli str. 22-27, 40-102, 479-486,  505-506, 696, 2914, 2915-2916)  

Istotny wzrost kosztów odnotowano w pozycjach: 

 amortyzacja – o 7,3% w 2017 r. oraz o 13,5% w 2018 r., co wynikało z zakupu 
i otrzymania nowych środków trwałych, które zwiększyły koszty amortyzacji, 

 zużycie materiałów – o 12,6% w 2018 r. w związku ze wzrostem zużycia leków 
z apteki szpitalnej, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, odczynników 
chemicznych i krwi, 

 usługi obce – o 11,9% w 2017 r. oraz o 53,1% w 2018 r. spowodowany m.in. 
wzrostem kosztów usług medycznych z tytułu kontraktów z lekarzami (o 18,5% 
w 2017 r. i 67,9% w 2018 r.10), ratownikami (o 15,9% w 2017 r. i 29,9% w 2018 
r.11), diagnostykami (66,2% w 2018 r.12) i pielęgniarkami (o 116,1% w 2017 r. 
i o 604,7% w 2018 r.13) oraz wzrostem kosztów pozostałych usług (o 258,5% 
w 2018 r.14). Powodem istotnego wzrostu kosztów był wzrost stawek 
godzinowych dla personelu.  
W przypadku oddziału ginekologicznego z dniem 30 kwietna 2018 r. zwolniono 
dotychczasowo zatrudnionych ordynatora i starszego asystenta (pozostawiono 
dwóch etatowych lekarzy) oraz wszystkich trzech kontraktowych lekarzy. 
Skutkowało to ostatecznie wypłaceniem tym pracownikom z tytułu wyroków 
sądowych lub zawartych ugód kwoty 102 tys. zł oraz wypłaceniem trzem 
zwolnionym lekarzom kontraktowym miesięcznego wynagrodzenia w łącznej 
kwocie 25,2 tys. zł. Od maja 2018 r. zatrudniono nowego kierownika oddziału, 
utworzono nowe stanowisko koordynatora ds. ginekologii, a na podstawie umów 
kontraktowych zatrudniono 20 nowych lekarzy, którym przyznano stawki 85 zł lub 
105 zł za godzinę pracy. Poprzednio zatrudnieni lekarze otrzymywali 75 zł za 
godzinę. Dodatkowo został utworzony nowy pion anestezjologów (lekarz 
i pielęgniarka) wyłącznie dla tego oddziału, z dodatkowym stanowiskiem 
koordynatora. Również od maja 2018 r. podwojono obsadę dyżurów 
popołudniowych i świątecznych. Od 19 czerwca do 13 sierpnia 2018 r. w części 
neonatologicznej zatrudniono na kontraktach siedmiu lekarzy ze stawkami 110-
120 zł za godzinę. W związku ze zmianami w zatrudnieniu i wynagradzaniu, od 
maja 2018 r. istotnie wzrosły koszty oddziału, a tym samym strata finansowa na 
jego działalności, która na koniec kwietnia 2018 r. wynosiła 194,4 tys. zł, a na 
koniec maja 2018 r. 448,8 tys. zł. (wzrost o 131%). W czerwcu 2018 r. strata 
oddziału wyniosła 468,1 tys. zł, co stanowiło 72,9% straty Szpitala, 
a w pierwszym półroczu 2018 r. 1 775,9 tys. zł, tj. 60,6% straty Szpitala w tym 
okresie. 

Liczba porodów na oddziale ginekologicznym w latach 2014-2019 kształtowała 
się następująco:  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba 
porodów 

370 391 423 431 545 429 

                                                      
10 Wzrost o 1 003,2 tys. zł w 2017 r. i 4 362,6 tys. zł w 2018 zł (w tym na Oddziale Ginekologiczno-

Położniczym i Noworodków o 2 028,1 tys. zł w 2018 r.).  
11 Wzrost o 92,6 tys. zł w 2017 r. 201,7 tys. zł w 2018 r. 
12 Wzrost o 103,6 tys. zł w 2018 r. 
13 Wzrost o 17,3 tys. zł w 2017 r. i 194,7 tys. zł w 2018 r. (w tym na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i 

Noworodków o 244,5 tys. zł 
14 Wzrost o 391,2 tys. zł w 2018 r. 
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 (akta kontroli str.189-206, 207-221, 222-238,  409-436, 561-570, 1167-1168,1170-
1171,1189-1202, 1205-1207, 1210-1231) 

W sprawie zatrudnienia nowych lekarzy, naczelny lekarz Szpitala, który 
wprowadził zmiany na oddziale ginekologicznym, zeznał, że stawki zostały 
przedstawione przez nowego kierownika oddziału, a lekarze chcieli być 
zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych. Stawki przedstawił głównej 
księgowej z prośbą o ich analizę i otrzymał odpowiedź, że koszty oddziału 
zbilansują się. Nowy kierownik oddziału zapewnił go, że był w stanie poprawić 
sytuację oddziału, bo miał sukcesy w poprzednim miejscu pracy, a tylko on 
zdecydował się objąć funkcję kierowniczą i miał za zadanie skompletować 
zespół. 

 (akta kontroli str.789-806) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK zwraca uwagę, że w wyniku zmian 
zatrudniono kierownika oddziału, a nie ordynatora, a więc zatrudnienie odbyło się 
na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej. W sytuacji 
zatrudnienia ordynatora należałoby przeprowadzić konkurs, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Nie można w związku z tym przesądzić, jakie 
byłoby zainteresowanie kierowaniem oddziałem przez innych, potencjalnych 
kandydatów. Ponadto analiza sporządzona przez główną księgową zakładała 
stosunkowo wysoką liczbę porodów dla zbilansowania wzrostu kosztów 
zatrudnienia. Szerzej zagadnienie to opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

W przypadku pozostałych usług obcych istotny wzrost wynikał z księgowania 
w tej pozycji kosztów wynagrodzenia naczelnego lekarza15 za okres od marca do 
listopada 2018 r. [...]16 i p.o. dyrektora za okres od lutego do lipca 2018 r. [...]17, a 
także kosztów wdrożenia RODO18 i wynagrodzenia Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych19 [...]20. Audytor zewnętrzny, któremu Dyrektor zlecił 13 maja 2019 r. 
kontrolę w zakresie organizacji, funkcjonowania i gospodarki finansowej Szpitala, 
wskazał, że na dzień 17 czerwca 2019 r. w Szpitalu nie ma żadnych 
dokumentów świadczących, że w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2018 r. była 
wykonana przez zleceniobiorcę jakakolwiek praca z zakresu bezpieczeństwa 
informacji. Kontrolerom NIK również nie przedłożono dokumentacji 
potwierdzającej zrealizowanie przez wykonawcę w 2018 r. umów w zakresie 

                                                      
15 Od 1 sierpnia 2018 r. nastąpiła zmiana pełnionej funkcji z naczelnego lekarza na p.o. zastępcę dyrektora ds. 

lecznictwa SPZOZ. 
16 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

17 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.). 

19 Dalej: IODO. 
20 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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wdrożenia RODO oraz pełnienia funkcji IODO. Kwestie niewdrożenia RODO 
przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

 wynagrodzenia – o 8,2% w 2017 r. oraz 19% w 2018 r., co było spowodowane:  

 w 2017 r. wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 150 zł, podwyżkami dla 
pielęgniarek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
14 października 2015 r.21, podwyżkami dla ratowników medycznych zgodnie 
porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Małopolskim a NFZ22, 
podwyżkami dla pracowników zgodnie z protokołem ze spotkania ze 
związkami zawodowymi z dnia 15.07.2015 r.,  

 w 2018 r. wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 100 zł, podwyżkami dla 
pielęgniarek zgodnie z ww. rozporządzeniem, podwyżkami dla pracowników 
zgodnie z protokołem ze spotkania ze związkami zawodowymi z dnia 
28.05.2018 r., podwyżkami dla lekarzy zgodnie z protokołem uzgodnień 
pomiędzy Zarządem Powiatu oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym 
Lekarzy MOT w Oświęcimiu z dnia 31 stycznia 2018 r., podwyżkami dla 
ratowników medycznych zgodnie z zarządzeniem Nr 28/2018 dyrektora 
Szpitala, wzrostem minimalnego wynagrodzenia lekarzy specjalistów od 
1 lipca 2018 r.23 z 5 000 zł do 6 750 zł,  

 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – o 9,2% w 2017 r. i 13,1% 
w 2018 r. w związku ze wzrostem składek kosztów wynagrodzeń, 

 pozostałe koszty operacyjne – o 401,0% w 2018 r. (974,4 tys. zł) związane m.in. 
ze wzrostem kosztów utworzonych rezerw na nagrody i odprawy emerytalne dla 
pracowników o 840 tys. zł będącego następstwem błędu rachunkowego 
aktuariusza w wyliczeniach za 2017 r., a także rozliczeniem w 2018 r. kosztów 
nierealizowanych projektów inwestycyjnych na kwotę 74,7 tys. zł ze względu na 
nieprzyznanie środków z dotacji unijnych oraz pomniejszenie wydatków 
kwalifikowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
w wysokości 24,4 tys. zł po kontroli zgodności działań Szpitala w zakresie 
prawidłowości udzielania zamówień publicznych24. 

(akta kontroli str. 311-408, 409-436, 665-680, 2202-2232, 2235-2255) 

Największy udział w pozycji kosztów operacyjnych Szpitala miały: 

 wynagrodzenia – od 44,7% w 2014 r. do 48,7% w pierwszym półroczu 2019 r., 

 usługi obce – od 22,8% w 2016 r. do 29,3% w 2018 r., 

 zużycie materiałów – od 10,7% w 2018 r. do 12,9% w 2016 r., 

 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – od 8,7% w 2018 r. do 9,54% 
w 2017 r. 

(akta kontroli str.22-24, 26-27) 

Na podstawie wyroków sądowych lub zawartych ugód Szpital wypłacił zwolnionym 
w okresie od marca do czerwca 2018 r. pracownikom kwotę rzędu 275 tys. zł. 
Kwestię polityki kadrowej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.1167-1201) 

9. W celu zracjonalizowania kosztów prowadzonej działalności Szpitala 
poszczególni dyrektorzy podejmowali działania polegające na m.in.: 

 monitorowaniu zlecanych badań i monitorowaniu zużycia leków, połączeniu 

                                                      
21 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628). 
22 Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 4714. 
23 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532). 
24 Przedmiotem kontroli było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa aparatury 

medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Proszowicach – przetarg nieograniczony 551962-N-2018 (znak sprawy: 11/ZP/2018). 
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w 2016 r. oddziału ginekologiczno-położniczego z oddziałem noworodków 
i wcześniaków, 

 utworzeniu i zorganizowaniu pracy Sekcji Higieny Komunalnej odpowiedzialnej 
za sprzątanie Szpitala wraz ze zmniejszeniem zatrudnienia o 14 osób, rezygnacji 
z zakupu sprzętu o wartości 626,1 tys. zł, z uwagi na pogorszenie sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Szpitala, 

 przeprowadzeniu w czerwcu 2019 r. inwentaryzacji materiałów medycznych 
zmniejszającej koszty o 180,9 tys. zł w 2019 r., wykonaniu analizy utworzenia 
zakładu opiekuńczo-leczniczego, która wykazała zyskowność takiej działalności, 
informatyzacji szpitala, w tym zmianę oprogramowania, zleceniu wykonania 
audytu Szpitala przez podmiot zewnętrzny w zakresie organizacji, 
funkcjonowania i gospodarki finansowej oraz sporządzenia stosownego 
sprawozdania wraz z oceną stanu kontroli zarządczej Szpitala, 

 podjęciu rozmów z NFZ w sprawie zakontraktowania dodatkowych zakresów, 
analizie i poprawie dokumentów do wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji 
przetargowej dla projektu „Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku 
Głównego SPZOZ”, przeprowadzeniu negocjacji z firmą zewnętrzną w zakresie 
komercjalizacji części bloku operacyjnego i wykorzystania go dla potrzeb 
procedur laryngologicznych. 

Szpital zlecał cześć usług zewnętrznym wykonawcom, tj. pranie i żywienie, 
i prowadził analizy rentowności poszczególnych jednostek organizacyjnych.  

 (akta kontroli str. 293-310, 704, 709-711, 747-754, 770-788, 807-811, 949-1027, 
2467-2485, 2667-2674) 

10. W okresie objętym kontrolą trwale deficytowe były następujące jednostki 
Szpitala25: 

Lp. Jednostka 

Strata (w tys. zł) 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(I 
półrocze) 

1.  
oddział 
ginekologiczny26 

1 963,2 2 043,0 1 852,4 2 042,8 4 002,5  1 093,6 

2.  oddział zakaźny 337,6 321,7 322,3 342,4 611,1 340,1 

3.  oddział neurologii 21,3 65,8 52,4 213,3 195,9 140,0 

4.  
Ośrodek Zdrowia  
w Skrzeszowicach 

20,8 11,9 21,9 44,5 42,5 34,8 

5.  
poradnia  
okulistyczna  
w Proszowicach  

24,9 4,2 4,2 27,4 20,2 56,7 

6.  
poradnia 
reumatologiczna 

55,1 57,7 44,4 40,7 32,9 30,2 

7.  
poradnia 
rehabilitacyjna 

49,7 33,6 11,5 57,4 102,4 76,3 

8.  
poradnia medycyny 
pracy 

36,6 39,4 59,4 56,1 75,5 42,2 

9.  
ginekologiczna  
w Słomnikach 

7,2 1,0 1,4 0,5 1,7 0,3 

Nadwyżka kosztów nad przychodami występowała ponadto stale od 2017 r. 
w następujących jednostkach: 

Lp. Jednostka 
Strata (w tys. zł) 

2017 2018 2019 

                                                      
25  Zgodnie z Analizami sporządzonymi przez Szpital wg ośrodka kosztów narastająco na koniec lat: 2014-2018 

i na 30 czerwca 2019 r. 
26  Funkcjonujący w tej formie od 2016 r., wcześniej oddzielnie dwa oddziały: ginekologii i położnictwa oraz 

noworodków i wcześniaków. 
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(I półrocze) 

1.  
oddział intensywnej terapii  
i anestezjologii 

178,5 2 011,1 837,4 

2.  oddział dziecięcy 136,6 363,7 288,5 

3.  
oddział chirurgii ogólnej i 
dzieci 

47,7 673,6 161,1 

4.  poradnia kardiologiczna 33,0 49,5 68,3 

W 2018 r. deficytowe były siedem z ośmiu oddziałów szpitalnych oraz dziewięć z 22 
funkcjonujących poradni specjalistycznych. W 2019 r. nierentownych było sześć 
oddziałów szpitalnych (dodatni wynik w porównaniu do 2018 r. zrealizował oddział 
pulmonologii) oraz dziesięć poradni specjalistycznych (w porównaniu do 2018 r. 
nierentowne były poradnie: dermatologiczna, neurologiczna, zdrowia psychicznego 
oraz chorób zakaźnych, a dodatni wynik w porównaniu do 2018 r. osiągnęły 
poradnie: pulmonologiczna, ginekologiczna w Proszowicach i Słomnikach). 

Dyrektorzy Szpitala podejmowali działania w celu poprawy rentowności 
deficytowych komórek organizacyjnych Szpitala, w tym m.in.: 

 oddział ginekologiczny ― połączenie w 2016 r. oddziału ginekologiczno-
położniczego z oddziałem noworodków i wcześniaków, jednak bez założonego 
efektu oszczędności z uwagi na brak ograniczenia liczby położnych, 
wprowadzenie w 2018 r. zmian, w tym m.in. kadrowych, w celu poprawy 
standardów i zwiększenia liczby porodów, likwidacja utworzonego w 2018 r. 
dodatkowego pionu anestezjologicznego na tym oddziale oraz ograniczenie 
liczby łóżek i dostosowanie liczby personelu, podjęcie rozmów z jednym ze 
szpitali w Krakowie w celu wprowadzenia zabiegów onkologicznych, 
prowadzenie działań marketingowych dotyczących szkoły rodzenia, zatrudnienie 
nowego kierownika oddziału, przygotowanie procedury DILO, opracowanie 
i wycenienie listy zabiegów komercyjnych; 

 oddział zakaźny ― nieudane próby zmniejszenia liczby łóżek i zajmowanej 
powierzchni przez oddział zakaźny, zmniejszenie liczby łóżek, 

 oddział intensywnej terapii i anestezjologii – nieudane próby ograniczenia 
zużycia leków, negocjacje z NFZ w celu zapłaty za nadwykonania, podjęcie 
rozmów z NFZ w celu uzyskania zwiększenia kontraktu z tytułu występowania 
świadczeń ratujących życie, czego efektem było zrekompensowanie przez NFZ 
części wzrostu kosztów oddziału w 2018 r., 

 oddział neurologii – zlecenie przeprowadzenia analizy w zakresie leczenia 
udarów i zatrudnienie nowego ordynatora, prowadzenie rozmów z NFZ w celu 
wprowadzenia nowych procedur (zabiegi trombolizy, szybka ścieżka przy 
udarach, ośrodek leczenia Parkinsona),  

 oddział chirurgii – przeprowadzenie analizy kosztów funkcjonowania,  

 poradnie i ośrodki zdrowia – próby wykonywania lepiej płatnych świadczeń np. 
rehabilitacji domowej, reorganizacja poradni ginekologicznej, która miała wpływ 
na kierowanie pacjentek do oddziału, i wprowadzenie pracy w poradni lekarzy 
z oddziałów, przeprowadzenie analizy działalności AOS, zawieszenie na okres 
3 miesięcy działalności trzech poradni: dermatologicznej, okulistycznej 
i chirurgicznej w Słomnikach, podjęcie decyzji o likwidacji dwóch ośrodków 
zdrowia. 

Jako przyczyny trwałych deficytów tych komórek organizacyjnych dyrektorzy 
wskazali m.in.: 

 brak znaczącego wzrostu wartości kontraktu z NFZ w latach 2014-2019 oraz 
niepełne płatności za nadwykonania przez NFZ, 

 niezwiększanie się liczby pacjentów (z wyjątkiem oddziału anestezjologii i 
intensywnej terapii), a w niektórych nawet spadek ich liczby, 
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 zbyt wysoki udział kosztów wynagrodzeń z pochodnymi oraz wartości kontraktów 
lekarskich i pielęgniarskich w stosunku do przychodów uzyskiwanych z NFZ na 
podstawie kontraktu. 

(akta kontroli str. 293-310, 561-594, 706-711) 

11. W II połowie 2018 r. oraz w I połowie 2019 r. ówczesny dyrektor podjął działania 
w zakresie zmniejszenia kosztów bezpośrednich w zakresie 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.  

W odniesieniu do nierentownych jednostek zdecydowano o likwidacji ośrodków 
zdrowia w Skrzeszowicach oraz w Niegardowie. W przypadku oddziału 
ginekologiczno-położniczego i noworodków zdecydowano o realizacji założeń planu 
naprawczego na lata 2018-2021 w wariancie nr 1, tj. utrzymanie oddziału wraz 
z restrukturyzacją zatrudnienia i reorganizacją. Ten sposób restrukturyzacji nie 
uzyskał jednak aprobaty personelu zatrudnionego na oddziale, który nie zgodził się 
również na zaproponowaną obniżkę wynagrodzeń. Szczegóły przedstawiono 
w obszarze Realizacja programów naprawczych.  

(akta kontroli str. 561-594, 712-740, 770-788) 

12. 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 
Szpitala.  

Koszty finansowe Szpitala w latach 2014-2018 systematycznie spadały, w związku 
ze zmniejszaniem się kwoty odsetek od zaciągniętego w 2011 r. kredytu na 
dobudowę bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, a ich udział w kosztach 
ogółem wynosił maksymalnie 1,6% w 2014 r. W pierwszym półroczu 2019 r. koszty 
finansowe wzrosły w związku z nowymi kredytami z 2018 r. i wynosiły 397,7 tys. zł, 
co stanowiło 84% poziomu kosztów finansowych za 2018 r. i 1,4% kosztów ogółem 
I półrocza 2019 r.  

(akta kontroli str.22-24, 27, 40-74, 646-658, 665-680) 

13.  W latach 2015-2016 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Szpitala rosły 
nieznacznie, tj. o 0,9% w 2015 r. i 2,1% w 2016 r., po czym w 2017 r. stan 
zobowiązań zmniejszył się o 2,1%. W kolejnych latach zobowiązania istotnie wzrosły 
z 24 275,1 tys. zł w 2017 r. do 31 906,6 tys. zł w 2018 r. (o 31,4%) i 34 292,0 tys. zł 
w pierwszym półroczu 2019 r. (o 7,5%). 

Zobowiązania wymagalne wzrosły istotnie również w 2018 r. – o 4 877,3 tys. zł 
(345%), tj. z kwoty 1 413,6 tys. zł wg stanu na koniec 2017 r. do 6 290,9 tys. zł, a ich 
udział w zobowiązaniach ogółem wzrósł z 5,8% do 19,7%. Do końca czerwca 
2019 r. zobowiązania wymagalne wzrosły do 7 610,2 tys. zł, tj. o 21% w stosunku do 
stanu na koniec 2018 r., a ich udział w zobowiązaniach ogółem wzrósł do 22,2%. 

Do marca 2018 r. Szpital spłacał swoje zaległe zobowiązania regularnie co miesiąc, 
każdemu kontrahentowi wg najstarszych wymagalnych zobowiązań. Od kwietnia 
2018 r. Szpital powoli tracił płynność finansową. Decyzją ówczesnego p.o. dyrektora 
zapłaty dokonywano tylko wybranym kontrahentom do wysokości posiadanych 
środków finansowych. Od początku 2019 r. zobowiązania były regulowane 
w niewielkich kwotach np. kontrahentom, którzy dokonali blokady dostaw towarów 
i usług, oraz płacone były sądowe nakazy zapłaty. W każdym miesiącu po 
zapłaceniu wynagrodzeń, w tym wynikających z kontraktów lekarskich, Szpital 
dysponował środkami, których wysokość pozwalała na regulowanie zobowiązań 
albo wobec ZUS albo wobec kontrahentów. W wyniku nieterminowych płatności 
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Szpital ponosił koszt odsetek naliczonych przez kontrahentów w okresie 2014-2019 
w łącznej kwocie 154,6 tys. zł27  

(akta kontroli str.22-24, 28, 409-436, 479-514, 665-680, 2894-2897) 

Szpital przygotowywał comiesięczne plany spłaty zobowiązań, jednakże były one 
często zmieniane wraz z pojawianiem się nowych nakazów zapłaty i wszczętych 
postępowań egzekucyjnych, czy informacji o blokadzie dostaw leków czy mediów. 
Na te działania Szpital musiał reagować w pierwszej kolejności i zabezpieczać 
środki. Dla utrzymania ciągłości działalności leczniczej konieczne było 
zabezpieczenie podstawowych warunków realizacji świadczeń zdrowotnych, 
tj. regulowanie w pierwszej kolejności zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 
i uposażenia wraz ze składkami ZUS wobec pracowników oraz wypłat za kontrakty 
medyczne wynikające z umów cywilnoprawnych, regulowanie zobowiązań 
publicznoprawnych, regulowanie zobowiązań wobec dostawców leków i materiałów 
opatrunkowych, dostawców mediów takich jak prąd, gaz, gazy techniczne, 
regulowanie zobowiązań wobec serwisantów sprzętu medycznego. Dyrektor 
Szpitala (zatrudniony w lipcu 2018 r.) w związku z trudną sytuacją wystąpił do 
powiatu o udzielenie pożyczki, którą otrzymał w marcu 2019 r. w kwocie 600 tys. zł 
na spłatę zaległych zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu wykonywanych na 
rzecz Szpitala usług (za leki, sprzęt jednorazowego użytku, energię elektryczną, 
wodę, gaz, żywienie, pranie). Szpital nie rozliczył pożyczki w wymaganym terminie 
do 30 kwietnia 2019 r., co przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Szpital terminowo spłacił pożyczkę.  

(akta kontroli str. 479-514, 1271-1273a) 

14. W latach 2014-2019 r. Szpital zawarł porozumienia i ugody, których 
przedmiotem było ustalenie zasad ratalnej spłaty wierzytelności z pierwotnymi 
wierzycielami, w tym w: 2014 r. – 12 porozumień z 7 kontrahentami; 2015 r. – 13 
porozumień z 4 kontrahentami, 2016 r. – 10 porozumień z 5 kontrahentami, 2017 r. 
– 17 porozumień z 4 kontrahentami; 2018 r. – 29 porozumień z 9 kontrahentami; do 
31 sierpnia 2019 r. – 19 porozumień z 8 kontrahentami. 

Podstawowymi korzyściami z zawartych ugód i porozumień było wstrzymanie lub 
niepodejmowanie procesu egzekucyjnego, ograniczenie kosztów finansowych, 
przesunięcie terminów płatności objętych ugodą. 

W październiku 2018 r. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zawarto dwie 
umowy na spłatę zobowiązań w ratach, tj. na kwotę 1 606,9 tys. zł (należność 
główna 1 457,3 tys. zł, w tym odsetki 9,3 tys. zł) oraz na kwotę 837,6 tys. zł 
(należność 760,5 tys. zł w tym odsetki 0 zł). Do końca 2019 r. uregulowano płatności 
zgodnie z harmonogramami płatności w łącznej kwocie 571,3 tys. zł.  

Na dzień 11 września 2019 r. w Szpitalu obowiązywało siedem pisemnych 
porozumień i ugód z pierwotnymi wierzycielami w sprawie rozłożenia 
przeterminowanych wierzytelności na raty o łącznej wartości 856,4 tys. zł, z czego 
raty niezapłacone w terminie wynosiły 100 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą Szpital nie wywiązywał się na bieżąco z zawartych 
porozumień i ugód z uwagi na brak środków finansowych. Z opóźnieniem 
uregulowano: 

 w 2014 r. – 10 płatności na łączną kwotę 318,5 tys. zł,  

 w 2015 r. – 12 płatności na łączną kwotę 413,6 tys. zł,  

 w 2016 r. – 17 płatności na łączną kwotę 667,5 tys. zł, 

                                                      
27 W poszczególnych latach Szpital zapłacił odsetki: 2014 r. – w kwocie 29,3 tys. zł, 2015 r. – w kwocie 50,1 

tys. zł, 2016 r. – w kwocie 26,3 tys. zł, 2017 r. – w kwocie 8,4 tys. zł, 2018 r. – w kwocie 5,0 tys. zł, 2019 r. – 
w kwocie 35,6 tys. zł. 
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 w 2017 r. – 11 płatności na łączną kwotę 642,3 tys. zł, 

 w 2018 r. – 9 płatności na łączną kwotę 332,6 tys. zł, 

 do 12 września 2019 r. – 18 płatności na łączną kwotę 869,6 tys. zł. 

W dniu 30 września 2019 r. Szpital wystąpił do ZUS o rozłożenie na raty składek za 
sierpień 2019 r. Wobec pozytywnej decyzji ZUS, zobowiązania wymagalne na dzień 
15 września 2019 r. na kwotę 848,4 tys. zł. zostały objęte kolejnym układem 
ratalnym w dniu 17 października 2019 r. W wyniku nieterminowego regulowania 
zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Szpital zapłacił w latach 
2014-2019 odsetki i opłaty prolongacyjne w łącznej kwocie 171,8 tys. zł, co 
przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.409-514, 517-540, 665-695) 

15. Średnie zatrudnienie w Szpitalu obniżało się w latach 2014-2017 z poziomu 474 
osób do 435 w 2017 r., po czym wzrosło w 2018 r. do 445 osób i zmniejszyło się do 
427 osób w pierwszej połowie 2019 r. Średnie roczne wynagrodzenie brutto 
przypadające na 1 pracownika wzrosło z 36,4 tys. zł w 2014 r. do 55,4 tys. zł 
w 2018 r., a w pierwszym półroczu 2019 r. wynosiło 31,9 tys. zł. 

(akta kontroli str.22-24, 29) 

W okresie objętym kontrolą Szpitalem kierowało pięcioro dyrektorów, przy czym 
dwóch powołanych przez Zarząd Powiatu w 2018 r., w tym jeden jako pełniący 
obowiązki, a kolejni dwaj powołani w 2019 r., w tym jeden jako pełniący obowiązki.   

W styczniu 2018 r. ze stanowiska zrezygnowała dyrektor Szpitala, która kierowała 
placówką od 2005 r. Od 13 lutego 2018 r. Zarząd powołał pełniącego obowiązki 
dyrektora Szpitala, który został odwołany ze stanowiska 29 maja 2018 r., tj. po 
trzech miesiącach, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na 31 lipca 2018 r.  

W wyniku przeprowadzonego konkursu kolejny dyrektor objął stanowisko od 12 lipca 
2018 r. Zarząd wypowiedział mu umowę 9 maja 2019 r., tj. po niespełna 
10 miesiącach sprawowania funkcji, a umowa została rozwiązana z dniem 
30 czerwca 2019 r. Od 10 maja 2019 r. Szpitalem kierował kolejny p.o. dyrektor, 
a od 23 września 2019 r. funkcję tę sprawował dyrektor wybrany w postępowaniu 
konkursowym. Kwestię polityki kadrowej opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 9-11, 1036-1042, 1029-1030, 2888-2889) 

W latach 2018-2019, w związku z przejściem dotychczasowego zastępcy dyrektora 
ds. lecznictwa na emeryturę, funkcję tę powierzano kolejnym dwóm osobom 
w ramach pełnienia obowiązków, pomimo że zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o działalności leczniczej należało przeprowadzić konkurs na to stanowisko. Jedna 
z tych osób od 16 lutego do 31 lipca 2018 r. została zatrudniona nie na stanowisku 
zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, lecz na stanowisku Naczelnego Lekarza Szpitala, 
którego nie przewidywał Regulamin organizacyjny Szpitala, przy czym zakres jego 
obowiązków był tożsamy z zakresem obowiązków zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 r. pełnił on obowiązki zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa na podstawie umowy cywilnoprawnej, a od 1 stycznia do 31 
marca 2019 r. udzielono mu pełnomocnictwa do wykonywania czynności 
faktycznych i prawnych związanych z pełnieniem funkcji zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa i nie zawarto kolejnej umowy na pełnienie tej funkcji. Szerzej kwestie te 
opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 1032, 1149, 1380-1385) 

Pomimo że przygotowanie postępowania konkursowego na zastępcę dyrektora ds. 
lecznictwa rozpoczęto w marcu 2018 r., to komisję konkursową powołano 12 
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września 2018 r., tj. po ponad czterech miesiącach od zaprzestania świadczenia 
pracy przez dotychczasowego zastępcę, co przedstawiono w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.1141-1143) 

Na ogłoszone przez ówczesnego dyrektora Szpitala kolejno 12 września i 19 
grudnia 2018 r. dwa konkursy na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, jako 
jedyny kandydat zgłaszał się dotychczasowy p.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa, 
który nie spełniał wymogu 8-letniego stażu pracy. Kwestię stażu pracy opisano 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

Ówczesny dyrektor Szpitala na zapytanie, czy może zatrudnić na stanowisku 
powyższego kandydata, otrzymał z Ministerstwa Zdrowia odpowiedź negatywną. 
Pomimo tego dyrektor Szpitala nie odwołał udzielonego p.o. zastępcy 
pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z pełnieniem tej funkcji. 
P.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa zrezygnował z zajmowania tego stanowiska 
1 kwietnia 2019 r. Od 17 maja do 23 grudnia 2019 r. pełnienie obowiązków zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa powierzono ordynatorowi jednego z oddziałów Szpitala.  

(akta kontroli str.1149,1405-1413, 1416, 1453) 

Na wniosek kolejnego p.o. dyrektora Szpitala 5 czerwca 2019 r. rozpoczęto 
czynności do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa. Zgłoszenie ostatniego przedstawiciela do komisji konkursowej wpłynęło 
15 października 2019 r., tj. po objęciu stanowiska przez nowego dyrektora Szpitala.  

(akta kontroli str. 1144-1149) 

Na pytanie kontrolerów zadane w grudniu 2019 r. w sprawie, dlaczego od 15 
października 2019 r., tj. przez dwa miesiące, nie powołał komisji konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu, dyrektor Szpitala wyjaśnił, że po objęciu stanowiska od 
23 września 2019 r. przede wszystkim zapoznawał się z bieżącymi sprawami 
wymagającymi niezwłocznych działań, których liczba okazała się nieprzewidywalnie 
duża, a realne wykonanie wszelkich koniecznych i celowych działań okazało się 
obiektywnie niemożliwe.  

(akta kontroli str.1159-1162) 

Komisja konkursowa została powołana 19 lutego 2020 r., tj. po ponad ośmiu 
miesiącach od rozpoczęcia kompletowania składu komisji i po czterech miesiącach 
od zgłoszenia ostatniego przedstawiciela zewnętrznego. P.o. zastępca dyrektora ds. 
lecznictwa zrezygnował z funkcji pod koniec grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str.1149, 1165) 

W okresie od 10 kwietnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r. naczelny lekarz Szpitala, 
a następnie p.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa, oprócz pełnionej funkcji 
wykonywał w Szpitalu usługi zdrowotne w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej 
(dalej poradnia ortopedyczna) oraz pełnił dyżury w izbie przyjęć i wykonywał zabiegi 
z zakresu ortopedii i traumatologii. Na świadczenie tych usług Szpital zawarł z nim 
umowy cywilnoprawne. Na podstawie analizy zawartych umów oraz złożonych 
rozliczeń stwierdzono m.in., że: 

− Do kwietnia 2019 r. [...]28, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

                                                      
28 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie warunków umowy. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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− Za okres od kwietnia do grudnia 2018 r. wykonał on [...]29 punktów, co stanowiło 
[...]30% punktów ogółem wykonanych przez poradnię ortopedyczną w 2018 r. 
(poradnia wykonała 288 tys. punktów, tj. 128% planu). Za okres styczeń-lipiec 
2019 r. wykonał [...]31 punktów, co stanowiło [...]32% wykonania poradni 
ortopedycznej za ten okres (poradnia wykonała 283,3 tys. punktów, tj. 87% planu 
na koniec lipca 2018 r.). 

Kierownik przychodni AOS wyjaśniła, że limit poradni ortopedycznej był już 
rozdzielony pomiędzy dotychczasowych specjalistów, tak więc naczelnemu 
lekarzowi przydzielała punkty z innych poradni. Ponieważ docelowo chciał 
otrzymać ok. [...]33 punktów miesięcznie, to zasugerował jej aby zwiększała mu 
limit z niewykonań innych poradni. Dodała, że inni lekarze nie zgłaszali 
konieczności zwiększenia liczby punktów ponad przyznane umowami limity.  

(akta kontroli str., 1664-1696, 1747) 

− Jego stawki wynagrodzenia ustalone od sierpnia 2018 r. za świadczenia 
w poradni ortopedycznej i na izbie przyjęć były wyższe od stawek pozostałych 
lekarzy chirurgów i ortopedów, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

− Świadczenia w poradni ortopedycznej w okresie od kwietnia do października 
2018 r. były rozliczane według stawki za punkt, od listopada 2018 r. do marca 
2019 r. według stawki za godzinę, i na jego prośbę od kwietnia 2019 r. do lipca 
2019 r. powrócono do stawki za punkt, która była bardziej korzystna niż stawka 
za godzinę. Objęte szczegółowym badaniem rozliczenia za świadczenie usług 
zdrowotnych były sporządzone nierzetelnie i niezgodnie z zawartymi umowami, 
co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

− W okresie od listopada 2018 r. do marca 2019 r. wymiar udzielania świadczeń 
został ustalony na [...]34 godzin miesięcznie, a rozliczanie świadczeń (poradnia, 

                                                      
29 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie warunków umowy. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

30 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie warunków umowy. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

31 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie warunków umowy. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

32 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie warunków umowy. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

33 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie warunków umowy. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

34 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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izba przyjęć) według stawki godzinowej. Ówczesny dyrektor Szpitala wyjaśnił 
m.in., iż wprowadził takie rozwiązania, aby uporządkować pracę, bo lekarzowi 
jako p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa trudno było narzucić harmonogram 
pracy w tym zakresie. 

− Za dyżury w izbie przyjęć od maja do lipca 2018 r. wypłacono mu wynagrodzenie 
według stawki niezgodnej z umową, a za świadczenia w poradni ortopedycznej 
od maja do lipca 2018 r. wynagrodzenie wypłacono, pomimo braku pisemnej 
umowy, co szerzej opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

− Nie przeprowadzano rzetelnej weryfikacji składanych rozliczeń, nie 
zaktualizowano jego harmonogramu pracy w poradni przedłożonego do NFZ, 
a pacjenci byli rejestrowani i przyjmowani poza określonymi godzinami przyjęć, 
co zostało szczegółowo opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str.770-788, 1381-1404, 1422-1447,1454-1461,1480-1591) 

Od 16 lutego 2018 r., tj. po objęciu stanowiska przez p.o. dyrektora i naczelnego 
lekarza Szpitala, w dziale administracji zatrudniono cztery dodatkowe osoby, na 
podstawie umowy o pracę, na nowo utworzone stanowiska administracyjne, tj.: 
− dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych SPZOZ – osoba zatrudniona od 

1 marca do 31 lipca 2018 r., 
− kierownika administracji SP ZOZ – od 3 kwietnia do 31 grudnia 2018 r., 
− kierownika sekretariatu – od 16 lutego do 27 czerwca 2018 r., następnie 

przeniesiony i zatrudniony na stanowisku kierownika działu zamówień 
publicznych Szpitala od 28 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.,  

− sekretarki – osoba zatrudniona od 5 marca 2018 r., a następnie od 6 kwietnia 
2018 r. na stanowisku koordynatora sekretariatu, od 6 lipca 2018 r. ponownie na 
stanowisku sekretarki, od 8 października 2018 r. przeniesiona na stanowisko 
referenta do zamówień publicznych. 

Łączne wynagrodzenie brutto wypłacone dla tych czterech pracowników za okres od 
lutego do grudnia 2018 r. wyniosło 121,1 tys. zł. Trzy osoby rozwiązały umowy za 
porozumieniem stron. 

(akta kontroli str.1043-1101, 1120-1121, 1127-1129) 

Nowo utworzone stanowiska, tj.: dyrektor ds. administracyjno-ekonomicznych, 
kierownik administracji, kierownik sekretariatu, koordynator sekretariatu, nie były 
określone w regulaminie organizacyjnym Szpitala, co przedstawiono w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 659-664) 

Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania Szpitala stanowisk naczelnego 
lekarza i dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych aneksem z 14 marca 2018 r. 
przez p.o. dyrektora zostało zakwestionowane przez Inspekcję Pracy jako 
niezgodne z regulaminem organizacyjnym SPZOZ i przepisami rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników w podmiotach 
leczniczych35. Po kontroli Inspekcji Pracy regulamin wynagradzania został 
zmieniony w tym zakresie 7 września 2018 r.  

(akta kontroli str. 851-894, 659-664) 

W momencie zmiany dyrekcji Szpitala w lutym 2018 r. w sekretariacie zatrudnione 
były na podstawie umów zlecenia dwie emerytowane pracownice. Umowy zostały 
rozwiązane 30 września 2018 r. Od 1 czerwca 2018 r. w sekretariacie zatrudniono 

                                                                                                                                       
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie warunków umowy. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

35  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. 
U. Nr 151, poz. 896). Dalej: rozporządzenie w prawie wymaganych kwalifikacji. 
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kolejną osobę na ½ etatu, która pracowała w Szpitalu jako specjalista bhp na ½ 
etatu. Była ona zatrudniona do 31 października 2018 r. Od 1 września 2018 r. 
zatrudniono kolejną osobę, która od 1 listopada 2018 r. obsługiwała sekretariat 
samodzielnie. Od marca do końca czerwca 2018 r. w sekretariacie pracowało 
jednocześnie pięć osób, w tym kierownik sekretariatu i koordynator sekretariatu, 
którzy byli wynagradzani według stawek dla kierowników komórek organizacyjnych. 

(akta kontroli str.1120-1125, 1127-1129, 1102-1119) 

W sprawie, jakie były przyczyny zwiększania zatrudnienia w sekretariacie, ówczesny 
p.o. dyrektor zeznał, że osoby dotychczas zatrudnione w sekretariacie nie potrafiły 
obsługiwać komputera, a ponieważ były zatrudnione na umowę zlecenia wyrażały 
chęć odejścia, ale nie mogły zdecydować się kiedy. Ponieważ oprócz funkcji 
dyrektora szpitala wykonywał także inne zadania, zatrudnił więc swoją osobę, aby 
nadzorowała prace w czasie jego nieobecności. Jedna z osób zatrudnionych w 
sekretariacie miała być asystentką naczelnego lekarza. 

(akta kontroli str.755-769) 

Szerzej kwestie zatrudniania i wynagradzania pracowników administracji opisano 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

16. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosiły:  

 w 2014 r. – 20 482,4 tys. zł (52% kosztów ogółem),  

 w 2015 r. – 21 043,5 tys. zł (52,8% kosztów ogółem), 

 w 2016 r. – 22 726,7 tys. zł (54,1% kosztów ogółem), 

 w 2017 r. – 24 626,2 tys. zł (55,2% kosztów ogółem), 

 w 2018 r. – 29 138,7 tys. zł (51,6% kosztów ogółem), 

 w 2019 r. – 32 954,4 tys. zł (55,9% kosztów ogółem). 
(akta kontroli str.22-24, 29, 189-206, 222-238, 253-292, 706-711 ) 

Kontrola ZUS w I poł. 2018 r. wykazała, że Szpital (płatnik) za okres od stycznia 
2014 r. do stycznia 2015 r. nie zadeklarował składek na ubezpieczenia od 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy dodatkowo świadczyli usługi 
na podstawie umów kontraktowych lub umów cywilnoprawnych (dyżury). Zaległości 
wynosiły 566,6 tys. zł, a z odsetkami ponad 800 tys. zł. Ówczesny p.o. dyrektor 
Szpitala wniósł do ZUS sprzeciw. Wskazał, że od 2008 r. powszechną praktyką 
wobec braku lekarzy było zawieranie umów cywilnoprawnych, jako alternatywy na 
zabezpieczenie pełnej obsady, i że dopiero w grudniu 2017 r. Ministerstwo Zdrowia 
wydało stanowisko, które umowy podlegają oskładkowaniu. Umowy zawarła była 
dyrekcja Szpitala, która nie była w stanie w inny sposób rozwiązać powyższej 
kwestii. Wskazał, że powyższa praktyka została już zaprzestana w Szpitalu. W toku 
kontroli NIK zastępca dyrektora Szpitala poinformował, że toczą się lub częściowo 
zakończyły się postępowania sądowe w sprawach decyzji wymierzających składki 
poszczególnych pracowników (35), a sprawa zaskarżonej decyzji ZUS o należnych 
składkach na Fundusz Pracy w kwocie 387,6 tys. zł została zawieszona. 

(akta kontroli str. 895-907) 

17. Średniomiesięczne wynagrodzenia w poszczególnych grupach pracowniczych 
w pierwszej połowie 2019 r.: stanowiły następującą część kosztów wynagrodzeń 
ogółem:  

 zarząd36 – 1,5%, 

 lekarze – 22,3%, 

 pielęgniarki i położne – 48,8%,  

 administracja37 – 4,5%, 

                                                      
36 Obejmuje stanowiska: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy. 
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 sekretarki, rejestratorki38 – 2,9%, 

 personel niższy medyczny39 – 1,5%, 

 technicy medyczni40 – 2,8%, 

 personel inny z wyższym wykształceniem – 2,8%, 

 ratownicy medyczni – 2,1%, 

 kierowcy karetki transportowej – 1,4%, 

 obsługa gospodarcza41 – 9,4%. 

W okresie objętym kontrolą średniomiesięczne wynagrodzenia wzrosły we 
wszystkich grupach w 2018 r., a istotnie (o 5% i więcej) w grupie: 

 zarządu – o 22,2% w pierwszej połowie 2019 r., 

 lekarzy – o 21,5% w 2018 r. i 12,2% w pierwszej połowie 2019 r., 

 pielęgniarek i położnych – systematycznie o 16,6% w 2016 r., 11,9% w 2017 r., 
14,0% w 2018 r., 9,7% w pierwszej połowie 2019 r., 

 administracji – systematycznie o 6,2% w 2016 r., 18,6% w 2017 r., 13,4% 
w 2018 r., 6,7% w pierwszej połowie 2019 r., 

 sekretarek i rejestratorek – o 5,4% w 2015 r. i 7,4% w 2016 r., 

 personelu niższego medycznego – o 10,4% w 2017 r., 12,2% w 2018 r., 18,7% 
w pierwszej połowie 2019 r., 

 techników medycznych – o 5,8% w 2015 r., 5,2% w 2017 r., 6,3% w 2018 r., 

 innych pracowników z wyższym wykształceniem – 14,8% w 2015 r., 4,3% 
w 2018 r., 40,7% w pierwszej połowie 2019 r., 

 ratowników medycznych – o 5,5% w 2017 r., 82,6% w 2018 r., 15% 
w pierwszej połowie 2019 r., 

 kierowców karetki transportowej – 8,2% w 2015 r., 6,1% w 2016 r., 7,5% 
w 2017 r., 9,7% w 2018 r. i 13,8% w 2019 r. 

(akta kontroli str.22-24, 30) 

18. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu nie utworzono zakładowego funduszu 
nagród ani nie wypłacano premii i nagród uznaniowych. Łączna wysokość dodatków 
zadaniowych wypłacona od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2019 r. wynosiła 
106,6 tys. zł, a na nagrody jubileuszowe wydano 1 989,6 tys. zł.  

(akta kontroli str. 22-24, 30, 2900-2904) 

19. Rachunek kosztów prowadzenia procedur medycznych był wykonywany 
w Szpitalu w konkretnych przypadkach z wykorzystaniem programu Excel, jednakże 
ze względu na brak zintegrowanego systemu informatycznego oraz modułu BI42 nie 
było technicznej możliwości bieżącego controllingu tych kosztów. Zgodnie 
z obowiązującym programem naprawczym Szpital zamierza zlecić badanie 
rentowności wykonywanych procedur metodą porównawczą na podstawie 
sprawozdań przekazywanych do NFZ oraz poprawności i efektywności kodowania 
JGP wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. 

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano w Szpitalu przypadku odmowy przez 
zatrudnionego lekarza udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi z powodu 
wiedzy o braku rentowności tego świadczenia, jeżeli świadczenie to wchodziło 
w zakres kontraktowany przez NFZ. 

                                                                                                                                       
37 Obejmuje stanowiska: Dział księgowości, kadry i płace, sekcja techniczno-gospodarcza, Naczelna 

Pielęgniarka, dział statystyki medycznej, ksiądz. 
38 Obejmuje stanowiska: sekretarki medyczne – oddziały szpitalne i ośrodki zdrowia, rejestratorki medyczne – 

przychodnia specjalistyczna oraz dietetyczki, 
39 Obejmuje stanowiska: pracownicy sterylizacji, sanitariusze. 
40 Obejmuje stanowiska: technicy fizjoterapii, technicy RTG, technicy analitycy (laboratorium centralne). 
41 Obejmuje stanowiska: pracownicy kotłowni, elektryk, hydraulik, goniec, sprzątaczki, salowe. 
42 Business Intelligence (analityka biznesowa). 
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(akta kontroli str.561-566) 

20. Szpital nie wynajmował aparatury medycznej innym podmiotom ani nie użyczał 
nieodpłatnie części majątku. Pomieszczenia i powierzchnia Szpitala były 
wynajmowane i wydzierżawiane innym podmiotom. Przychody z czynszów 
i dzierżawy systematycznie obniżały się z kwoty 629,1 tys. zł w 2014 r. do 389,1 tys. 
zł w 2018 r. oraz 193,2 tys. zł w pierwszej połowie 2019 r. Spadek przychodów 
wynikał m.in. z zakończenia wynajmu pomieszczeń dla ARiMR w 2016 r. oraz 
niższych przychodów z wynajmu budynku dla Urzędu Miasta i Gminy Proszowice. 
W wyniku analizy pięciu największych kwotowo umów najmu i dzierżawy 
stwierdzono, że Szpital osiągnął w 2018 r. zysk na poziomie 218,8 tys. zł przy 
przychodach na poziomie 305,6 tys. zł. W przypadku jednej z pięciu badanych 
umów zawartej z podmiotem świadczącym usługi w zakresie kompleksowego, 
całodobowego żywienia pacjentów stwierdzono zaniżenie opłaty za dzierżawioną 
powierzchnię oraz energię cieplną c.o. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 
30 listopada 2019 r. W przypadku umowy dzierżawy pomieszczeń Szpitala zawartej 
z podmiotem wykonującym usługi z zakresu badań tomografii komputerowej 
dyrektorzy Szpitala zawierali aneksy przedłużające okres dzierżawy o kilka 
miesięcy, co skutkowało dzierżawą powyżej 3 lat, i nie występowali z wnioskiem do 
Zarządu Powiatu i Rady Społecznej o zgodę na wydzierżawienie pomieszczeń 
Szpitala, co naruszało warunki określone w uchwale Rady Powiatu w sprawie 
gospodarowania mieniem43. Szerzej kwestie te przedstawiono w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 665-680, 2256-2271, 2279-2287, 2307-2324, 2357-2381) 

21. Określone przez Ministra Zdrowia w 2017 r. wskaźniki charakteryzujące sytuację 
ekonomiczno-finansową Szpitala44 kształtowały się na niekorzystnym poziomie, 
w szczególności w latach 2017-2018 i w pierwszej połowie 2019 r. W związku 
z wygenerowaną przez Szpital stratą wskaźniki zyskowności oraz wskaźnik 
wypłacalności miały wartość ujemną, z kolei wskaźniki bieżącej i szybkiej płynności 
w całym okresie objętym kontrolą przyjmowały wartości nieprzekraczające wartości 
0,5, co wskazywało na narastający brak zdolności Szpitala do spłaty zobowiązań 
krótkoterminowych. Wskaźnik zadłużenia aktywów kształtował się na bezpiecznym 
poziomie ok. 50% w latach 2014-2017 i uległ istotnemu pogorszeniu w 2018 r. 
(73,1%) i w pierwszej połowie 2019 r. (82,2%). Jedynie wskaźniki rotacji należności 
i zobowiązań kształtowały się na korzystnym poziomie, przy czym w przypadku 
zobowiązań uwidoczniły się problemy z ich regulowaniem przez Szpital w pierwszej 
połowie 2019 r., kiedy wskaźnik wzrósł do poziomu 66 dni. 

(akta kontroli str.22-24, 32, 35-36, 409-436) 

W 2019 r. Szpital ponownie wykazał stratę netto z działalności w kwocie 5 583,9 tys. 
zł, co stanowiło 74,4% straty z 2018 r., przy wzroście przychodów netto ze 
sprzedaży o 9,1% (4 316 tys. zł) oraz kosztach amortyzacji na poziomie 1 936,6 tys. 
zł. Strata na koniec roku przekroczyła wartość straty prognozowanej w planie 
finansowym o 1 833,9 tys. zł (48,9%). 

(akta kontroli str. 545-547, 697-700) 

22. Zakwalifikowanie Szpitala do systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej nie wpłynęło korzystnie na sytuację 

                                                      
43  Uchwała Nr XIII/98/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad zbywania, 

wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przez Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach (dalej uchwała Rady Powiatu z 28 lutego 2012 r. w 
sprawie zbywania aktywów) 

44  Rozporządzenie 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). 
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ekonomiczną Szpitala, biorąc pod uwagę pogorszenie wskaźników finansowych 
szpitala w drugiej połowie 2017 r. i w latach 2018-2019. 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych wyjaśnił, że byłoby to 
korzystne dla Szpitala, gdyby wielkość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy była 
skorelowana z faktycznym wykonaniem w roku poprzednim – odmiennie niż w 
latach poprzednich, kiedy Szpital nie uzyskał zapłaty za nadwykonania w 2018 r., 
ani też nie uzyskał odpowiedniego podwyższenia ryczałtu na 2019 r.  

W Raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2018 r., sporządzonym 
na podstawie art. 53a ust. 1-3 ustawy o działalności leczniczej, jako podstawowy 
problem finansowo-ekonomiczny Szpitala wskazano zbyt niską wartość kontraktu 
NFZ w zakresie ryczałtu PSZ45 w stosunku do zapotrzebowania na świadczenia 
zdrowotne. W dokumencie zawarto również informację, że w 2018 r. dynamika 
wykonania ryczałtu w jednostce wyniosła 109%, tj. więcej niż dynamika wykonania 
ryczałtu PSZ szpitali powiatowych dla Polski (103,5%)46 i dla województwa 
małopolskiego (104,6% ), co wynikało z niskiego poziomu kontraktu wyliczonego na 
bazie 2015 r., który był rokiem niskiego poziomu wykonania, tak jak i kolejne lata 
2016 i 2017. 

(akta kontroli str. 22-24, 32, 35-36, 409-436, 561-566) 

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

 Plany finansowe na lata 2015-2019 nie zawierały wszystkich elementów, 1.
o których mowa w art. 31 ustawy o finansach publicznych, tj. wyodrębnionych: 
dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
kosztów płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań, 
środków na wydatki majątkowe, środków przyznanych innym podmiotom, stanu 
należności i zobowiązań na początek i koniec roku, stanu środków pieniężnych 
na początek i koniec roku. 

(akta kontroli str.12-23, 108-154) 

Główna księgowa wyjaśniła, że plan finansowy Szpitala sporządzany był przez 
nią i dyrektora Szpitala, a stosowana wersja planu finansowego obowiązuje od 
kilkunastu lat i była zaakceptowana przez dyrekcję Szpitala. Poinformowała 
również, że plan finansowy Szpitala będzie uwzględniał zakres wynikający z art. 
31 ustawy o finansach publicznych do końca 2019 r.  

Brak wymaganych elementów w planie finansowym dyrektorzy Szpitala 
tłumaczyli m.in. brakiem uwag w tym zakresie po kontroli Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w 2007 r lub w 2008 r., zaufaniem do osób przygotowujących 
plany finansowe, tj. przez Skarbnika Starostwa Powiatowego i księgowość 
Szpitala, powołaniem zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych w 
celu przygotowywania planów finansowych. 

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych wyjaśnił, że plan 
finansowy spzoz-ów nie jest szczegółowo unormowany w przepisach ustawy 
o działalności leczniczej, ani w przepisach ustawy o finansach publicznych, gdzie 
w art. 9 zawarto zapis, iż sektor finansów publicznych tworzą m.in. spzoz, 
a ustawa o działalności leczniczej nie definiuje ich wprost jako podmiotów 
o osobowości prawnej. W związku z czym spzoz-y nie mają jednoznacznie 
określonego statusu podmiotu osobowości prawnej, a więc nie do końca jest 

                                                      
45 Ryczałt systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: ryczałt 

PSZ). 
46 https://www.prawo.pl/zdrowie/wzrasta-zadluzenie-szpitali-dane-za-2018-r,385528.html. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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jasne, czy obowiązują je regulacje art. 30 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 
określające zakres planu finansowego. 

(akta kontroli str. 311-322, 541-544, 747-788) 

W trakcie kontroli przedstawiono sporządzone i zatwierdzone plany finansowe 
(I zmiana planu finansowego na 2019 r. z dnia 16 grudnia 2019 r. oraz plan 
finansowy na 2020 r. z dnia 21 stycznia 2020 r.), które zawierały wymagane 
elementy określone w art. 31 ustawy o finansach publicznych. 

(akta kontroli str. 545-556) 

 W latach 2015-2016 oraz w 2018 r. zwiększano koszty ujęte w rocznych planach 2.
finansowych bez dokonania weryfikacji ich wpływu na zwiększenie planowanego 
stanu zobowiązań, co stanowiło działanie niezgodne z wymogiem określonym 
w art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, i było wynikiem braku 
planowania stanu zobowiązań przez kierownictwo Szpitala. Dotyczyło to wzrostu 
planowanych kosztów w 2015 r. o 3,1%, w 2016 r. o 5,2% oraz w 2018 r. 
o 11,6%. Skutkiem nieprawidłowości był niekontrolowany wzrost zobowiązań 
Szpitala w szczególności w 2018 r., w którym zobowiązania w stosunku do 
2017 r. wzrosły o 31,4%, a zobowiązania wymagalne o 345%. 

 (akta kontroli str. 22-23, 37-38,112- 115,118-123, 132-135, 139-140, 143-144, 
148) 

W sprawie zmiany planów finansowych w latach 2015-2016 ówczesna dyrektor 
Szpitala wyjaśniła, że nigdy nie zwiększyła kosztów, jeżeli nie miała środków, a 
koszty lub wydatki zwiększała w momencie, gdy uzyskiwała dodatkowe 
przychody, więc sporządzała wspólnie z Głównym księgowym analizy, które 
mogły się zachować w formie notatek.  

Ówczesny p.o. dyrektor wyjaśnił, że tym zajmował się Skarbnik Starostwa 
Powiatowego i księgowość Szpitala. 

Główna księgowa wyjaśniła, że:  

 zmiany planów finansowych dokonywano w przypadku zmiany wysokości 
kontraktów z NFZ, niewykonania lub przekroczenia planu w poszczególnych 
pozycjach przychodów i kosztów, 

 Szpital nie posiada żadnych udokumentowanych analiz w tym zakresie. 
(akta kontroli str. 16-21, 557-560, 747-754, 755-769) 

 W okresie od 12 lutego do 11 lipca 2018 r. p.o. dyrektor Szpitala nie 3.
przeprowadzał analiz bieżącego stanu realizacji planu finansowego, co było 
działaniem nierzetelnym. Analiz takich nie przeprowadzała także dyrektor ds. 
administracyjno-ekonomicznych, która była zatrudniona w Szpitalu od 1 marca 
do 12 lipca 2018 r. Skutkowało to pogorszeniem sytuacji ekonomiczno-
finansowej Szpitala i świadczyło o braku nadzoru nad jego gospodarką 
finansową. Strata finansowa jaką Szpital wygenerował w I półroczu 2018 r. była 
o 2 127,9 tys. zł (265,5%) wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r., przy 
wzroście kosztów o 3 824,7 tys. zł (17,8%) i przychodów o 1 696,8 tys. zł (8,2%). 
Zobowiązania Szpitala wg stanu na 30 czerwca 2018 r. wynosiły 17 363,2 tys. zł, 
co stanowiło 120,4% wartości zobowiązań wg stanu na 30 czerwca 2017 r. 
Wartość zobowiązań wymagalnych w I półroczu 2018 r. wzrosła w porównaniu 
do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1 137,5 tys. zł (o 63,0%) i wynosiła 
2 942,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 207-221,  239-252, 741-746, 755-769, 789-806) 

Ówczesny p.o. dyrektor Szpitala zeznał, że nie zajmował się analizą finansów 
Szpitala i nie sprawował nadzoru nad planem finansowym, a tymi czynnościami 
zajmowała się zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych, która 
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miała być dyrektorem finansowym Szpitala, ale potem okazało się, że nie 
posiada wyższego wykształcenia ekonomicznego. O kwestii przygotowywania 
analiz stanu realizacji planu finansowego rozmawiał ze Skarbnikiem Powiatu 
i wielokrotnie prosił Zarząd Powiatu o to, żeby Skarbnik sprawowała nadzór nad 
finansami szpitala, co skutkowało wizytami Skarbnika w Szpitalu, a wszystkie 
miesięczne raporty finansowe miały być przekazywane przez głównego 
księgowego do Starostwa w celu ich sprawdzenia. 

Ówczesna dyrektor ds. administracyjno-ekonomicznych zeznała, że nie 
przeprowadzała takich analiz, gdyż nie miała wykształcenia w tym zakresie. 
Znała się na statystyce medycznej i zajęła się porządkowaniem spraw 
administracyjnych w Szpitalu. Tym zajmował się naczelny lekarz Szpitala. 

Naczelny lekarz Szpitala zeznał, że otrzymywał co miesiąc zestawienie 
wykonania kontraktu w ramach poradni i oddziałów, a w zakresie planu 
finansowego wypowiadał się, jeżeli dotyczyło to pionu medycznego. 

(akta kontroli str. 741-746, 755-769, 789-806, 1036-1063, 1378-1382) 

 W latach 2014-2019 nie naliczono należnych odsetek i nie wystawiano not 4.
odsetkowych osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz pozostałym 
kontrahentom, którzy nie uregulowali terminowo zobowiązań względem Szpitala, 
co było działaniem niegospodarnym. W okresie objętym kontrolą łączna kwota 
nienaliczonych odsetek wynosiła 65,3 tys. zł, przy czym przedawnieniu do końca 
2019 r., z upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 118 Kodeksu 
cywilnego47, uległy należności odsetkowe powstałe do końca 2016 r. o łącznej 
kwocie 47 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 595-645) 

Główna księgowa wyjaśniła, że Szpital nie naliczał odsetek kontrahentom od 
należności za leczenie szpitalne, usługi medyczne i usługi niemedyczne przez 
zwykłe zapomnienie, a w przypadku dwóch badanych kontrahentów od 
należności przeterminowanych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. o 143 dni 
oraz 26 dni wynikało to z braku w umowach zawartych z tymi kontrahentami 
zapisów o naliczaniu odsetek ustawowych w przypadku zapłaty za fakturę po 
terminie jej wymagalności. Za lata 2017, 2018 i 2019 zostaną naliczone i wysłane 
noty odsetkowe do odbiorców tytułem nieterminowych płatności za faktury 
z tytułu sprzedaży usług medycznych i niemedycznych. 

(akta kontroli str.600-604) 

 Za lata 2015-2016 zawyżono wartości współczynników przychodów, o których 5.
mowa w art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, co było działaniem 
nierzetelnym. Współczynniki miały wpływ na rozliczenie otrzymanej ze środków 
Powiatu dotacji. Przy zawyżonych współczynnikach nie wystąpiła kwota do 
zwrotu. Prawidłowo wyliczone współczynniki powinny wynosić 97,20% za 2015 r. 
i 96,67% za 2016 r., a nie 99,52% i 99,75%. 

Główna księgowa wyjaśniła, że przy obliczaniu współczynników do wzoru zostały 
ujęte błędne dane liczbowe. Ówczesna dyrektor Szpitala, która podpisała 
informacje do Starostwa, zeznała, że nie sprawdzała poprawności wyliczenia 
sporządzonego przez główną księgową.   

(akta kontroli str. 1261-1270) 

 Dotację w wysokości 10 tys. zł wykorzystano niezgodnie z celem określonym 6.
w umowie. W 2018 r. Szpital otrzymał od Powiatu dotację na dofinansowanie 

                                                      
47 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). 
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remontu pomieszczeń działu administracji SPZOZ, a przeznaczył ją na zakup 
wyposażenia i mebli do sekretariatu Szpitala.   

(akta kontroli str. 1252-1260) 

Ówczesny p.o. dyrektor Szpitala zeznał, że gabinet dyrektora był w bardzo złym 
staniem i chciał, aby gabinet dyrektora i jego zastępcy został wyremontowany. 

Ówczesna dyrektor ds. administracyjno-ekonomicznych, która zatwierdziła 
fakturę VAT do wypłaty, zeznała, że ona zatwierdziła tylko dokumenty, ale nie 
wiedziała jaka to dotacja i na co przeznaczona. O tym zadecydował p.o. dyrektor. 
Ona nie wiedziała, że za te środki nie można zakupić mebli. 

(akta kontroli str. 741-746, 755-769) 

Szpital dokonał zwrotu dotacji z odsetkami w kwocie 10,8 tys. zł na rachunek 
Powiatu w toku kontroli NIK, tj. 29 stycznia 2020 r.  

(akta kontroli str. 1260a) 

 Zwiększono zatrudnienie lekarzy kontraktowych i obsadę dyżurów na oddziale 7.
ginekologicznym bez przeprowadzenia rzetelnej analizy wpływu przedmiotowych 
zmian na wzrost kosztów działania tego oddziału i jego rentowność. W analizie 
sporządzonej przez główną księgową Szpitala, na prośbę naczelnego lekarza, 
założono miesięczne koszty zatrudnienia na umowę kontraktową po nowych 
wyższych stawkach dla jednego lekarza anestezjologa, neonatologa, pielęgniarki 
anestezjologicznej, dwóch lekarzy (326,6 tys. zł). Dodatni wynik finansowy (76,6 
tys. zł), przy takim wzroście kosztów zatrudnienia, możliwy był dopiero przy 
znacznym wzroście przychodów na poziomie 120 porodów miesięcznie 
W analizie założono przychody z dodatkowych 60 porodów co miesiąc, jednakże 
oddział nadal się nie bilansował. Miesiącem bazowym w analizie był luty 2018 r., 
w którym przy 45 porodach oddział osiągnął stratę w wysokości 189,6 tys. zł. 
W latach 2014-2017 miały miejsce średnio 34 porody miesięcznie. 

(akta kontroli str. 1202, 1206-1207, 1232-1241  

Naczelny lekarz zeznał, że główna księgowa otrzymała dane wejściowe i miała 
zrobić analizę. Potem dyskutowali wspólnie on, księgowa i dyrektor ds. 
administracyjno-ekonomicznych. Najpierw powstała koncepcja medyczna, 
a potem analizowali dane przy zakładanej liczbie porodów. Wychodziła strata, 
ale mniejsza. Otrzymał odpowiedź, że się zbilansuje, dlatego podpisał umowy. 
Nowy kierownik oddziału, też go zapewniał, że jest w stanie poprawić sytuację. 

Główna księgowa wyjaśniła, że duże zmiany personalne jakie zaszły na tym 
oddziale, a co za tym idzie duży wzrost kosztów wynagrodzeń i kontraktów nie 
spowodował wzrostu liczby porodów. Nie zostało spełnione główne założenie, na 
którym opierała się cała analiza. 

(akta kontroli str. 789-806, 1234 ) 

Należy również wskazać, że dla oddziału ginekologii utworzono odrębny, 
całodobowy pion anestezjologów, w sytuacji gdy zgodnie z warunkami realizacji 
świadczeń gwarantowanych dla położnictwa i ginekologii48 stała obecność 
anestezjologów nie jest wymagana w miejscu udzielania świadczeń, tylko 
w lokalizacji. 

                                                      
48 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 

zakresu leczenia szpitalnego  Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm. Załącznik nr 3 „Warunki szczegółowe 
realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego” Część I. „Warunki szczegółowe, jakie 
powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i 
hospitalizacji planowej” dla komórki nr 37 „Położnictwo i ginekologia” w zakresie organizacji udzielania 
świadczeń. 
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Naczelny lekarz zeznał, że chcieli w ten sposób przyciągnąć pacjentki, także 
z innych szpitali i zagwarantować im znieczulenie. Niestety nie udało się. Gdyby 
zrobili wszystkie zmiany bez tej, to mogli nic nie robić. Pacjentki przychodziły, bo 
wiedziały, że będą mieć znieczulenie i opiekę neonatologiczną i dlatego nastąpił 
wzrost porodów. Ale się nie udało. Pomysł był z Suchej Beskidzkiej 
i konsultowany z kierownikiem oddziału. 

 (akta kontroli str. 789-806, 1206-1209) 

 Nie wyegzekwowano od wykonawcy zleconych do wykonania: 8.

 dokumentów koniecznych w związku z wejściem w życie przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), tj. Polityki Bezpieczeństwa 
Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Rejestru 
Zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Szpitalu na podstawie umowy 
nr 06/2018 r. z 8 lutego 2018 r., pomimo wydatkowania na ten cel środków 
w łącznej wysokości 15 tys. zł od lutego do maja 2018 r.; 

 usługi w zakresie doradztwa dotyczącego bezpieczeństwa informacji 
w Szpitalu oraz pełnienia do dnia 15 maja 2018 r. funkcji Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji, a następnie od dnia 25 maja 2018 r. funkcji IODO 
w rozumieniu przepisów RODO na podstawie zawartej umowy z dnia 15 maja 
2018 r., pomimo zapłaty wykonawcy wynagrodzenia w kwocie 13 tys. zł brutto 
od maja do listopada 2018 r.  

Poniesienie wydatków na te cele w łącznej kwocie 28 tys. zł bez zapewnienia 
odpowiedniej kontroli merytorycznej przygotowanych dokumentów stanowiących 
przedmiot umowy oraz protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez 
przedstawicieli obu stron umowy było, w ocenie NIK działaniem niegospodarnym 
i nierzetelnym. 

(akta kontroli str.2202-2232, 2235-2255) 

Ówczesny p.o. dyrektor wyjaśnił, że chciał zwolnić wykonawcę umowy, jak 
zobaczył jego działania, a merytoryczna praca wykonawcy została źle oceniona. 
Zaproponował starostwu, aby zatrudnić profesjonalną firmę, a także wysłał na 
kurs z tej tematyki dwóch pracowników Szpitala oraz wstrzymał wypłatę dla 
wykonawcy umowy. Zatwierdził do wypłaty jedną z faktur, która została 
zweryfikowana i nie przypomina sobie, aby podpisywał protokoły zdawczo-
odbiorcze. Wykonawca organizował szkolenia pracowników szpitala w zakresie 
RODO. 

W sprawie przyczyn zawarcia kolejnej umowy dot. pełnienia funkcji IODO, 
pomimo negatywnej oceny współpracy Szpitala z wykonawcą, p.o. dyrektor 
wyjaśnił, że starostwo nie wyraziło zgody na zatrudnienie kogoś innego, a ktoś 
musiał być, dlatego podpisał umowę z wykonawcą na czas nieokreślony, 
z krótkim okresem wypowiedzenia, aby później nowy dyrektor wyłoniony 
w drodze konkursu mógł sobie to uregulować. 

Zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora, który wypowiedział umowę dotyczącą 
pełnienia funkcji IODO w dniu 29 października 2018 r., zakończenie współpracy 
z wykonawcą wynikało z braku przygotowania wymaganych dokumentów 
zgodnie z umową oraz kompletny brak współpracy i realizacji umowy w zakresie 
pełnienia funkcji IODO. W sprawie przyczyn nieprowadzenia działań w celu 
wyegzekwowania wynagrodzenia w związku z nieprawidłowym wykonaniem 
umów, ówczesny dyrektor wyjaśnił, że koszt dochodzenia tych środków byłby 
wyższy niż wartość tego wynagrodzenia 

W sprawie stopnia realizacji umów oraz podjętych działań przez Szpital w celu 
wyegzekwowania od wykonawców realizacji zapisów umowy w związku z zapłatą 
wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie zastępca dyrektora ds. 
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administracyjno-ekonomicznych przekazał oświadczenie kierownik Sekcji Kadr 
i Płac, do której zadań należało, zgodnie z obowiązującym w tym okresie 
regulaminem organizacyjnym, całość spraw związanych z zagadnieniami 
kadrowymi oraz płacowymi. W oświadczeniu kierownik sekcji kadr i płac 
wyjaśniła, że: 

 sekcja Kadr i Płac nie posiada wiedzy na temat dokumentów wymaganych do 
przygotowania przez wykonawcę zgodnie z umową dot. wdrożenia RODO nr 
06/2018 r. z 8 lutego 2018 r.,  

 w okresie obowiązywania umowy z 15 maja 2018 r. dot. pełnienia funkcji 
Inspektora Ochrony Danych prowadzone były przez wykonawcę szkolenia dla 
wszystkich pracowników Szpitala, który jako IODO przebywał w szpitalu 4 
razy w tygodniu, a wszelkie dokumenty z przeprowadzonych szkoleń 
przechowywał u siebie w biurze w budynku administracyjno-technicznym, a o 
innych czynnościach wykonywanych przez tego wykonawcę sekcja kadr i płac 
oraz zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych nie posiadają 
wiedzy. 

(akta kontroli str. 755-788, 2240-2255) 

 Nie przeprowadzono rzetelnej kontroli merytorycznej faktur wystawionych przez 9.
zleceniobiorcę, a dotyczących wdrożenia RODO, w tym nie sprawdzono  
rzetelności danych, celowości, gospodarności i legalności operacji 
gospodarczych, co było niezgodne z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości49 
oraz § 20 ust. 1 i 2 instrukcji obiegu dokumentów50. Przyjęte dowody księgowe 
nie były zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, gdyż 
wykonawca nie przekazał dokumentacji wymaganej umową, tj. Polityki 
Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania, Rejestru Zbiorów danych osobowych. 
Nie sporządzono także protokołów zdawczo-odbiorczych, które powinny 
potwierdzać wykonanie umowy. Pod względem merytorycznym faktury 
zatwierdziła zastępca kierownika działu kadr i płac, która nie znajdowała się 
w wykazie osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod 
względem merytorycznym. Skutkowało to wypłatą wynagrodzenia wykonawcy 
w łącznej kwocie 15 tys. zł. 

  (akta kontroli str. 706-711, 2202-2213) 

Ówczesny p.o. dyrektor zeznał, że widocznie dokonano weryfikacji zgodności 
treści tego dokumentu i może dostał taką informację z działu księgowego, że ta 
instrukcja została opracowana, ale nie przypomina sobie, aby podpisywał 
protokoły zdawczo-odbiorcze, ale na pewno był konflikt pomiędzy nim 
a wykonawcą w zakresie świadczonych przez niego usług określonych w ww. 
umowie, co skutkowało nawet wstrzymaniem wypłat faktur dla tego wykonawcy.  

(akta kontroli str. 755-769) 

 Nie aktualizowano instrukcji obiegu dokumentów, kontroli dokumentów 10.
finansowo-księgowych w SPZOZ w Proszowicach, stanowiącej załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Nr 10/2008 dyrektora SPZOZ w Proszowicach z dnia 21 lutego 
2008 r., od momentu jej obowiązywania, tj. od 21 lutego 2008 r., co było 
działaniem nierzetelnym. Nieaktualne dane o funkcjonujących w Szpitalu 
sekcjach, komórkach organizacyjnych oraz osobach zatrudnionych na 
stanowiskach m.in. dyrektora, zastępcy dyrektora, naczelnej pielęgniarki zawarte 
były w następujących wykazach stanowiących załączniki do instrukcji: 

                                                      
49 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.). 
50 Instrukcja obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych w SPZOZ w Proszowicach stanowiąca 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2008 Dyrektora SPZOZ w Proszowicach z dnia 21 lutego 2008 r. 
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 jednostek, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy 
biorących udział w obiegu dokumentów księgowych (załącznik nr 2), 

 stanowisk, którym przekazano egzemplarze instrukcji (załącznik nr 3), 

 osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod 
względem merytorycznym (załącznik nr 4). 

 (akta kontroli str. 9 -10, 706-711, 659-664, 2355) 

W sprawie przyczyn niedokonania aktualizacji wykazu pracowników Szpitala 
upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem 
merytorycznym, Główna Księgowa wyjaśniła, że wykaz nie był aktualizowany, 
ponieważ nikt tego nie wymagał. 

(akta kontroli str.16-21, 2351-2355) 

NIK zwraca uwagę, że w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów zawarte są 
szczegółowe zasady sporządzania i rejestrowania wewnętrznych i zastępczych 
dowodów księgowych, zasady korygowania błędów w dokumentach, zasady 
dokonywania operacji wewnętrznych na podstawie niektórych dokumentów oraz 
zasady archiwizacji dokumentów księgowych. Główny księgowy odpowiada za 
prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wstępną kontrolę kompletności 
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 
Osoba sprawująca tę funkcję powinna inicjować dokonanie zmian 
w uregulowaniach wewnętrznych dotyczących finansów jednostki. 

 Nie rozliczono otrzymanej pożyczki w kwocie 600 tys. zł, co było niezgodne z § 2 11.
ust. 4 umowy pożyczki nr 1/2019 z dnia 25 marca 2019 r. zawartej z Powiatem 
Proszowickim. Zgodnie postanowieniami umowy rozliczenia pożyczki należało 
dokonać do dnia 30 kwietnia 2019 r., przedkładając pożyczkodawcy przelew 
bankowy dokonany na konta wierzycieli. Szpital przesłał rozliczenie pożyczki 
w toku kontroli NIK, tj. 18 grudnia 2019 r., po wezwaniu Starostwa z 17 grudnia 
2019 r.  

(akta kontroli str. 1271-1273a) 

Ówczesny dyrektor Szpitala, który podpisał umowę pożyczki, nie pamiętał 
przyczyn niezłożenia rozliczenia.  

(akta kontroli str. 770-788) 

 Nie zapłacono w terminie poniżej wskazanych zobowiązań, co było niezgodne 12.
z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki 
jednostek sektora finansów publicznych powinny być dokonywane w terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dotyczyło to zobowiązań 
wobec: 

 kontrahentów, czego skutkiem była zapłata w okresie 2014-2019 odsetek 
z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w łącznej kwocie 
154,6 tys. zł51, 

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy oraz na fundusz emerytur 
pomostowych należnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom 
Szpitala, czego skutkiem była zapłata odsetek w kwocie: 47,6 tys. zł 
w 2014 r., 30,0 tys. zł w 2015 r., 32,8 tys. zł w 2016 r., 24,3 tys. zł w 2017 r., 
14,7 tys. zł (oraz opłat prolongacyjnych w kwocie 0,9 tys. zł, kosztów 
upomnień w kwocie 46,40 zł) w 2018 r., 10,7 tys. zł (oraz opłat 
prolongacyjnych w kwocie 10,8 tys. zł) w 2019 r. 

                                                      
51  W poszczególnych latach Szpital zapłacił odsetki: 2014 r. – w kwocie 29,3 tys. zł, 2015 r. – w kwocie 50,1 

tys. zł,2016 r. – w kwocie 26,3 tys. zł,2017 r. – w kwocie 8,4 tys. zł,2018 r. – w kwocie 5,0 tys. zł,2019 r. – 
w kwocie 35,6 tys. zł. 
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Szpital zawarł z ZUS w dniach:  

 2 października 2018 r. dwie umowy na spłatę zobowiązań w ratach: nr 
01/2018/116359 na kwotę 1 606,9 tys. zł (należność główna 1 457,3 tys. zł, 
w tym odsetki za zwłokę 9,3 tys. zł) oraz nr 02/2018/118126 na kwotę 837,6 
tys. zł (należność 760,5 tys. zł, w tym odsetki za zwłokę 0 zł), 

 17 października 2019 r. umowę na spłatę zobowiązań w ratach nr 
01/2019/208332 na kwotę 880,3 tys. zł (należność główna  848,4 tys. zł, 
w tym odsetki za zwłokę 0 zł). 

Zobowiązania wynikające z umów z ZUS zostały zapłacone przez Szpital do 
końca 2019 r. w ratach zgodnie z harmonogramami płatności określonymi 
w umowach. 

(akta kontroli str. 409-436, 437-478, 517-540, 665-695, 2348-2356, 2894-2897) 

W sprawie nieterminowego regulowania zobowiązań i wzrostu zobowiązań 
wymagalnych Główna Księgowa wyjaśniła, że wpływ na to miało m.in.:  

 uzyskanie znacznej straty netto na działalności w 2018 r. powyżej wartości 
amortyzacji, która w poważny sposób wpłynęła na wielkość niepokrytych 
wpływami wydatków na bieżącą działalność zarówno w 2018 r., jak i w 2019 
r., co wynikało głównie z kosztów usług medycznych z tytułu zawartych 
kontraktów, które wzrosły z 7 330,1 tys. zł w 2017 r. do 12 189,1 zł za 2018 r. 
(wzrost od maja 2018 r.), a także niepodpisywanie przez NFZ w 2019 r. ugód 
za nadwykonania za rok poprzedni, 

 realizowanie wielu inwestycji i zakupów aparatury medycznej w latach 2014-
2018, których koszty częściowo były pokrywane ze środków własnych 
Szpitala, co skutkowało zmniejszaniem się środków na spłatę zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług oraz wzrostem zobowiązań, 

 zapisy umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym 
z bankiem ograniczające wysokość zaciąganych zobowiązań na pokrycie 
długu w formie pożyczek, czy kredytu do kwoty 500 tys. zł, przez co Szpital 
zmuszony był do korzystania z kredytu kupieckiego na podstawie 
sporządzonych porozumień z wierzycielami oraz do oczekiwania na wpływ 
środków wynikających z uchwały na pokrycie straty netto za 2018 r. od 
organu tworzącego. 

(akta kontroli str. 479-486) 

 W latach 2018-2019 Polityka kadrowa w Szpitalu nie była prowadzona rzetelnie 13.
i skutkowała poniesieniem dodatkowych kosztów przez Szpital, co w trudnej 
sytuacji finansowej Szpitala było działaniem niegospodarnym. Dotyczyło to 
zarówno decyzji podejmowanych przez Zarząd Powiatu Proszowickiego 
w przypadku zmian na stanowisku dyrektora Szpitala, jak i decyzji dyrekcji 
Szpitala podjętych w okresie od marca do czerwca 2018 r., a dotyczących 
zwolnień pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na wiodących 
stanowiskach 

W wyniku decyzji Zarządu Powiatu za okres od 12 do 31 lipca 2018 r. 
wynagrodzenie w łącznej kwocie [...]52 tys. zł wypłacono dwóm dyrektorom, gdyż 
kolejny dyrektor został zatrudniony w momencie, gdy ustępującemu dyrektorowi 
nie upłynął okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy z kolejnym dyrektorem 

                                                      
52 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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bez uzasadnionych przyczyn skutkowało wypłatą odprawy w wysokości [...]53 
miesięcznego wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop w łącznej kwocie [...]54 
tys. zł. Zarząd Powiatu, co potwierdzali dyrektorzy Szpitala, uzgadniał wysokie 
wynagrodzenie przyznane naczelnemu lekarzowi powołanemu następnie na p.o. 
zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 

Na podstawie wyroków sądowych lub zawartych ugód Szpital wypłacił 
zwolnionym w okresie od marca do czerwca 2018 r. pracownikom (radca prawny, 
naczelna pielęgniarka, ordynator i starszy asystent oddziału ginekologiczno-
położniczego) 250 tys. zł. i do zapłaty, według stanu na 8 stycznia 2020 r., 
pozostawała kwota 86,9 tys. zł. Zwolnionym lekarzom kontraktowym z oddziału 
ginekologii wypłacono miesięczne wynagrodzenie w łącznej kwocie 25,2 tys. zł. 
Ogółem zwolnionym pracownikom wypłacono 335,9 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 755-769, 770-788, 1042, 1166, 1167-1201, 1206, 2887-2891) 

W sprawie, czy powyższe zwolnienia konsultowane były z Radą Społeczną 
Szpitala, czy też z organem tworzącym i czy w momencie zwolnień liczono się 
z możliwością pozwów sądowych i wypłaty odszkodowań, pełniący w tym okresie 
obowiązki dyrektor wyjaśnił, że on był odpowiedzialny za zwolnienie radcy 
prawnej, a personelu z oddziału ginekologii oraz naczelnej pielęgniarki naczelny 
lekarz Szpitala.  

(akta kontroli str. 755-769) 

Naczelny lekarz wyjaśnił, m.in., że ówczesny personel oddziału ginekologicznego 
z różnych względów nie gwarantował zwiększenia liczby porodów. Do wyboru 
były dwie opcje, tj. zamknięcie oddziału albo zatrudnienie nowych lekarzy. 
Zaproponował dyrektorowi zmianę personelu. Z kolei naczelna pielęgniarka 
została zwolniona za zły nadzór i rosnące godziny nadliczbowe, których nie była 
w stanie wytłumaczyć. 

(akta kontroli str. 789-806) 

 W okresie od 16 lutego 2018 r. do 1 kwietnia 2019 r. obowiązki zastępcy 14.
dyrektora ds. lecznictwa powierzono osobie, która nie posiadała 8 lat pracy 
w zawodzie lekarza, co było niezgodne z wymogami określonymi dla tego 
stanowiska w rozporządzeniu w sprawie wymaganych kwalifikacji.  

(akta kontroli str. 1380-1387, 1405, 1406, 1416, 1453) 

P.o. dyrektor Szpitala, który zatrudnił naczelnego lekarza i powierzył mu 
obowiązki zastępcy zeznał, że został on wskazany przez starostę, miał autorski 
program na uzdrowienie Szpitala i być jego liderem. Dotychczasowy zastępca 
dyrektora ds. lecznictwa poszedł na urlop, potem zostało uzgodnione jego 
odejście. Dlatego została podjęta koncepcja naczelnego lekarza i wprowadzenia 
takiego stanowiska do regulaminu. Zmianą Regulaminu miała zająć się 
zatrudniona nowa dyrektor administracyjna. Warunki zatrudnienia, były ustalane 
ze starostą, a nie z nim. 

                                                      
53 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

54 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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Ówczesny dyrektor Szpitala, który powierzył obowiązki zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa, zeznał, że został wprowadzony w błąd. Nie wiedział, że osoba 
zajmująca stanowisko naczelnego lekarza nie ma 8 lat pracy w zawodzie oraz 
specjalizacji. Dowiedział się o tym po dwóch miesiącach, a lekarz obiecywał, że 
doniesie dokumenty. Podejmował działania w celu przekazania obowiązków 
zastępcy kierownika ds. lecznictwa innemu lekarzowi, ale nikt nie chciał się 
zgodzić, a ktoś musiał pełnić tę funkcję. 

 (akta kontroli str. 755-769, 770-788) 

W sprawie, dlaczego powołał p.o. zastępcę dyrektora ds. lecznictwa bez 
konkursu, ówczesny dyrektor Szpitala zeznał, że rozmawiał z byłym zastępcą 
dyrektora ds. lecznictwa, czy nie chciałby wycofać swojej decyzji i pomóc mu 
w budowie trzonu medycznego, ale odmówił ze względu na sytuację w Szpitalu. 
Nie miał kogokolwiek, kto chciałby pełnić tę funkcję. Trudno było zostawić Szpital 
bez medyka w bardzo rozchwianej sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej,  

(akta kontroli str. 770-778) 

 Komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania na zastępcę dyrektora 15.
ds. lecznictwa Szpitala powołano 12 września 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 
leczniczym55. Dotychczasowy zastępca dyrektora ds. lecznictwa podpisał 
26 kwietnia 2018 r. porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dniem 
27 lipca 2018 r. w związku z przejściem na emeryturę, a od 2 maja 2018 r. został 
zwolniony 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. 1032, 1142-1143) 

Ówczesny p.o. dyrektor zeznał, że poprosił kierowniczkę działu kadr Szpitala 
o przygotowanie konkursu na stanowisko zastępcy w momencie jak okazało się 
ówczesny zastępca dyrektora ds. lecznictwa odchodzi, ale już nie miał wiedzy jak 
się to postępowanie zakończyło bo odwołano go ze stanowiska.  

Kierownik działu kadr Szpitala wyjaśniła, że zgłoszenia przedstawicieli do komisji 
konkursowej spływały do końca kwietnia 2018 r. Rozmawiała z p.o. dyrektorem 
o wymaganych kwalifikacjach na powyższe stanowisko. Ostatecznie ówczesny 
p.o. dyrektor podjął decyzję o wszczęciu konkursu z chwilą rzeczywistego 
zwolnienia się stanowiska, tj. po 27 lipca 2018 r. W sierpniu przebywała na 
urlopie i dopiero we wrześniu wraz z nowym dyrektorem podjęli dalsze czynności 
w sprawie konkursu. 

(akta kontroli str. 755-769, 1141, 1142) 

 Z osobą powołaną na stanowisko naczelnego lekarza i następnie na pełniącego 16.
obowiązki zastępcy dyrektora ds. lecznictwa zawarto umowę cywilnoprawną, 
podczas gdy zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z zastępcą 
nawiązuję się stosunek pracy na podstawie umowy pracę. 

(akta kontroli str. 1381-1387) 

Ówczesny p.o. dyrektor zeznał, że takie były ustalenia naczelnego lekarza ze 
starostwem.  

Dyrektor Szpitala, który w lipcu 2018 r. przedłużył umowę, zeznał, że chciał 
zabezpieczyć pracę pionu medycznego. Rozpoczął pracę na stanowisku 

                                                      
55 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.). 
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dyrektora 12 lipca a 13 lipca 2018 r. (piątek) został poinformowany, że naczelny 
lekarz ma już udzielony urlop i nie będzie go (od poniedziałku) do końca sierpnia. 
Była to jedyna osoba, która mogła objąć tę funkcję i było to życzenie Powiatu.  

(akta kontroli str. 755-769, 770-788) 

 W okresie od 16 lutego do 31 października 2018 r. osobie powołanej na 17.
stanowisko naczelnego lekarza i następnie na pełniącego obowiązki zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa za wykonywanie obowiązków zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa przyznano wynagrodzenie, które było [...]56 wyższe od wynagrodzenia 
przewidzianego w regulaminie wynagradzania Szpitala dla tego stanowiska. 
Zgodnie z regulaminem wynagradzania zastępcy kierownika ds. lecznictwa 
przysługiwała XXI kategoria zaszeregowania oraz dodatki: funkcyjny, za wysługę 
lat, za stopień naukowy. Maksymalna stawka wynagrodzenia zasadniczego w 
XXI kategorii zaszeregowania wynosiła 5 500 zł, dodatek funkcyjny do 45% 
wynagrodzenia zasadniczego, tj. maksymalnie 2 475 zł, dodatek za tytuł doktora 
habilitowanego do 30% wynagrodzenia zasadniczego, tj. maksymalnie 1 650 zł, 
oraz dodatek za wysługę lat po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia, 
przy czym dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy do osiągnięcia 
20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Maksymalne wynagrodzenie 
na tym stanowisku z dodatkiem za wysługę lat w wysokości 7% mogło wynosić 
10 010 zł57. W ocenie NIK przyznanie tak wysokiego wynagrodzenia było 
działaniem nie tylko niezgodnym z regulaminem wynagradzania, ale także 
niegospodarnym, w sytuacji gdy Szpital wykazywał stratę, a wynagrodzenia 
dyrektorów Szpitala były niższe. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach 
publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób oszczędny. 

(akta kontroli str. 189-238, 659-664, 1028, 1029, 1031, 1040, 1381-1387) 

Ówczesny p.o. dyrektor Szpitala zeznał, że wynagrodzenie naczelnego lekarza 
zostało ustalone pomiędzy Zarządem Powiatu a naczelnym lekarzem. On nie 
brał w tym udziału, jemu przedstawiono tylko umowę do podpisu. Wszystkie 
warunki ustalono ze starostwem. 

Dyrektor Szpitala, który w lipcu 2018 r. przedłużył umowę, zeznał że 
wynagrodzenie brutto pozostało takie samo jak w umowie z 16 lutego 2018 r., 
a podział wynagrodzenia na dwa składniki miało służyć lepszej dyscyplinie pracy 
i rozdzieleniu część medycznej od pozostałej wykonywanej przez p.o. zastępcę 
dyrektora ds. lecznictwa. 

Naczelny lekarz zeznał, że wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określone 
w umowie na świadczenie usług na stanowisku naczelny lekarz SPZOZ ustalił 
Zarząd Powiatu oraz p.o. dyrektor. Kwotę określił on sam i Zarząd miał się 
zastanowić, czy jest w stanie ją uiścić. 

(akta kontroli str. 755-769, 770-788, 789-806) 

 W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. p.o. zastępcy dyrektora ds. 18.
lecznictwa wypłacono [...]58 zł za pełnienie tej funkcji, pomimo że nie zawarto z 

                                                      
56 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wynagrozenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

57  Taki staż pracy miał naczelny lekarz w momencie zawarcia umowy. 
58 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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nim stosownej umowy określającej wynagrodzenie za wykonywanie tych zadań. 
Umowa, na podstawie której zostały powierzone obowiązki w zakresie p.o. 
zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, wygasła 31 grudnia 2018 r. W umowie tej 
określono także wynagrodzenie za wykonywanie funkcji zastępcy. Od 1 stycznia 
2019 r. osobie zajmującej dotychczas to stanowisko ówczesny dyrektor Szpital 
udzielił pełnomocnictwa do wykonywania czynności faktycznych i prawnych 
związanych z pełnieniem funkcji zastępcy kierownika ds. lecznictwa podmiotu 
leczniczego (zastępcy dyrektora ds. lecznictwa), jednakże nie zawarto nowej 
umowy oraz nie określono wynagrodzenia za sprawowanie tej funkcji. Mimo to 
pełnomocnik przedkładał faktury, w których rozliczył [...] 59zł za wykonywanie tej 
funkcji, a wynagrodzenie zostało mu wypłacone. 

(akta kontroli str. 1383-1387, 1405-1406, 1449-1451, 1534-1539, 1556-1559, 1572-
1575) 

Ówczesny dyrektor Szpitala wyjaśnił, że udzielił pełnomocnictwa w celu 
zapewnienia kontynuacji działań ma tym stanowisku. W międzyczasie 
poszukiwał kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, po tym 
jak na konkurs nie zgłosili się inni kandydaci poza dotychczasowym p.o. 
zastępcą dyrektora, który nie miał wymaganych kwalifikacji. Był zainteresowany 
zakończyć z nim współpracę, ale nie znalazł nikogo kto by go zastąpił w tamtym 
czasie.  

P.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa zeznał m.in., że skoro wszystkie 
rozliczenia były podbite przez dyrektora, to dyrektor był tego świadomy. 
Wielokrotnie podnosił potrzebę korekty sytuacji, że nie miał umowy, ale dyrektor 
Szpitala zatwierdzał to. Było to w okresie, kiedy współpraca pomiędzy nim i 
dyrektorem nie układała się, a w kwietniu rozwiązał umowę.  

(akta kontroli str. 755-769, 770-788) 

 W okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r. p.o. zastępcy 19.
dyrektora ds. lecznictwa przyznano korzystniejsze wynagrodzenie i warunki 
z tytułu świadczenia usług zdrowotnych niż w umowach pozostałych lekarzy 
wykonujących analogiczny zakres świadczeń zdrowotnych i w stosunku do jego 
uprzednio zawartych umów na świadczenia zdrowotne w Szpitalu. I tak: 
− [...]60 

(akta kontroli str. 1205, 1326-1354, 1366-1370, 1373-1377, 1383-1385, 1437-1447) 

W ocenie NIK zwiększenie wynagrodzenia i nieokreślenie limitów, a także 
dodanie zapisów niekorzystnych dla Szpitala było działaniem nierzetelnym, 
a także niegospodarnym, w sytuacji gdy Szpital wykazywał stratę. Zgodnie z art. 
44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w sposób oszczędny. 

                                                                                                                                       
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

59 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

60 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie warunków umowy. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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Ówczesny dyrektor Szpitala zeznał, m.in. że p.o. zastępca powiedział wprost, że 
za mniejsze stawki nie będzie pracował, że ma tytuły uczelni, i stawiał go pod 
ścianą. Próbował negocjować stawki, ale był pod presją. Początkowo po objęciu 
stanowiska nie zdawał sobie sprawy w jak ciężkiej sytuacji był ten Szpital. Limity 
punktów nie miały dużego znaczenia. NFZ zawierał umowy ze Szpitalem na całą 
sumę punktów. Kierowniczka poradni specjalistycznych nadzorowała te punkty. 
Jeśli jakaś poradnia nie wyrabiała punktów, to wówczas przesuwano te punkty 
na jego korzyść. P.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa dostał przyzwolenie na 
takie skonstruowanie umowy od Zarządu Powiatu(…). On jako dyrektor był 
wzywany na posiedzenia Zarządu, bo długo nie chciał podpisać tej umowy (…). 
W Szpitalu nie było radcy prawnego. Dopiero jak zatrudnił nowego radcę 
prawnego, zaczęli te zapisy z umowy z trudem wycofywać.  

P.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa zeznał, że stawki były zaproponowane 
przez niego i uzasadnione jego kompetencjami, bardzo dobrym wykształceniem; 
a średnie rynkowe wynagrodzenie kontraktowe dla osób o jego wykształceniu 
wynosi więcej. Stawki zostały przedstawione Zarządowi powiatu, zawsze w 
pierwszej kolejności konsultował się z zarządem, pomimo że jego 
zwierzchnikiem był dyrektor szpitala. Było to wielokrotnie konsultowane na 
przestrzeni tygodni.  

(akta kontroli str. 755-769, 770-788) 

 Objęte szczegółowym badaniem rozliczenia p.o. zastępcy dyrektora ds. 20.
lecznictwa za świadczenie usług zdrowotnych w okresie od kwietnia 2018 r. do 
lipca 2019 r. były sporządzone nierzetelnie i niezgodnie z zawartymi umowami. 

a) W fakturach za maj, czerwiec, lipiec 2018 r. za świadczenie dyżurów w izbie 
przyjęć wykazał stawkę niezgodną z umową, tj. [...]61  

P.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa zeznał, że może wynikało to z jego 
błędu, ale nie dostał żadnej informacji ani pisma ze strony Szpitala, że 
rozliczenie zostało błędnie sporządzone. 

(akta kontroli str. 789-806, 1442-1446, 1496-1497, 1502-1505) 

b) Za świadczenie usług w poradni ortopedycznej w maju, czerwcu i lipcu 2018 
r. rozliczył łączną kwotę [...]62 zł, w sytuacji gdy nie zawarł pisemnej umowy 
na ten okres. Pierwsza umowa z 10 kwietnia 2018 r. na świadczenie usług w 
poradni ortopedycznej wygasła 30 kwietnia 2018 r. W dokumentacji Szpitala 
nie było kolejnej umowy na okres od maja do lipca 2018 r.  

P.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa zeznał, że świadczył te usługi. Nie 
pamiętał, czy była nowa umowa lub aneks. Lekarz nie odnalazł u siebie kopi 
umowy. 

Kierownik działu kadr wyjaśniła, że przygotowywała umowę na kwiecień 
2018 r. Lekarz dopiero zaczynał pracę w poradni i miała to być taka pierwsza 
umowa na próbę. Potem nie pamięta, aby była kolejna umowa od maja 2018 

                                                      
61 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie warunków umowy. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

62 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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r., być może umknęło to w natłoku spraw. Od maja zaczęły się 
przekształcenia kadrowe na oddziale ginekologii i przygotowywano bardzo 
dużo umów dla nowych pracowników. 

(akta kontroli str. 789-806, 1141, 1437-1441, 1492-1495, 1498-1501, 1516-1517) 

c) W rozliczeniu za listopad 2018 r. za świadczenie usług zdrowotnych, 
obejmującym dyżury w izbie przyjęć oraz udzielanie świadczeń w poradni 
ortopedycznej, na łącznie 251 godzin do wypłaty:  
− wykazał jedną godzinę więcej niż limit określony w umowie; 
− za dyżury w izbie przyjęć rozliczył [...]63 godzin, podczas gdy zgodnie 

z umową dyżury miały nie przekraczać [...]64 godzin miesięcznie; 
− wykazał godziny dyżurów w izbie przyjęć od 8.00 do 15.00, pomimo że 

dyżury na izbie przyjęć chirurgicznej w Szpitalu są pełnione po 15.00 
i w weekendy, a zgodnie z umową miały to być dyżury po tzw. 16,5 h65 
i w weekendy; 

− spośród 20 dni, w których wykazał pracę w izbie przyjęć, w przypadku 
12 dni (6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 29, 30 listopada), na podstawie 
dokumentacji przyjętych pacjentów, nie stwierdzono żadnego wpisu 
dokonanego przez lekarza jako udzielającego świadczenia w tych 
dniach, a w dwóch dniach (12, 27 listopada), w których wykazano po 7 
godzin dyżuru, dokonano wpisów w kartach dwóch pacjentów – po 
jednym wpisie w trakcie dyżuru. Dodatkowo z harmonogramu dyżurów 
wynikało, że nie zaplanowano dyżurów z jego udziałem na izbie przyjęć 
w tych 14 dniach. Wpisy w kartach pacjentów z sześciu dni (2, 5, 7, 22, 
23, 26 listopada) odnosiły się do godzin popołudniowych i wieczornych; 

− za świadczenie usług zdrowotnych w poradni ortopedycznej w dwóch 
dniach (5, 9 listopada) rozliczył po 5,5 godziny, podczas gdy nie miał 
zarejestrowanych pacjentów na te dni, ani też nie sprawozdano do NFZ 
żadnej wizyty w tych terminach; 

− w dniu 23 listopada 2018 r. wykazał pracę tylko w izbie przyjęć (dyżur 
24,5 godziny od 7.30 do 8.00 dnia następnego), podczas gdy 
z dokumentacji wynikało, iż do poradni ortopedycznej miał 
zarejestrowanych pacjentów na godziny dopołudniowe i z tego dnia były 
sprawozdane świadczenia do NFZ z poradni ortopedycznej dla 45 
pacjentów; 

− w dniach 2, 8, 15, 22, 26, 29 listopada wykazał tylko dyżury w izbie 
przyjęć, podczas gdy z dokumentacji wynikało, iż do NFZ były 
sprawozdane wizyty z poradni ortopedycznej (średnio 2-4 wizyty) z tych 
dni. W ewidencji Rejestracji nie było zarejestrowanych pacjentów do 
lekarza na ten dzień.  

(akta kontroli str. 659-664, 812-826, 1388-1402, 1480-1483, 1768-1776, 1805-1815, 
1837-2201) 

                                                      
63 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

64 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

65  Zgodnie z Regulaminem czasu pracy w SPZOZ dyżury tzw. 16,5 h liczy się od godz. 15.00 do 7.30. 
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W sprawie rozliczenia godzin za dyżury na izbie przyjęć p.o. zastępca 
dyrektora ds. lecznictwa zeznał m.in., że: najczęściej w godzinach 
dopołudniowych z oddziału chirurgii nie schodzili lekarze na izbę przyjęć z 
bardzo różnych przyczyn. Pacjenci czekali, a on poczuwał się do 
odpowiedzialności za opiekę nad nimi. Pielęgniarki najczęściej informowały 
pacjentów, że chirurg będzie dopiero po 15.00 i byli oni odsyłani do szpitala 
w Krakowie, więc duża liczba pacjentów mogła nie być ujęta w księdze 
przyjęć. Mogło tak być, że on kierował pacjenta na diagnostykę, a leczenie 
kończył inny lekarz dyżurujący. Nie pamięta czemu nie wypełniał kart 
pacjenta. Pacjenci, którzy przenieśli się do niego, przynosili niekompletną 
dokumentację z poradni ortopedycznej w Proszowicach, nie mieli 
wszystkich wpisów, zdjęć. Nawet jeżeli nie udzielał świadczeń, to fizycznie 
był na miejscu na izbie przyjęć, bądź w razie potrzeby w dyrekcji pod 
telefonem. W grafikach było wykazane znacznie mniej godzin, niż faktycznie 
pracował w szpitalu. Grudzień nie był jedynym miesiącem, gdzie wykazał 
znacznie mniej godzin, niż spędził w szpitalu. Jeżeli chodzi o godziny pracy, 
to z jego strony zdarzały się wieczorno-nocne kontrole na izbie przyjęć, 
żadna z nich nie została uznana przez dyrektora do wypłaty.  

W sprawie rozliczenia godzin za udzielanie świadczeń w poradni 
ortopedycznej p.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa zeznał, m.in. że nie 
pamięta czemu wykazał 5 i 9 listopada. Odnośnie niewykazywania godzin 
pomimo, że przyjmował pacjentów wyjaśnił, że bardzo możliwe, że było tak, 
że opiekował się równocześnie pacjentami w poradni i na izbie przyjęć. 
Niezależnie gdzie był, to godzina była rozliczana tylko raz, fizycznie był 
w punkcie udzielania świadczeń lub był w gotowości do udzielania 
świadczeń. Robiąc rozliczenie może nie pamiętał, że tych świadczeń 
udzielił, gdyż rozliczenie robił pod koniec miesiąca.  

(akta kontroli str. 789-806) 

d) W rozliczeniu za styczeń 2019 r. za świadczenie usług zdrowotnych 
w poradni ortopedycznej: 
− w przypadku pięciu dni nie wykazał pracy w te dni, podczas gdy 

w sprawozdaniu do NFZ zostały wykazane pojedyncze wizyty w tych 
dniach w poradni (7 pacjentów) i były one wpisane w historii choroby 
pacjentów. Przyjęci pacjenci nie byli jednak zarejestrowani do poradni; 

− w dwóch dniach (piątki) wykazał godziny pracy od 6.30 (8.00) do 20.30, 
tj. po ponad 12 godzin dziennie, w sytuacji, gdy limit określony umową 
dopuszczał 10 godzin dziennie, a zgłoszony do NFZ harmonogram pracy 
przewidywał czas pracy w piątki w godzinach od 7.00 do 9.00. 

P.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa zeznał, że przygotowując 
sprawozdanie pod koniec miesiąca po prostu o nich nie pamiętał. Jeżeli to 
byli pacjenci, którzy wymagali przyjęcia w poradni ortopedycznej, to on nigdy 
pacjentom nie odmawiał przyjęcia. W sprawie harmonogramu czasu pracy 
zeznał, że nie było tajemnicą w jakich godzinach przyjmował, nie miał 
dostępu do systemu wprowadzania harmonogramu pracy do NFZ, miały to 
robić kadry. W sprawie, dlaczego przekraczał dzienny limit godzin w poradni 
wyjaśnił, że taka była potrzeba medyczna. Jeżeli liczba zarejestrowanych 
pacjentów tego wymagała, to w takich godzinach przyjmował. 

(akta kontroli str. 789-806, 1388-1402, 1454-1461, 1540-1545, 1744-1746, 1777-
1782, 1799-1815) 

e) W rozliczeniu za marzec 2019 r. za świadczenie usług zdrowotnych 
w poradni ortopedycznej: 
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− w dniu 6 marca 2019 r. wykazał dwie godziny pracy w poradni 
ortopedycznej, podczas gdy na ten dzień nie rejestrowano pacjentów do 
lekarza do poradni, jak  też nie sprawozdano do NFZ żadnej wizyty 
lekarza z tego dnia;  

− w trzech dniach (4, 11 i 18 marca) nie wykazał godzin pracy w poradni, 
podczas gdy w sprawozdaniu do NFZ wykazano 16 wizyt z tych dni i były 
one odnotowane w historii choroby pacjentów przez lekarza. Przyjęci 
pacjenci nie byli zarejestrowani do lekarza do poradni; 

− w czterech dniach (w piątki) wykazał godziny pracy od 6.30 do 19.30, tj. 
po 13 godzin dziennie w sytuacji, gdy limit określony umową dopuszczał 
10 godzin dziennie, a zgłoszony do NFZ harmonogram pracy 
przewidywał czas pracy w piątki w godzinach od 7.00 do 9.00.  

P.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa zeznał, m.in., że jeżeli wykazał 
godziny pracy, to fizycznie był w pracy i przyjmował pacjentów, a w 
przypadkach gdzie nie wykazał godzin, to pewnie zapomniał. Jeżeli przyjął 
pacjenta, to powód był zasadny. Może paniom ze sprawozdawczości 
zapomniało się wykazać. 

(akta kontroli str. 789-806, 1388-1402, 1454-1461, 1564-1567, 1744-1746, 1783-
1788, 1789-1798, 1805-1815) 

f) W rozliczeniu za marzec 2019 r. rozliczył czas pracy w dniu 18 marca od 
6.00 do 7.30 na konsultacje do zabiegów i na funkcję p.o. zastępcy dyrektora 
ds. lecznictwa, który pokrył się z czasem wykazanego dyżuru na izbie 
przyjęć rozpoczętego 17 marca 2019 r. o 8.00 i zakończonego o 7.30 dnia 
następnego. W efekcie do rozliczenia przedstawił 1,5 godziny za czas pracy 
w dwóch jednostkach jednocześnie.  

P.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa zeznał, że był to widocznie jego błąd.  
(akta kontroli str. 789-806, 1568-1575) 

g) Od stycznia do marca 2019 r. wykazywał i rozliczał godziny za wykonywanie 
funkcji p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, pomimo że w tym okresie miał 
zawartą umowę tylko i wyłącznie na świadczenie usług zdrowotnych 
w poradni ortopedycznej, izbie przyjęć i zabiegów.  

P.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa zeznał, że skoro wszystkie rozliczenia 
były podbite przez dyrektora, to dyrektor był tego świadomy. Możliwe, że 
w fakturze przekleił nazwę z poprzedniego miesiąca.  

(akta kontroli str. 789-806, 1388-1404, 1405-1406, 1449-1451, 1534-1539, 1556-
1559, 1572-1575) 

h) Od kwietnia do lipca 2019 r. do rozliczeń za udzielanie świadczeń 
zdrowotnych nie dołączył miesięcznego sprawozdania udzielania świadczeń 
zdrowotnych w poradni, pomimo że zgodnie z § 10 ust. 1 umowy z 2 kwietnia 
2019 r. był zobowiązany do składania sprawozdania z godzin wykonania 
świadczeń potwierdzonego przez kierownika przychodni na ustalonym 
wzorze. 

P.o. zastępca dyrektora ds. lecznictwa zeznał, że składał formularz 
z wykazem punktów otrzymywany od kierownik przychodni i nie otrzymał 
informacji ze strony Szpitala, aby coś musiał skorygować. Gdyby otrzymał 
wezwanie, to by pewnie skorygował. Było to niedopatrzenie z jego strony. 

Kierownik przychodni wyjaśniła, że nie zobowiązała lekarza do składania 
rozliczeń zgodnych ze wzorem, bo dalej był tytułowany w Szpitalu 
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dyrektorem i nie chciała sobie robić kolejnych problemów. Ponadto on 
podpisał umowę i znał wzór umowy.  

(akta kontroli str. 789-806, 1422-1432, 1576-1591, 1747-1748) 

 W szpitalu nie sprawowano rzetelnej kontroli merytorycznej faktur wystawionych 21.
przez p.o. zastępcę dyrektora ds. lecznictwa za świadczenie usług zdrowotnych 
w okresie od kwietnia 2018 r. do lipca 2019 r., w tym nie umieszczano na 
fakturze podpisu o dokonaniu jej sprawdzenia pod względem merytorycznym, co 
było niezgodne z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz z § 20 ust. 1 i 2 oraz 
§ 21 ust. 3 pkt 2 instrukcji obiegu dokumentów w SPZOZ. I tak: 
− do wypłaty zatwierdzono faktury za okres od maja do lipca 2018 r. 

z nieprawidłową stawką za świadczenia w izbie przyjęć,  
− wypłacono wynagrodzenie za świadczenia w poradni ortopedycznej za okres 

od maja do lipca 2018 r. bez zawarcia pisemnej umowy,  
− zatwierdzono do wypłaty faktury za okres od stycznia do marca 2019 r. za 

świadczenia zdrowotne, pomimo że w rozliczeniu wykazano godziny i stawki 
za pełnienie funkcji zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, w sytuacji gdy nie 
zawarto stosownej umowy na wykonywanie tej funkcji,  

− zatwierdzono do wypłaty faktury za listopad 2018 r. oraz styczeń i marzec 
2019 r., podczas gdy załączone do nich rozliczenia nie były sporządzone 
rzetelnie, a rozliczenie za listopad nie zostało potwierdzone przez kierownika 
AOS. 

 (akta kontroli str. 706-711, 1437-1447, 1449-1451, 1480-1591, 1614-1663) 

Główna księgowa wyjaśniła, że przed zatwierdzeniem faktur nie wymagała, aby 
faktury zostały opisane i potwierdzone pod względem merytorycznym, bo 
uważała, że lekarz, pełniący wtedy obowiązki, czy to naczelnego lekarza, czy to 
zastępcy kierownika ds. lecznictwa Szpitala, składał prawidłowo wypełnione 
faktury. W sprawie, czy sama sprawdzała i na jakiej podstawie zatwierdziła 
rozliczenia faktur, które nie były zatwierdzone do wypłaty pod względem 
merytorycznym przez kierowników komórek organizacyjnych Szpitala, wyjaśniła, 
że zatwierdzała faktury bez sprawdzenia, nie sprawdzała z umowami. Kopie 
umów były wcześniej w księgowości [przed 2018 r.]. Potem nastał organizacyjny 
bałagan. Umowy na kontrakty były sporządzane w Dziale Kadr. 

Zastępca głównej księgowej wyjaśniła, że fakturę do wypłaty za maj 2018 r. 
zatwierdziła bez sprawdzania, czy jest zawarta umowa, na podstawie załącznika 
do faktury sporządzonego przez ówczesnego kierownika poradni AOS z liczby 
wykonanych świadczeń. Naczelny lekarz przyjmował w poradni, więc już nie 
cofała się i nie sprawdziła faktury z umową.  

Kierownik poradni AOS wyjaśniła, że świadczenia za maj-lipiec 2018 r., gdzie 
stwierdzono brak umowy na ten okres, rozliczyła po stawce za punkt na 
podstawie słownej informacji uzyskanej od zastępcy kierownika działu kadr 
Szpitala, nie udostępniono jej do wglądu umów. W sprawie, dlaczego rozliczenie 
godzin za listopad 2018 r. nie zostało przez nią podpisane wyjaśniła, że 
sprawozdanie (tj. rozliczenie punktów za świadczenia) zostało podane lekarzowi, 
jednak wystawiona faktura przez niego nie została jej przedłożona do akceptacji. 
W sprawie, dlaczego potwierdziła sprawozdania z godzinami, w szczególności te 
popołudniowe do 20.30, w sytuacji gdy były niezgodne z harmonogramem NFZ 
i umową, kierownik wyjaśniła, m.in. że p.o. zastępca dyrektora nie uzgadniał z 
nią godzin harmonogramu pracy w poradni. Otrzymywała tylko jego polecenia, 
gdyż był jej przełożonym. Jednym z ostatnich poleceń służbowych, było 
potwierdzenie jego godzin pracy w okresie grudzień 2018-marzec 2019. 
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Zastępca kierownika działu kadr Szpitala, która opisała fakturę za listopad 
2018 r. jako zgodną z umową, wyjaśniła, że opisała fakturę po dostarczeniu jej 
przez dział księgowości, bo sprawozdanie załączone pod fakturą było już 
podpisane przez lekarza jako wykonującego zamówienie i jako naczelnego 
lekarza, i przez dyrektora. Uznała, że jest zgodne z ustaleniami pomiędzy ww. 
nie sprawdzała poprawności danych z umową i z ich wykonaniem. Wyjaśniła, że 
w międzyczasie podeszły z kierowniczką kadr do dyrektora i powiedziały, że nie 
podobały się im ilości godzin wykazanych przez lekarza. 

Ówczesny p.o. dyrektor Szpitala w wyjaśnieniach wskazywał m.in., że wszystkie 
faktury były akceptowane przez dział księgowości, więc działali w zaufaniu, że to 
wszystko zostało sprawdzone.  

Ówczesny dyrektor Szpitala zeznał m.in., że nie był w stanie wszystkiego 
sprawdzić, nie analizował rozliczeń osobiście, bo nie miał czasu. Dokumenty były 
analizowane przez kierownika przychodni, kadry, służby księgowe. Był taki 
moment, że wydał zarządzenie, że żadna niezatwierdzona przez przełożonego 
faktura nie może znaleźć się u niego na biurku. Jeżeli przedtem w Szpitalu 
administracyjnie nic nie grało, to ludzie nie wiedzieli, kto co ma zatwierdzić. 
Dopiero ze swoim zastępcą ds. ekonomicznych to porządkowali.   

(akta kontroli str. 755-769, 770-788, 1725-1737, 1740-1742, 1747-1756) 

 W okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 4 kwietnia 2019 r. Szpital nie zaktualizował 22.
i nie przesłał do NFZ harmonogramu pracy p.o. zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa, który jednocześnie wykonywał świadczenia zdrowotne, co było 
niezgodne z § 6 ust. 2 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej66. Do NFZ zgłoszono harmonogram udzielania świadczeń obejmujący 
trzy dni w tygodniu, tj. poniedziałek, środę i piątek, oraz średni tygodniowy czas 
pracy wynoszący 6 godzin, tj. od godziny 7 do 9 we wskazanych dniach. Lekarz 
zmieniał godziny przyjęć oraz ich liczbę. Przykładowo w listopadzie 2018 r. 
oprócz godzin zgłoszonych do NFZ pacjenci byli przyjmowani dodatkowo 
w godzinach od 15 do 20. W styczniu i w lutym 2019 r. pacjenci nie byli 
przyjmowani w poniedziałki, a w środy i piątki byli przyjmowani w dodatkowych 
godzinach. Na podstawie § 10 ust. 6 ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej Szpital mógł dokonywać tych zmian, wykorzystując 
dostępne narzędzia informatyczne udostępnione przez NFZ. 

Niezaktualizowanie harmonogramu skutkowało tym, że p.o. zastępca dyrektora 
ds. lecznictwa przyjmował w poradni w godzinach niezgłoszonych do NFZ 
i wyrażał zgodę, aby rejestrowano pacjentów na te godziny. Na tę samą godzinę 
rejestrowano po kilku lub kilkunastu pacjentów, co oznaczało, że wyznaczano 
czas wizyty pacjenta częściej niż co 9 minut. 

(akta kontroli str. 1454-1461, 1480-1483, 1540-1545, 1560-1563, 1564-1567, 1792-
1804) 

Kierownik działu kadr Szpitala wyjaśniła, że uprawnienia do portalu NFZ 
posiadała ona i jej zastępca. Nie przypomina sobie, aby lekarz rozmawiał z nią 
na temat zmiany harmonogramu godzin do NFZ. Nie jest w stanie samodzielnie, 
bez zgłoszeń kierownika przychodni AOS, zapanować na harmonogramami 
wszystkich pracujących lekarzy w poradniach w Szpitalu (ok. ponad 30). 

Kierownik przychodni AOS wyjaśniła, m.in., że w okresie kwiecień – grudzień 
2018 sprawowała ograniczony nadzór nad pracą Rejestracji Głównej, gdyż 
funkcję tę powierzono kierowniczce zatrudnionej od kwietnia 2018 r. przez 

                                                      
66  Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 ze zm.). 
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ówczesną dyrektor administracyjną. Powyższa decyzja spowodowała 
dezorganizację pracy, niesubordynację części pracowników i narastający konflikt 
w kontaktach międzyludzkich. Lekarz nie uzgadniał z nią godzin harmonogramu 
pracy w poradni, bądź nieobecności i przesunięcia pacjentów uzgadniał 
z Rejestracją. Nigdy nie miała wglądu do umów lekarza. Osobiście nie zgłaszała 
zmian w harmonogramie do Kadr, bo terminy, w których przyjmował, były 
ruchome, często przepisywano pacjentów z powodów nieobecności lub zmiany 
godzin przyjęć. 

(akta kontroli str. 1140-1141, 1725-1735, 1747-1748) 

Asystentka dyrektora ds. POZ w Szpitalu wyjaśniła, że w 2018 r. pacjenci byli 
rejestrowani zgodnie z przekazanym harmonogramem od poprzedniego 
kierownika rejestracji zaakceptowanym przez p.o. zastępcę dyrektora ds. 
lecznictwa. Od 2019 r. ze względu na funkcjonalność systemu komputerowego 
do rejestracji pacjenci ponad zapisany limit przypisywani byli do tych samych 
godzin. Byli rejestrowani za zgodą lekarza. 

(akta kontroli str. 1743-1746) 

 W Szpitalu zatrudniono sześć osób na stanowiskach administracyjnych, które nie 23.
były określone w regulaminie organizacyjnym Szpitala. I tak: 

a) Od 16 lutego do 31 lipca 2018 r. zatrudniono osobę na stanowisku 
naczelnego lekarza SPZOZ, której powierzono zadania określone dla 
zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 

Ówczesny p.o. dyrektor Szpitala zeznał, że został on wskazany przez 
starostę, miał autorski program na uzdrowienie Szpitala i być jego liderem. 
Dotychczasowy zastępca dyrektora ds. lecznictwa poszedł na urlop [od marca 
2018 r.], potem zostało uzgodnione jego odejście. Dlatego została podjęta 
koncepcja naczelnego lekarza i wprowadzenia takiego stanowiska do 
regulaminu. Zmianą Regulaminu miała zająć się zatrudniona nowa dyrektor 
administracyjna. Warunki zatrudnienia, były ustalane ze starostą, a nie z nim. 

 (akta kontroli str. 659-664, 755-769, 1380-1382) 

b) Od 1 marca do 28 lipca 2018 r. zatrudniono pracownika na stanowisku 
dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych. 

Ówczesny p.o. dyrektor, który podpisał z nią umowę o pracę, zeznał, że 
została ona wskazana przez naczelnego lekarza i miała być jego „prawą 
ręką”. 

 (akta kontroli str. 659-664, 755-769, 1043-1047) 

c) Od 3 kwietnia do 31 grudnia 2018 zatrudniono osobę na stanowisku 
kierownika administracji, podczas gdy od 1 marca 2018 r. była już 
zatrudniona dyrektor ds. administracyjno-ekonomicznych. 

Naczelny lekarz wyjaśnił, że była rekomendowana przez dyrektor ds. 
administracyjnych, bo według niej „nie było z kim pracować”, ale nie pamiętał 
dlaczego na takim stanowisku. 

Ówczesna dyrektor ds. administracyjno-ekonomicznych wyjaśniła, że na 
początku kierownik administracji miała się tylko zajmować dotacjami unijnymi 
i przetargami. Szpital był źle opisywany w mediach jeżeli chodzi o rejestrację 
pacjentów, to zależało jej, aby nadzór nad tą komórką objął ktoś nowy.  

(akta kontroli str. 659-664, 741-746, 789-806, 1064-1081) 

d) Od 16 lutego do 27 czerwca 2018 r. zatrudniono osobę na stanowisku 
kierownika sekretariatu. Według regulaminu organizacyjnego sekretariat 
wchodził w skład działu administracyjnego Szpitala, tak więc dla sekretariatu 
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nie określono stanowiska kierowniczego. W efekcie w okresie od 1 do 27 
czerwca 2018 r. osoba ta pobierała wynagrodzenie według XVI kategorii 
zaszeregowania, którą objęto kierowników komórek organizacyjnych. 
Pracownik otrzymał 12 lutego 2018 r. upoważnienie od p.o. dyrektora Szpitala 
w tym samym zakresie, co naczelny lekarz i dyrektor ds. administracyjno-
ekonomicznych, tj. do reprezentowania Szpitala we wszelkich czynnościach 
faktycznych prawnych, a w szczególności do zawierania umów, ugód 
i porozumień. 

Naczelny lekarz, który podpisał umowę, zeznał, że został o to poproszony 
przez p.o. dyrektora, a sam nie znał się na sprawach administracyjnych i nie 
wiedział, że w jednostkach sektora publicznego najpierw takie stanowisko 
musi być utworzone, myślał, że swoboda zatrudnienia jest większa.  

Ówczesny p.o. dyrektor, wyjaśnił m.in., że to miała być jego „prawą ręką”, 
gdyż on sam nie mógł cały czas przebywać w Szpitalu, bo miał inne zajęcia. 
Pracownik pełnił obowiązki kierownika sekretariatu, bo panie, które pracowały 
w sekretariacie, rezygnowały z pracy. Umowę przygotował mu dział kadr.  

(akta kontroli str. 659-664, 755-769, 789-806, 1083-1088) 

e) Od 6 kwietnia do 5 lipca 2018 r. zatrudniono osobę na stanowisku 
koordynatora sekretariatu, w sytuacji gdy od 16 lutego 2018 r. był już 
zatrudniony kierownik sekretariatu. Skutkowało to tym, iż w okresie od 
6 kwietnia do 5 lipca 2018 r. pobierała ona wynagrodzenie według XVI 
kategorii zaszeregowania, tj. przewidzianej dla kierownika komórki 
organizacyjnej, pomimo że sekretariat nie był samodzielną komórką 
organizacyjną, lecz wchodził skład działu administracyjnego Szpitala. 

Ówczesny p.o. dyrektor zeznał m.in., że zatrudniona osoba miała być 
osobistym asystentem naczelnego lekarza, umawiać mu spotkania.  

(akta kontroli str. 659-664, 755-769, 1127-1129) 

f) Od 25 listopada 2019 r. do 6 lutego 2020 r. zatrudniono osobę na stanowisku 
kierownika sekcji zamówień publicznych (0,6 etatu), w sytuacji gdy zgodnie 
regulaminem organizacyjnym sekcja zamówień publicznych nie była odrębną 
komórka organizacyjną, a zamówieniami publicznymi zarządzał kierownik 
sekcji administracyjno-technicznej.  

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że zatrudnienie podyktowane było koniecznością 
zapewnienia należytej realizacji zamówień publicznych a zastana przez niego 
struktura organizacyjna Szpitala uniemożliwiała sprawną ich realizację 
determinowaną przez różne czynniki (…). Zaplanował utworzenie 
Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych i istniała konieczność 
funkcjonalnego przygotowania jej pracy jeszcze na etapie poprzedzającym jej 
formalne utworzenie. 

Sekcja zamówień publicznych została wpisana jako odrębna komórka 
organizacyjna, którą kieruje kierownik, do nowego regulaminu 
organizacyjnego Szpitala wprowadzonego zarządzeniem dyrektora z 7 lutego 
2020 r.  

(akta kontroli str. 659-664, 705, 1150-1158, 1159-1162, 1163-1164) 

 Sześciu osobom zatrudnionym na stanowiskach administracyjnych przyznano 24.
wynagrodzenia niezgodne z regulaminem wynagradzania Szpitala, co było także 
działaniem niegospodarnym. W okresie od 1 października 2017 r. do 31 
listopada 2019 r. wynagrodzenia zostały zawyżone o łączną kwotę 32 487 zł. 
I tak: 



 

43 

a) Od 1 marca do 17 lipca 2018 r. dyrektorowi ds. administracyjno-
ekonomicznych przyznano miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 
o [...]67 zł wyższej niż maksymalna kwota określona w regulaminie 
wynagradzania dla zastępcy kierownika jednostki. Pracownikowi przyznano 
także 10% dodatku za wysługę lat. Wynagrodzenie brutto wraz z dodatkiem 
zostało zawyżone o łącznie [...]68 zł. 

Ówczesny p.o. dyrektor zeznał, że nie wiedział jakie miała wynagrodzenie. Jej 
zatrudnienie było uzgadniane w starostwie i przez naczelnego lekarza. 
Przeszło to przez dział kadr i był pewny, że wszystko jest w porządku, dlatego 
podpisał tę umowę. 

(akta kontroli str. 659-664, 755-769, 1043-1044, 1063) 

b) Od 3 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. przyznane kierownikowi administracji 
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto było o [...]69 zł wyższe niż 
maksymalne wynagrodzenie dla XVI kategorii zaszeregowania (kierownik 
komórki organizacyjnej) określone w regulaminie wynagradzania Szpitala. 
Pracownikowi przyznano także 5% dodatku funkcyjnego i 8% dodatku za 
wysługę lat. Wynagrodzenie brutto wraz z dodatkami zostało zawyżone 
o łącznie [...]70 zł71. 

(akta kontroli str. 659-664, 1064-1065, 1082) 

c) Od 16 lutego do 31 maja 2018 r. przyznane kierownikowi sekretariatu 
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto było o [...]72 zł wyższe niż 
maksymalne wynagrodzenie dla XI kategorii zaszeregowania określone w 
regulaminie wynagradzania. Wynagrodzenie zostało zawyżone o łącznie 
[...]73 zł. 

                                                      
67 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

68 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

69 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

70 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

71  Obliczeń dokonano dla kwoty brutto, bez uwzględniania wynagrodzenia pobieranego za okres niezdolności 
do pracy i korzystania z zasiłku opiekuńczego. 

72 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

73 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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(akta kontroli str. 659-664, 1083-1084, 1086-1087, 1101) 

d) Od 6 lipca 2018 r. do 9 kwietnia 2019 r. przyznane osobie zatrudnionej na 
stanowisku sekretarki, a od 8 października 2018 r. na stanowisku referenta, 
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto było wyższe niż maksymalne 
wynagrodzenie dla IX kategorii zaszeregowania określone w regulaminie 
wynagradzania, tj.: o [...]74 zł miesięcznie w okresie od 6 lipca 2018 r. do 31 
marca 2019 r., i o [...]75 zł w okresie od 1 kwietnia do 9 kwietnia 2019 r. 
Wynagrodzenie brutto zostało zawyżone łącznie o [...]76 tys. zł77.  

(akta kontroli str. 659-664, 1120-1121, 1127-1129) 

e) Od 1 czerwca  do 31 października 2018 r. przyznane osobie zatrudnionej na 
stanowisku sekretarki (0,5 etatu) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze 
brutto było o [...]78 zł wyższe niż maksymalne wynagrodzenie dla IX kategorii 
zaszeregowania określone w regulaminie wynagradzania. Przyznane 
wynagrodzenie brutto zostało zawyżone łącznie o [...]79 zł.  

Od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r., w którym osoba ta była 
także zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. bhp (0,5 etatu), ustalono jej 
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto, które było wyższe niż 
maksymalne wynagrodzenie dla XIV kategorii zaszeregowania określone 
w regulaminie wynagradzania, tj.: o [...]80 zł miesięcznie w okresie od 

                                                                                                                                       
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

74 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

75 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

76 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

77 Obliczeń dokonano dla kwoty brutto, bez uwzględnienia wynagrodzenia pobieranego za okres niezdolności 
do pracy. 

78 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

79 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

80 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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1 października 2017 r. do 31 maja 2018 r. i o [...]81 zł miesięcznie w okresie 
od 1 czerwca  do 31 października 2018 r. Za cały ten okres wynagrodzenie 
zostało zawyżone o łącznie [...]82 zł. 

Od 1 listopada 2018 r. do 9 kwietnia 2019 r., w którym osoba ta była 
zatrudniona na 3/4 etatu na stanowisku specjalisty ds. bhp, ustalone 
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto było wyższe o [...]83 zł niż 
maksymalne wynagrodzenie dla XIV kategorii zaszeregowania. Za cały ten 
okres wynagrodzenie zostało zawyżone o łącznie [...]84 zł85. 

Od 1 listopada 2018 r. do 9 kwietnia 2019 r., w którym osoba ta była 
zatrudniona na 1/4 etatu na stanowisku inspektora ochrony 
przeciwpożarowej, ustalone miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto 
było wyższe o [...]86 zł niż maksymalne wynagrodzenie dla XIII kategorii 
zaszeregowania. Za cały ten okres wynagrodzenie zostało zawyżone 
o łącznie [...]87 zł88.  

Od 10 kwietnia do 30 listopada 2019 r. – miesięczne wynagrodzenie było 
wyższe o [...]89 zł niż maksymalne wynagrodzenie dla XIII kategorii 
zaszeregowania, tj. łącznie za cały ten okres o [...]90 zł91. 

                                                      
81 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

82 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

83 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

84 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

85 Obliczeń dokonano dla kwoty brutto, bez uwzględniania wynagrodzenia pobieranego za okres niezdolności 
do pracy i korzystania z zasiłku opiekuńczego. 

86 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

87 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

88 Obliczeń dokonano dla kwoty brutto, bez uwzględniania wynagrodzenia pobieranego za okres niezdolności 
do pracy i korzystania z zasiłku opiekuńczego. 

89 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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Ówczesny dyrektor Szpitala ustalający pracownikowi wynagrodzenie od 1 
listopada 2018 r. zeznał, że pracownica miała mieć łącznie cały etat, ale nie 
pamiętał, dlaczego wynagrodzenie przekraczało kwoty przewidziane w 
regulaminie.  

(akta kontroli str. 659-664, 770-778, 1102-1110, 1124-1125) 

f) Od 1 listopada 2018 r. do 9 kwietnia 2019 r., przyznane osobie zatrudnionej 
na stanowisku sekretarki miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto było 
wyższe niż maksymalne wynagrodzenie dla IX kategorii zaszeregowania 
określone w regulaminie wynagradzania, tj.: o [...]92 zł miesięcznie w okresie 
od 1 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. i o [...]93 zł w okresie od 1 lutego 
do 9 kwietnia 2019 r. Za cały ten okres wynagrodzenie zostało zawyżone 
o łącznie [...]94 zł95. 

Ówczesny dyrektor Szpitala zawierający umowę z pracownikiem, zeznał, że 
w sekretariacie przed objęciem przez niego stanowiska było osiem 
sekretarek, dokonał redukcji zatrudnienia na tym stanowisku, a ta pracownica 
została sama i dała sobie radę. Wynagrodzenie [...]96 tys. zł brutto dla osoby z 
wyższym wykształceniem to nie jest wysokie uposażenie. 

(akta kontroli str. 659-664, 770-778, 1115, 1117, 1122-1123) 

Ówczesny p.o. dyrektor, zeznał, m.in., że opierał się na dokumentach, które 
dostarczał dział kadr Szpitala. Nie sprawdzał z tabelami.  

Naczelny lekarz Szpitala, zeznał, m.in., że będąc świadomym swoich braków 
administracyjnych, prosił, aby wszystkie umowy były sprawdzane pod względem 
formalno-prawnym i myślał, że skoro dostawał to z kadr, to wszystko było 

                                                                                                                                       
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

90 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

91 Obliczeń dokonano dla kwoty brutto, bez uwzględniania wynagrodzenia pobieranego za okres niezdolności 
do pracy i korzystania z zasiłku opiekuńczego. 

92 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

93 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

94 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

95 Obliczeń dokonano dla kwoty brutto, bez uwzględniania wynagrodzenia pobieranego za okres niezdolności 
do pracy i korzystania z zasiłku opiekuńczego. 

96 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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sprawdzone, w tym przez p.o. dyrektora (prawnika). Umowy przedkładały kadry. 
Nie wszystkie pisma udało mu się przeczytać, ale musiał je podpisać.  

Kierownik działu kadr wyjaśniła, że wynagrodzenia były ustalane na podstawie 
dyspozycji ustnych dyrektorów, na tej podstawie przygotowywała wzory umów. 
Nie ona ustalała kwoty stawek. Nie sporządzała notatek służbowych na tę 
okoliczność. Nie było na to czasu. Panowała atmosfera niepewności 
i niestabilności, chaos organizacyjny, nałożyły się kontrole ZUS, inspekcji pracy, 
NFZ. Dyrektor Szpitala na jesieni 2018 r. zlecił prace nad dostosowaniem nowej 
Tabeli płac w Szpitalu, aneks do regulaminu wynagradzania został wprowadzony 
w marcu 2019 r.  

(akta kontroli str. 755-769, 789-806, 1140) 

 Dwie osoby zostały zatrudnione na stanowiskach administracyjnych, pomimo że 25.
nie posiadały wymaganych kwalifikacji i liczby lat pracy w zawodzie, o których 
mowa w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji. I tak: 

a) Osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora ds. administracyjno-
ekonomicznych nie miała wyższego wykształcenia. 

Ówczesny p.o. dyrektor, który podpisał z nią umowę o pracę, zeznał, że o 
braku wyższego wykształcenia dowiedział się dopiero później, została ona 
wskazana przez naczelnego lekarza. 

b) Od 28 czerwca do 31 lipca 2018 r. zatrudniono osobę na stanowisku 
kierownika działu zamówień publicznych, która nie posiadała ani wyższego 
wykształcenia, ani wymaganej liczby lat pracy. W aktach osobowych 
pracownika nie było żadnych dokumentów poświadczających jego 
wykształcenie i staż pracy, z wyjątkiem kwestionariusza osobowego97, co 
było niezgodne z § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia 
akt osobowych pracownika98. 

Naczelny lekarz, który podpisał umowę z pracownikiem, wyjaśnił, że nie miał 
świadomości, że pracownik nie przedłożył takich dokumentów. Pracownik 
został mu przedstawiony przez p.o. dyrektora Szpitala, jako osoba 
kompetentna i posiadająca wykształcenie prawnicze. Wydawało mu się, że 
będzie bardziej kompetentny, niż dotychczasowa kierownik działu zamówień 
(na emeryturze zatrudniona na umowę zlecenia) w sytuacji, gdy Szpital 
starał się o duże dotacje unijne. 

W sprawie braku stosownej dokumentacji w aktach pracownika kierownik 
działu kadr wyjaśniła, że kadry kilkukrotnie informowały pracownika 
o konieczności dostarczenia dokumentów. Pracownik, pomimo iż był 
kilkakrotnie informowany (słownie) o takiej konieczności, nie dostarczył ich. 
Decyzje o zatrudnieniu go na poszczególnych stanowiskach wraz 
z określeniem wynagrodzenia podejmowali za każdym razem ówczesny p.o. 
dyrektor bądź naczelny lekarz. 

Ówczesny p.o. dyrektor zeznał, że pracownik był zatrudniony u niego 
w kancelarii, był asystentem i jeszcze studentem. Kadry go nie informowały, 
że czegoś brakuje, bo inaczej by poprosił pracownika, aby dostarczył 
dokumenty.  

(akta kontroli str. 755-769, 789-806, 1043, 1050, 1089, 1091-1092, 1134-1138) 

                                                      
97  Wpisał wykształcenie: licencjat (brak wskazania tytułu zawodowego, specjalności, roku ukończenia) oraz 

5 rok studia prawnicze. 
98  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia 

przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia 
akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894). 
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 Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierownika sekretariatu określono 26.
w momencie zatrudnienia nieprawidłowy roczny wymiar urlopu 
wypoczynkowego, tj. 26 dni zamiast 20 dni, co było niezgodne z art.154 § 1 pkt 1 
Kodeksu pracy99. Umowa o pracę zawarta z tym pracownikiem była jego 
pierwszą umową o pracę i nie przedłożył on żadnych dokumentów 
potwierdzających inne okresy zatrudnienia. Skutkowało to tym, iż pracownik do 
31 sierpnia 2018 r., tj. do dnia rozwiązania umowy o pracę, wykorzystał 13 dni 
urlopu, podczas gdy za przepracowany okres zatrudnienia przysługiwałoby mu 
proporcjonalnie 12 dni. 

(akta kontroli str. 1091-1092, 1096-1100) 

Kierownik działu kadr wyjaśniła, że była to pomyłka. W momencie pójścia 
pracownika na urlop w sierpniu 2018 r. widocznie też nastąpiła pomyłka 
w przeliczeniu przysługującego mu wymiaru. Były wtedy tylko dwie pracownice 
w dziale Kadr, a kierownik była na urlopie.  

(akta kontroli str. 1141) 

 Dla pięciu osób zatrudnionych od lutego do października 2018 r. na nowych 27.
stanowiskach administracyjnych, tj.: dyrektora ds. administracyjno-
ekonomicznych, kierownika sekretariatu i kierownika działu zamówień 
publicznych, koordynatora sekretariatu i referenta w sekcji administracyjno-
technicznej, sekretarki i instruktora p. poż, sekretarki, nie sporządzono zakresów 
czynności, co było działaniem nierzetelnym. Według standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych100 aktualny zakres obowiązków, 
uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika 
(pkt. II.A.3). Wymóg określenia obowiązków wszystkim zatrudnionym 
pracownikom Szpitala wynikał również z § 27 ust. 2 regulaminu organizacyjnego 
Szpitala. 

 (akta kontroli str. 659-664, 1127-1129) 

Kierownik kadr wyjaśniła, że nie miała wytycznych od przełożonych, co te osoby 
miały szczegółowo robić, wszystko organizacyjnie ewaluowało. Były różne 
koncepcje, co do organizacji sekretariatu, dziennika podawczego. Był też 
problem z decyzyjnością, po miesiącu zaczęły się różnice zdań pomiędzy p.o. 
dyrektorem i panią dyrektor ds. administracyjnych. Dochodziła codzienna 
obsługa petentów i pracowników. Powyższe złożyło się na niedociągnięcia 
w niektórych obszarach działania komórki Kadr. 

(akta kontroli str. 1136, 1138, 1140) 

 Umowa o pracę z dyrektorem ds. administracyjno-ekonomicznych została 28.
zawarta od 1 marca 2018 r., podczas gdy osoba ta przebywała na terenie 
Szpitala i wykonywała czynności na rzecz Szpitala już od 21 lutego 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1043-1044, 1051-1062) 

Ówczesna dyrektor ds. administracyjno-ekonomicznych zeznała, że naczelny 
lekarz poprosił ją o pomoc w organizacji spraw administracyjnych, siedziała w 
Szpitalu do późnych godzin, nie chciała wtedy wynagrodzenia za pracę w lutym 
2018 r. Miała niezakończony stosunek pracy w poprzednim miejscu pracy i 
wiedziała, że nie powinna być w Szpitalu, ale chciała pomóc naczelnemu 
lekarzowi. 

                                                      
99  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 
100  Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla 

sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84). 
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Ówczesny p.o. dyrektor, który podpisał z nią umowę o pracę, zeznał, że jej 
zatrudnienie było uzgadniane przez naczelnego lekarza. Pojawiała się w Szpitalu 
wcześniej, ale chyba miała jeszcze nieuregulowany stosunek pracy.  

(akta kontroli str. 741-746, 755-769) 

 Pracownikowi, którego zwolniono 31 sierpnia 2018 r. za porozumieniem stron na 29.
wniosek pracodawcy z przyczyn niedotyczących pracownika, wypłacono 
odprawę w wysokości dwukrotnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. [...]101 zł, 
pomimo że był on zatrudniony przez 6,5 miesiąca, tj. krócej niż rok. Działanie to 
było niezgodne z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy102, według którego 
pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego 
zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego 
wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 
2 lata. Wysokość odprawy powinna wynosić [...]103 zł. 

(akta kontroli str. 1083, 1090, 1101) 

Ówczesny dyrektor Szpitala wyjaśnił, że dokument był przygotowany na 
jednokrotność, w wyniku rozmowy z kadrową zmienił na dwukrotną, zmieniali to 
w Kadrach.  

Zastępca kierownika kadr Szpitala wyjaśniła, że nie chciała się w to mieszać, bo 
pracownik siedział u niej w pokoju (jako miejsce pracy), od prawnika Szpitala 
zwrotnie nie dostała żadnych informacji, dyrektor poprosił ją o wydrukowanie 
gotowego już wypowiedzenia i porozumienia z odprawą, nie pamiętała, że 
rozmawiała odnośnie wysokości odprawy. 

(akta kontroli str. 770-788, 1755-1756) 

 W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2019 r. zaniżono przychody 30.
z dzierżawy i przychody za energię cieplną c.o. o 42,2 tys. zł z powodu 
uwzględnienia, w wystawionych przez Szpital fakturach, niezgodnej 
z obowiązującą umową nr 114/2016 z 30 grudnia 2016 r. wielkości powierzchni 
pomieszczeń zajmowanych przez podmiot gospodarczy świadczący usługi 
w zakresie kompleksowego, całodobowego żywienia pacjentów Szpitala, w tym:  

 w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. o 11,9 tys. zł (dzierżawa) 
oraz o 6,0 tys. zł (c.o.), z uwagi na zaniżenie powierzchni wydzierżawionych 
pomieszczeń o 45,70 m2, 

 w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. o 16,3 tys. zł 
(dzierżawa) oraz o 8,0 tys. zł (c.o.), z uwagi na zaniżenie powierzchni 
wydzierżawionych pomieszczeń o  46,0 m2. 

(akta kontroli str.2272-2325) 

Za nadzór nad realizacją umów na usługi żywienia i rozliczaniem umów była 
odpowiedzialna Sekcja Administracyjno-Techniczna Szpitala. Kierownik tej sekcji 

                                                      
101 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

102  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.). 

103 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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wyjaśniła, że powodem błędnego naliczania opłat było złe zinterpretowanie 
warunków umowy i porozumienia do umowy z 8 marca 2018 r. Pracownik, który 
popełnił błąd w naliczaniu opłat dla kontrahenta, otrzymał naganę. W dniu 13 
grudnia 2019 r. Szpital wystosował do kontrahenta pismo o stwierdzeniu 
niezgodności w naliczaniu opłat za czynsz i c.o., a faktury korygujące z terminem 
płatności 16 stycznia 2020 r. zostały wysłane do kontrahenta 20 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 659-664,  2288 -2306, 2325-2341) 

 Dyrektorzy Szpitala nie występowali z wnioskiem do Zarządu Powiatu i Rady 31.
Społecznej o zgodę na wydzierżawienie pomieszczeń Szpitala, przed 
podpisaniem aneksów do umowy dzierżawy z podmiotem wykonującym usługi 
badań tomografii komputerowej na terenie Szpitala, na podstawie których Szpital 
przedłużał okres dzierżawy, który przekraczał 3 lata. Takie działania były 
niezgodne z § 5 ust. 2 w związku z § 3 ust. 1 uchwały Rady Powiatu z 28 lutego 
2012 r. w sprawie zbywania aktywów przez Szpital104. Według uchwały decyzję 
w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń/lokali podejmuje dyrektor szpitala za 
zgodą Rady Powiatu, po uzyskaniu opinii Rady Społecznej i Zarządu Powiatu. 
Zgoda taka była wymagana dla wydzierżawienia aktywów trwałych stanowiących 
nieruchomości na czas określony powyżej 3 lat. Dotyczyło to następujących 
umów: 

 nr 1/2012 zawartej w dniu 29 czerwca 2012 r., która obowiązywała do dnia 30 
czerwca 2015 r., a w wyniku zawarcia aneksu nr 1/2015 z 30 czerwca 2015 r. 
okres obowiązywania umowy został wydłużony do dnia 30 września 2015 r., 
tj. do 3 lat i 3 miesięcy, 

 nr 4/2015 zawartej w dniu 1 października 2015 r., która obowiązywała do dnia 
30 września 2018 r., a w wyniku zawarcia aneksów nr 3/2018 z dnia 1 
października 2018 r., nr 1/2019 z dnia 1 lutego 2019 r., nr 2/2019 z dnia 1 
lipca 2019 r. okres obowiązywania umowy został wydłużony odpowiednio do 
31 stycznia 2019 r., 30 czerwca 2019 r. oraz 31 grudnia 2019 r., tj. do 4 lat i 3 
miesięcy. 

 (akta kontroli str. 2279-2287, 2357-2381) 

Dyrektorzy zeznali, że: 

 aneks nr 1/2015 z 30 czerwca 2015 r. został zawarty po uzyskaniu zgody 
Zarządu Powiatu, ponieważ umowę przedłużono tylko o 3 miesiące, 

 umowę nr 4/2015 z dnia 1 października 2015 r. przedłużono w latach 2018-
2019 w stanie wyższej konieczności, w związku z zaplanowanym przez 
poprzednią dyrekcję zakupem tomografu komputerowego przez Szpital 
i wycofaniem się z zakupu przez Szpital w związku z brakiem możliwości 
zakontraktowania przez NFZ badań tomografem komputerowym do czerwca 
2020 r. 

 (akta kontroli str. 747-754, 770-788, 2409-2411, 2382-2393) 

2. Realizacja umów podpisanych z NFZ o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej 

1. Wykonanie świadczeń zdrowotnych przez Szpital w ramach zawartych umów 
z NFZ kształtowało się na poziomie: 

 w 2014 r. – 34 509,9 tys. zł, 

 w 2015 r. – 34 373,4 tys. zł, 

 w 2016 r. – 37 234,8 tys. zł, 

 w III kwartałach 2017 r. – 28 830,1 tys. zł, 

                                                      
104  Uchwała Nr XIII/98/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad zbywania, 

wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przez Szpital. 
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 w IV kwartale 2017 r. – 9 735,6 tys. zł, w tym 6 026,9 tys. zł dochodu w ramach 
ryczałtu PSZ,  

 w 2018 r. – 42 634,1 tys. zł, w tym 41 734,1 tys. zł, z uwzględnieniem 
24 785,7 tys. zł dochodu w ramach ryczałtu PSZ oraz 900 tys. zł z tytułu zapłaty 
przez Powiat za świadczenia wykonane w I półroczu 2018 r. ponad kwotę 
ryczałtu, 

 w 2019 r. – 46 301,6 tys. zł, w tym 28 026,7 tys. zł dochodu w ramach ryczałtu 
PSZ. 

W okresie objętym kontrolą dynamika wykonania świadczeń zdrowotnych 
finansowanych przez NFZ była dodatnia z wyjątkiem 2015 r. (spadek o 0,4% 
w porównaniu do 2014 r.), w wzrost wynosił odpowiednio 8,3% w 2016 r., 3,6% 
w 2017 r., 10,5% w 2018 r. i 8,6% w 2019 r.  

(akta kontroli str. 706-711, 2487-2494, 2508-2510, 2514-2517) 

2. Ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach zawartych umów z NFZ 
korzystali pacjenci hospitalizowani w liczbie: 8 643 w 2014 r., 8 366 w 2015 r., 8 571 
w 2016 r., 8 333 w 2017 r., 9 024 w 2018 r., 4 266 w pierwszej połowie 2019 r. 
Średni okres pobytu chorego w Szpitalu w okresie objętym kontrolą kształtował się 
na poziomie 6 dni. Dynamikę liczbę hospitalizowanych oraz średniego okresu 
pobytu w poszczególnych latach przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

Lata 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

Liczba hospitalizowanych 96,8% 102,5% 97,2% 108,3% 

Średni okres pobytu chorego 100,3% 100,3% 99,9% 93,8% 

Spadek i wzrost liczby hospitalizowanych pacjentów w Szpitalu w latach 2015-2017 
nie był istotny i wynosił mniej niż 5%, za wyjątkiem 2018 r., kiedy liczba 
hospitalizowanych wzrosła o 8,3% w stosunku do 2017 r., przy równoczesnym 
spadku średniego okres pobytu chorego o 6,2%. 

Średnia liczba leczonych pacjentów przypadająca na jednego lekarza rosła w latach 
2014-2018 z poziomu 146 pacjentów w 2014 r. do 228 w 2018 r. (wzrost o 55,7%). 
W przypadku pielęgniarek średnia liczba leczonych pacjentów również wzrosła, ale 
w mniejszym stopniu, tj. z poziomu 41 pacjentów w 2014 r. do 43 pacjentów w 2018 
r. (wzrost o 3,7%). 

W okresie objętym kontrolą wskaźnik wykorzystania łóżek105 kształtował się na 
poziomie niewiele ponad 50%, tj. 54,7% w 2014 r., 53% w 2015 r., 54,6% w 2016 r., 
53% w 2017 r., 54% w 2018 r., w związku z czym w 2019 r. dyrekcja Szpitala 
podjęła decyzje o zmniejszeniu liczby łóżek z 271 do poziomu 216 w pierwszym 
półroczu 2019 r. (o 20,3%) oraz 163 na koniec 2019 r. (o 39,9%). 

 (akta kontroli str. 22-24, 34) 

3. Szpital ewidencjonował należności z tytułu tzw. nadwykonań umów z NFZ. 
Wszystkie świadczenia ewidencjonowane były w systemie służącym do rozliczeń 
z NFZ, poza świadczeniami wykupionymi przez Powiat w kwocie 900 tys. zł 
w 2018 r. 

Wartość tzw. nadwykonań w stosunku do wartości umów zawartych z NFZ 
w poszczególnych latach kształtowała się na poziomie: 1 444,2 tys. zł w 2014 r., 
1 118,2 tys. zł w 2015 r., 1 871,9 tys. zł w 2016 r., 961,2 tys. zł w 2017 r. (763,2 tys. 
zł z uwzględnieniem niewykonania ryczałtu PSZ obowiązującego od IV kwartału 
2017 r.), 182,7 tys. zł w 2018 r. (3 107,8 tys. zł z uwzględnieniem nadwykonania 
ryczałtu PSZ w kwocie 2 925,1 tys. zł), 349, tys. zł w 2019 r. (2 016 tys. zł 

                                                      
105 Wyliczony wg wzoru: Osobodni wykonane x 100 / średnia liczba łóżek x 365. Średnia liczba łóżek wynosiła 

271 w okresie 2014-2018 oraz 216 w pierwszej połowie 2019 r. 
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z uwzględnieniem nadwykonania ryczałtu PSZ w kwocie 1 666,3 tys. zł). 
Procentową wartość nadwykonań106 w stosunku do wartości zawartych z NFZ umów 
przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

Lata 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Wartość 4,4% 3,4% 5,3% 3,0% 1,1% 2,0% 

W sprawie kwot nadwykonań kontraktów z NFZ i przyczyn ich powstania, obecny 
dyrektor wyjaśnił m.in., że:  

 z uwagi na art. 15 ustawy o działalności leczniczej Szpital nie może odmówić 
osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia 
zdrowotnego, wobec czego wykonanie świadczeń przez Szpital jest uzależnione 
w dużym stopniu od poziomu zachorowalności pacjentów na danym terenie,  

 problematyka nadwykonań wynika przede wszystkim z faktu przewagi popytu 
bezpłatnych usług medycznych nad ich podażą wynikającą z ograniczonych 
środków finansowych przekazywanych przez NFZ. 

Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego oraz przesłaniu pełnej 
sprawozdawczości z wykonanych świadczeń Szpital występował do NFZ 
z wnioskiem o zapłatę nadwykonań. W odpowiedzi NFZ przedstawiał 
świadczeniodawcy propozycję tzw. ugody na świadczenia wykonane ponad limit 
określony w umowie. Wartość tego wynagrodzenia stanowił iloczyn liczby 
nadwykonań i ceny za 1 punkt ustalonej przez NFZ w zależności od rodzaju 
wykonanych świadczeń, tj. od 30% do 100% pierwotnej ceny za punkt. W okresie 
objętym kontrolą, z tytułu zawartych ugód Szpital otrzymał środki w wysokości107: 

 462,3 tys. zł za 2014 r. (31,6% nadwykonań), 

 585,7 tys. zł za 2015 r. (51,5% nadwykonań), 

 1 108,5 tys. zł za 2016 r. (58,7% nadwykonań), 

 969,1 tys. zł za 2017 r. (89,9% nadwykonań), 

 128,4 tys. zł za 2018 r. (61,4% nadwykonań), 

 305,7 tys. zł za 2019 r. (86,0% nadwykonań). 

(akta kontroli str. 706-711, 2486-2504, 2508-2510, 2514-2522, 2523-2647) 

Ówczesny dyrektor Szpitala wraz ze Starostą, 27 lutego 2019 r., podjęli rozmowy 
z NFZ w sprawie uzyskania zapłaty za nadwykonania. NFZ wskazał, iż nie widzi 
podstawy prawnej do dokonania takiej płatności. Ponadto w kwietniu 2019 r. 
dyrektor zwrócił się do NFZ z wnioskiem o zapłatę wynagrodzenia za świadczenia 
wykonane w 2018 r. w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii wykraczające 
ponad limit ryczałtu w kwocie 1 558,5 tys. zł i rekompensującego wzrost kosztów 
związanych ze zwiększeniem liczby pacjentów leczonych w tym oddziale. Korekta 
ryczałtu została dokonana przez NFZ poprzez zwiększenie jego wartości na 2019 r. 
o 670 tys. zł na podstawie art. 136c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych108. 

 (akta kontroli str. 2487-2494, 2648-2666) 

4. W okresie objętym kontrolą miały miejsce przypadki niepełnego wykonania umów 
zawartych z NFZ na realizację: świadczenia programu zdrowotnego raka szyjki 
macicy (w 2014 r. realizacja w 16,1%, w 2015 r. w 7,8%, w 2016 r. w 0,6%), opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień (w III kwartałach 2017 r. realizacja w 86%, 
w 2018 r. realizacja w 94%), ambulatoryjna opieka specjalistyczna 01 - diagnostyki 
poza pakietem i diagnostyki onkologicznej (w 2018 r. realizacja w 78,6%), 

                                                      
106 Wartości bez uwzględnienia nadwykonań ryczałtu PSZ. 
107 Bez uwzględnienia ryczałtu PSZ. 
108 Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm. 
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rehabilitacji leczniczej (realizacja w 96,3% w IV kwartale 2017 r.). Wykonanie kwoty 
ryczałtu PSZ w IV kwartale 2017 r. kształtowało się na poziomie 96,8%. 

W zakresie przyczyn oraz skutków finansowych niepełnego wykonania tych umów, 
dyrektor wyjaśnił, że na tę chwilę wskazanie faktycznych przyczyn jest trudne, 
a zazwyczaj problem z wykonaniem jakiegoś zakresu związany jest albo z brakiem 
pacjentów albo problemami kadrowymi, tj. brakiem lekarzy.  

W zakresie podjętych przez Szpital działań w celu zapewnienia pełnej realizacji 
zawartych umów, dyrektor wyjaśnił, że przepisy regulujące sposób rozliczania 
świadczeń pozwalają świadczeniodawcy na tzw. przebudowę umów. Toteż po 
zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego dyrekcja Szpitala zwracała się do 
NFZ z prośbą o dokonanie przebudowy umów (tzw. wnioski kompensacyjne), co 
skutkowało przesunięciami kontraktu w ramach umów zawartych z NFZ, a krok ten 
pozwolił zrekompensować niewykonanie w niektórych zakresach nadwykonaniami 
w innych. 

W przypadku oddziałów szpitalnych w okresie od 2014 r. do III kwartału 2017 r. 
występowały nadwykonania, które, zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora, wynikały 
z obowiązku udzielenia świadczenia medycznego osobie, która potrzebuje 
natychmiastowej pomocy medycznej bez względu na wysokość kontraktu, a IV 
kwartał 2017 r. był pierwszym okresem funkcjonowania nowego systemu 
kontraktowania i rozliczania świadczeń. Większość zakresów weszło od tego 
momentu w ryczałt PSZ, toteż nie można rozpatrywać wykonania poszczególnych 
komórek indywidualnie, ale należy je analizować kompleksowo. Jednakże w IV 
kwartale 2017 r. ryczałt PSZ nie został wykonany w zakresie wymaganym przez 
NFZ, co było spowodowane strajkami lekarzy w oddziałach szpitalnych - wielu 
lekarzy złożyło wypowiedzenia i odmówiło dyżurowania. Nie wykonano 
zaplanowanych wartości w przypadku oddziałów: wewnętrznego, neurologii, 
pediatrii, pulmonologii, obserwacyjno-zakaźnego, ginekologiczno-położniczego. 

W 2018 r. wykonano świadczenia medyczne, których wartości przekroczyła o 15% 
wartość ryczałtu ustalonego przez NFZ. Wynikało to z zachorowalności na terenie 
powiatu proszowickiego oraz ustawowego obowiązku dotyczącego udzielenia 
pomocy. Wszelkie nadwykonania lub niedowykonania w zakresie związanym 
z porodem i opieką nad noworodkiem oraz dotyczące pakietu onkologicznego 
wynikały ze specyfiki tych zakresów, gdyż nie są one limitowane przez NFZ. 

(akta kontroli str. 706-711, 2487-2494, 2508-2522) 

W okresie objętym kontrolą brak wyspecjalizowanych lekarzy był przyczyną 
ograniczenia lub rezygnacji przez Szpital ze świadczenia następujących usług 
medycznych: dermatologii, okulistyki, kardiologii, chirurgii ogólnej, interny, 
neurologii, nefrologii i pediatrii. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że podejmowano działania celem poszukiwania kadry 
medycznej przez umieszczanie ofert pracy na stronie internetowej placówki oraz 
płatnych i bezpłatnych portalach, np. kompedium24, oraz zamieszczanie ogłoszeń 
w Gazecie Lekarskiej, poszukiwanie lekarzy w środowisku lokalnym lub za 
pośrednictwem swoich pracowników; przeszukiwanie anonsów lekarzy, którzy na 
portalach branżowych sami piszą, że poszukują pracy. 

(akta kontroli str. 2487-2494) 

Szpital w 2018 i w 2019 r. otrzymał z budżetu Powiatu łącznie 109 tys. zł dotacji na 
dofinansowanie szkoleń kadry medycznej.  

(akta kontroli str.[...]) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

3. Realizacja programów naprawczych 

1. W latach 2018-2019 naczelny lekarz Szpitala opracował Plan rozwoju Szpitala na 
2018-2020, a kolejni dyrektorzy Szpitala przygotowali programy naprawcze Szpitala, 
tj.: Plan naprawczy na lata 2018-2021 z listopada 2018 r., Aktualizacja Planu 
naprawczego na lata 2018-2021 z września 2019 r. oraz Plan naprawczy Szpitala 
na lata 2019-2021 z grudnia 2019 r.  

(akta kontroli str. 409-422, 423-436, 704, 709-711) 

W czerwcu 2018 r. naczelny lekarz Szpitala zaprezentował Plan rozwoju Szpitala na 
2018-2020 na Radzie Powiatu. Plan ten został pozytywnie przyjęty przez Zarząd 
i Radę Powiatu. 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 i 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 
wchodzące w skład filarów 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, ze średniomiesięczną liczbą porodów 
w wysokości 35 dzieci, założono utworzenie dwóch odrębnych oddziałów, tj. 
oddziału ginekologii i położnictwa wraz z utworzeniem pododdziału ginekologii 
onkologicznej oraz oddziału neonatologicznego, a także 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. W ciągu roku na remont i doposażenie oddziału (bez wzrostu kosztów 
wynagrodzenia nowej kadry) zaplanowano kwotę 2 750 tys. zł. 

(akta kontroli str. 409-422, 2919-2919a)  

Utworzenie oddziału ortopedii nie doszło do skutku. Dla Szpitala w budżecie 
Powiatu od 25 czerwca 2018 r. 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 zawnioskował do Zarządu Powiatu o przekwalifikowanie poręczenia na 
kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na utrzymanie płynności Szpitala.  

(akta kontroli str. 1249-1251, 2911-2913)  

W związku ze stratą finansową Szpitala za 2017 r. stanowiącą 278 tys. zł, ówczesny 
dyrektor Szpitala opracował Plan naprawczy na lata 2018-2021, który został 
przekazany do Starostwa 7 listopada 2018 r., tj. w terminie późniejszym niż 
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określony w art. 59 ust. 4 ustawy o działalności medycznej (tj. do 30 września). 
Szerzej kwestię tę przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

Plan został zatwierdzony przez Radę Powiatu 14 listopada 2018 r. W odniesieniu do 
oddziału ginekologicznego oraz poradni ginekologicznej SPZOZ Rada wyraziła 
zgodę i upoważniła dyrekcję SPZOZ do podjęcia działań zorientowanych na dążenie 
do zapewnienia możliwości dalszego udzielania świadczeń w zakresie 
zapewnianym przez te jednostki przez podmiot zewnętrzny w oparciu 
o infrastrukturę SPZOZ, na zasadach i warunkach określonych w ramach 
stosowanych umów, a w przypadku braku zapewnienia takiej możliwości likwidację 
wskazanych struktur organizacyjnych SPZOZ. W planie naprawczym wskazano trzy 
możliwe warianty wg następującej kolejności: 

 podjęcie działań w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia na oddziale oraz 
utrzymanie zwiększenia wydajności poprzez wzrost realizacji świadczeń 
w ramach zwiększonego kontraktu na ryczałt (wariant nr 1), przy czym ten 
sposób restrukturyzacji nie został jeszcze poddany konsultacjom społecznym, 

 w przypadku niepowodzenia osiągnięcia wszystkich celów określonych 
w wariancie 1 – podjęcie działań w zakresie wyłonienia operatora zewnętrznego 
(wariant nr 2),  

 likwidacja oddziału w przypadku braku realizacji wariantu nr 2 (wariant nr 3). 
Ponadto w planie naprawczym zaplanowano: 

 modernizację oddziałów szpitalnych: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych 
z pododdziałem intensywnej opieki medycznej, anestezjologii i intensywnej 
terapii, neurologii, dziecięcego, obserwacyjno-zakaźnego, pulmonologii, 

 rozwój działalności poprzez utworzenie nowych oddziałów i pododdziałów: 
ortopedii i traumatologii narządu ruchu z pododdziałem chirurgii kręgosłupa oraz 
rehabilitacji ogólnoustrojowej. 

 (akta kontroli str. 2455, 704, 709-711) 

2. W Planie naprawczym nie zawarto szczegółowego harmonogramu planowanych 
działań, a działania zostały określone na lata 2018-2021 wraz z prognozą finansową 
na ten okres. W zakresie restrukturyzacji oddziału ginekologicznego wskazano, że 
efekt finansowy w przypadku wariantu nr 2 byłby widoczny począwszy od 2019 r. 
jako zysk w wysokości około 380 tys. zł w każdym roku. W przypadku wariantu nr 3 
w postaci likwidacji oddziału wskazano 2020 r. jako pierwszy rok, w którym oddział 
nie generowałby straty. Dla wszystkich trzech wariantów oszacowano przychody, 
koszty i wynik oddziału (strata 104,4 tys. zł dla wariantu nr 1, zysk 385 tys. zł od 
2019 r. dla wariantu nr 2 oraz konieczność wypłaty odpraw pracowniczych w kwocie 
882,3 tys. zł w 2019 r. oraz brak generowania straty od 2020 r. w przypadku 
likwidacji oddziału w wariancie 3). 

W zakresie modernizacji oddziałów szpitalnych wskazano jedynie termin 
zwiększenia liczby łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (październik 
2018 r.) i zawarto informację o objęciu oddziałów wnioskiem o dofinansowanie 
w ramach RPO WM na lata 2014-2020 „Modernizacja i przebudowa oddziałów 
budynku głównego SPZOZ w Proszowicach”. Wskazano, że przeprowadzenie tej 
inwestycji do końca 2020 r. jest konieczne, ponieważ warunkuje otrzymanie 
kontraktu z NFZ na okres od 1 lipca 2021 r. W przypadku nowych oddziałów 
założono, że oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu powstanie począwszy 
od 2019 r. i będzie generował zysk w kwocie 300 tys. zł, oddział rehabilitacji 
ogólnoustrojowej powstanie począwszy od 2020 r., ale ze względu na brak 
szczegółowych danych, działanie to nie zostało uwzględnione w prognozie 
finansowej. 
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Plan naprawczy uwzględniał również prognozę finansową SPZOZ na lata 2018-
2021, w tym finansowanie działalności kapitałem obcym bezzwrotnym (dotacje), 
kapitałem obcym zwrotnym, zestawienie planowanego wzrost przychodów i redukcji 
kosztów w latach 2018-2020, przy czym nie ujęto efektu redukcji kosztów z tytułu 
przejęcia usługi sprzątania i transportu wewnętrznego przez podmiot zewnętrzny 
wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. W 2018 r. zaplanowano spadek 
kosztów o 100 tys. zł i wzrost przychodów o 2 200 tys. zł, w 2019 r. zaplanowano 
spadek kosztów o 2 157,5 tys. zł i wzrost przychodów o 6 617,9 tys. zł, a w 2020 r. 
wzrost kosztów o 4 750 tys. zł i wzrost przychodów o 7 000 tys. zł w związku 
z utworzeniem nowego oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W wyniku 
prowadzonych działań Szpital miał osiągać zyski począwszy od 2019 r. 

(akta kontroli str. 704, 709-711) 

W Szpitalu nie udało się skutecznie przeprowadzić żadnego z trzech wariantów 
restrukturyzacji oddziału ginekologicznego założonych w Planie naprawczym na lata 
2018-2021. 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 ówczesnego dyrektora Szpitala o wykreślenie oddziału ze struktury Szpitala 
został wykreślony z porządku obrad sesji Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2019 r. na 
wniosek jednego z radnych. Realizacja Planu naprawczego została wstrzymana. 
W dniu 9 maja 2019 r. Zarząd Powiatu odwołał ze stanowiska dyrektora Szpitala. 
Szerzej kwestię tę opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 712-740, 770-788) 

W dniu 30 sierpnia 2019 r. został zatwierdzony przez kolejnego p.o. dyrektora 
Szpitala dokument pn. Zestawienie odchyleń do planu naprawczego na lata 2018-
2021 z prognozą finansową na lata 2018-2021 mający na celu dokonanie analizy 
realizacji planu naprawczego. W dokumencie tym jako aktualny wskazano wariant nr 
1 dla oddziału ginekologiczno-położniczego, tj. utrzymanie oddziału wraz 
z restrukturyzacją zatrudnienia i zmianą organizacji. Prognozowana strata oddziału 
została zwiększona w tej analizie z 1 890,5 tys. zł do 2 167,8 tys. zł, tj. o 14,7%. 
W dokumencie zawarto informację, że odstąpiono od planowanej modernizacji 
oddziału neurologii w związku z pismem NFZ informującym o braku możliwości 
dodatkowego finansowania dla pododdziału udarowego. 

We wrześniu 2019 r. ówczesny p.o. dyrektor Szpitala opracował Aktualizację Planu 
Naprawczego na lata 2018-2021, w którym zawarto założenia zbieżne z analizą 
realizacji planu naprawczego z 30 sierpnia 2019 r. dla oddziału ginekologicznego. 
Zgrupowano również odchylenia od działań restrukturyzacyjnych zaplanowanych 
w listopadzie 2018 r., które dotyczyły: 

 optymalizacji zarządzania materiałami medycznymi – planowano oszczędność 
na poziomie 100 tys. zł, której nie zrealizowano z uwagi na nieprzeprowadzenie 
planowanej inwentaryzacji w tym okresie; inwentaryzacja została 
przeprowadzona w czerwcu 2019 r., co doprowadziło do zmniejszenia kosztów 
o 180,9 tys. zł w 2019 r., 

 restrukturyzacji zatrudnienia w ramach oddziału ginekologiczno-położniczego – 
planowano oszczędność w zakresie kosztów na poziomie 3 203,5 tys. zł, a jako 
możliwą do zrealizowania na poziomie 2 003,2 tys. zł; przychody założono na 
poziomie 4 109,3 tys. zł, a jako możliwą do zrealizowania wartość przychodów 
określono na poziomie 4 399,5 tys. zł w oparciu o realizację za I półrocze 2019 r., 

 wzrostu kontraktu NFZ w zakresie ryczałtu PSZ na chirurgię ogólną – nie 
zrealizowano planowanego wzrostu przychodów o 600,0 tys. zł, 

 wzrostu kontraktu NFZ w pozostałym zakresie ryczałtu PSZ – zrealizowano 
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w ramach podwyżki ryczałtu z kwietnia i sierpnia 2019 r. łącznie 2 157,8 tys. zł 
wobec planowanych 2 000 tys. zł, 

 wzrostu kontraktu NFZ z tytułu utworzenia nowego oddziału ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu – zaplanowano 1 000 tys. zł przychodów i 950 tys. 
zł kosztów na 2019 r. na podstawie przeprowadzonych rozmów z NFZ w związku 
z pozytywną opinią konsultanta krajowego, ale z uwagi na brak stanowiska NFZ 
w tej sprawie zrezygnowano z tych kwot, 

 zmniejszenia kosztów z tytułu wypowiedzenia usług obcych tomografu 
komputerowego o 600 tys. zł w 2019 r. przy jednoczesnym powstaniu kosztów 
leasingu tomografu komputerowego w kwocie 396 tys. zł – nie zrealizowano 
oszczędności na poziomie 204 tys. zł w związku z anulowaniem przetargu na 
usługę leasingu tomografu komputerowego z uwagi na dodatkowe koszty 
dostosowania pomieszczenia, w którym miał się znajdować nowy tomograf, 

 zakładanego wpływu środków z Powiatu Proszowickiego z tytułu pokrycia straty 
za 2018 r. – zwiększenie zakładanego wpływu o 921,9 tys. zł w związku 
z wyższą niż planowana stratą finansową za 2018 r., która po odjęciu amortyzacji 
wynosiła 5 790,7 tys. zł. 

W związku z powyższymi odchyleniami, zmieniono prognozę rachunku zysków 
i strat na lata 2019-2021 w zakresie zarówno przychodów, jak i kosztów. Prognoza 
została oparta o założenia planu finansowego na 2019 r., prognozowany wzrost 
kontraktu z NFZ w 2020 r. i 2021 r. z tytułu projektowanej zmiany zasad rozliczania 
świadczeń zdrowotnych oddziału anestezjologii i intensywnej terapii109 oraz wzrostu 
wyceny świadczeń w pozostałym zakresie, przy utrzymaniu wielkości kosztów na 
poziomie zbliżonym do kosztów z 2019 r. Skutkowało to zmianą prognozowanego 
wyniku finansowego: 

 w 2019 r. – z zysku 598,4 tys. zł na stratę 3 750,0 tys. zł, 

 w 2020 r. – z zysku 761,4 tys. zł na stratę 1 719,0 tys. zł, 

 w 2021 r. – z zysku 964,1 tys. zł na stratę 2 631,0 tys. zł. 
(akta kontroli str. 712-725, 704, 709-711) 

W 2019 r. ówczesny p.o. dyrektor podjął działania związane z informatyzacją 
szpitala, dofinansowaniem zmian w części szarej oraz oprogramowania MSIM110, a 
także mające na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania szpitala, w tym m.in. 
działania w celu likwidacji ośrodka zdrowia w Kocmyrzowie ze względu na bliskość 
innych ośrodków, które mogły zabezpieczyć potrzeby zdrowotne na tym terenie.  

 (akta kontroli str. 807-811)  

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych przygotował Aktualizację 
analizy realizacji planu naprawczego na dzień 30 października 2019 r. W analizie 
zaprezentowano efekt restrukturyzacji kosztów i wzrostu przychodów w okresie od 
1 stycznia 2019 do 30 września 2019 r., porównując wyniki finansowe 
poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala z analogicznym okresem 2018 r. 
Wynik finansowy Szpitala na dzień 30 września 2019 r. był dalej ujemny i wynosił 
3 086 tys. zł, ale rentowność w stosunku do 2018 r. poprawiła się o 2 266 tys. zł, 
głównie dzięki poprawie rentowności części oddziałów szpitalnych, przy 
jednoczesnym spadku wyniku poradni AOS, izby przyjęć i opieki całodobowej 
(OPC). Spadek rentowności miał miejsce w przypadku oddziału dziecięcego 
i oddziału neurologii. Największy efekt restrukturyzacyjny zgodnie z danymi 
analitycznymi Szpitala osiągnięto w trzech kwartałach 2019 r. w przypadku: 

 oddziału ginekologicznego, gdzie osiągnięto spadek kosztów o kwotę 1 124 tys. 

                                                      
109  Założono oddzielenie tych świadczeń od ryczałtu i kontraktowanie jako świadczenia odrębne, po uzyskaniu 

zgody NFZ. 
110  Małopolski System Informacji Medycznej. 
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zł przy równoczesnym wzroście przychodów o 319 tys. zł, 

 oddziału chirurgii ogólnej, gdzie zwiększono przychody o 1 036 tys. zł i obniżono 
koszty o 27 tys. zł. 

W dokumencie tym jako aktualny wskazano wariant nr 1 dla oddziału 
ginekologiczno-położniczego, tj. utrzymanie oddziału wraz z restrukturyzacją 
zatrudnienia i zmianą organizacji pracy, jednak ten sposób restrukturyzacji 
w dalszym ciągu nie uzyskał aprobaty personelu oddziału. Jako barierę wzrostu 
świadczeń określono warunki demograficzne, wskazując, że pomimo podjęcia 
znacznych nakładów przez Szpital, liczba porodów nie uległa zmianie w kolejnych 
miesiącach 2018 r. Utrzymywanie oddziału stanowi poważne zagrożenie 
kontynuowania procesu restrukturyzacji Szpitala. Strata netto tego oddziału za 9 
miesięcy 2019 r. wynosiła 1 736,2 tys. zł, tj. 52% przychodów.  

Dyrektor Szpitala, który został powołany na stanowisko 23 września 2019 r., 
przygotował we współpracy z zastępcami dyrektora Plan naprawczy Szpitala na lata 
2019-2021. Dokument został podpisany 18 października 2019 r. i przekazany do 
Starostwa. W dokumencie zawarto harmonogram prac mających na celu 
ograniczenie kosztów, wzrost przychodów, poprawę organizacji funkcjonowania 
szpitala i jego bezpieczeństwa, przypisując ich wykonanie na koniec 
poszczególnych kwartałów. Do końca 2019 r. założono optymalizację działalności 
oddziału ginekologiczno-położniczego i oddziału zakaźnego, analizę i optymalizację 
działalności AOS i POZ, analizę wolnych powierzchni pod dzierżawę, 
przeprowadzenie postępowań w celu wyłonienia wykonawców na dzierżawę 
pomieszczeń wraz z ich adaptacją oraz dzierżawę parkingu wraz z modernizacją, 
komercjalizację części bloku operacyjnego w zakresie procedur laryngologicznych, 
zwiększenie procedur realizowanych w oddziałach w tym nielimitowanych, 
przeprowadzenie postępowania na wyłonienia firmy zewnętrznej do 
przeprowadzenia audytu finansowego zgodnie z zaleceniami banku, 
przeprowadzenie postępowania na wyłonienie firmy zewnętrznej do prowadzenia 
controllingu realizowanych świadczeń w oddziałach szpitalnych oraz AOS, 
dostosowanie do wymogów RODO, podjęcie rozmów z NFZ w sprawie 
zakontraktowania dodatkowych zakresów. 

W przypadku nierentownego oddziału ginekologicznego założono podjęcie kolejnej 
próby optymalizacji działalności oddziału i redukcję kosztów o 416,9 tys. zł poprzez: 
dostosowanie liczby łóżek do aktualnego obłożenia – założono redukcję łóżek z 45 
do 14 z uwagi na zbyt niskie obłożenie w stosunku do potencjału; dostosowanie 
personelu pielęgniarskiego (zgodnie z normami) do nowej liczby łóżek (przesunięcie 
3 pielęgniarek na inny oddział i zwolnienie 7 etatów z przyczyn ekonomicznych); 
ponowne negocjacje z lekarzami odnośnie obniżenia wysokości wynagrodzeń 
(obniżenie wynagrodzeń 2 lekarzy z tytułu kontraktów lekarskich o 20 zł za godzinę), 
podjęcie rozmów zmierzających do dywersyfikacji przychodów poprzez rozpoczęcie 
współpracy w zakresie realizacji w szerszym zakresie procedur ginekologiczno-
onkologicznych. 

W związku z tym, że plan naprawczy nie został zaakceptowany przez Radę 
Powiatu, dokonano zmian w jego założeniach i do Starostwa Powiatu przedłożono 
dokument oznaczony jako wersja 1.2 z datą 2 grudnia 2019 r., który został 
ostatecznie zatwierdzony przez Radę. Zmiany w planie naprawczym dotyczyły m.in.: 

 utrzymania 7 etatów pielęgniarek i położnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
zatrudnienia dwóch pracowników zatrudnionych na podstawie umów 
kontraktowych i pięciu na podstawie umów zlecenia z dniem 1 stycznia 2020 r., 
co miało skutkować mniejszą redukcję kosztów, tj. 277 tys. zł zamiast pierwotnie 
założonych  416,9 tys. zł, 
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 obniżenia kosztów wynagrodzeń lekarza zatrudnionego w POZ w Niegardowie 
o [...]111 zł/godzinę zamiast pierwotnie zakładanych [...]112 zł, co skutkowało 
mniejszymi kosztami o [...]113 tys. zł zamiast zakładanych [...]114 tys. zł, 

 rezygnacji z outsourcingu higieny szpitalnej. 

Dyrektor Szpitala założył występowanie strat, tj. w 2019 r. na poziomie 3 855,3 tys. 
zł, w 2020 r. 3 245,7 tys. zł oraz w 2021 r. 3 480,9 tys. zł. W każdym roku wysokość 
straty przewyższała wartość amortyzacji, w związku z czym przy realizacji programu 
naprawczego w Szpitalu nadal będą występować problemy płynnościowe, w tym 
w zakresie spłaty zobowiązań i konieczne będzie dalsze dokapitalizowanie Szpitala 
przez organ tworzący lub finansowanie zewnętrzne w celu zapewnienia dalszego 
funkcjonowania. 

(akta kontroli str. 665-680, 704, 709-711, 726-740) 

Dyrektor Szpitala sporządził sprawozdanie z realizacji Planu naprawczego za IV 
kwartał 2019 r, które zostało przekazane do Zarządu Powiatu. Spośród 13 zadań, 
zaplanowanych do 31 grudnia 2019 r., w pełni zrealizowano trzy dotyczące:  

 analizy i optymalizacji działalności POZ, czego skutkiem było podjęcie decyzji 
o likwidacji wiejskich ośrodków zdrowia w Skrzeszowicach (z dniem 31 stycznia 
2020 r.) i w Niegardowie (z dniem 28 lutego 2020 r.); 

 analizy wolnych powierzchni pod dzierżawę, gdzie wytypowano pięć lokalizacji 
o łącznej pow. 121,73 m2; 

 podjęcia rozmów z MOW NFZ w sprawie zakontraktowania dodatkowych 
świadczeń, tj. ZOL, opieki paliatywnej, rehabilitacji pulmonologicznej oraz 
neurologicznej, poradni leczenia ran, poradni leczenia bólu, utworzenia 
oddzielnego konsylium dla leczenia pacjentów onkologicznych w oddziale 
ginekologiczno-położniczym w ramach DILO. NFZ poinformował o braku 
możliwości: utworzenia pododdziału ortopedii, ZOL, wyłączenia leczenia udarów 
w oddziale neurologii z ryczałtu PSZ i odrębnego ich kontraktowania, wyłączenia 
poza ryczałt oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. 

W trakcie realizacji były pozostałe zadania, w tym m.in.: przygotowania postępowań 
w celu wyłonienia wykonawców na dzierżawę pomieszczeń, optymalizacja 
działalności oddziału zakaźnego (zmniejszenie liczby łóżek do z 20 do15); analiza 
i optymalizacja działalności AOS (zawieszono na trzy miesiące do 31 marca 2020 r. 

                                                      
111 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

112 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

113 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

114 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłącza jawność 
informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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poradnie dermatologiczną, okulistyczną i chirurgiczną w Słomnikach); optymalizacja 
działalności oddziału ginekologicznego (zmniejszono liczbę łóżek i dostosowano 
liczbę personelu, zatrudniono nowego kierownika oddziału, opracowano listę 
zabiegów komercyjnych); przygotowania do uzyskania akredytacji; zatrudniono 
nowego inspektora ochrony danych, trwały rozmowy odnośnie wynajmu bloku 
operacyjnego na cele komercyjne. Nie wyłoniono firmy zewnętrznej do 
przeprowadzenia audytu finansowego Szpitala zgodnie z zaleceniami banku 
kredytującego, w związku z brakiem środków finansowych. 

(akta kontroli str. 949-999) 

Wynajem bloku operacyjnego na cele komercyjne było jednym z zadań programu 
naprawczego. Rada Powiatu w czerwcu 2019 r. wyraziła zgodę na wynajem bloku 
operacyjnego Szpitala i traktu porodowego z salą cięć cesarskich w terminach 
niekolidujących z zabiegami planowanymi SPZOZ. Komercjalizacja świadczeń 
medycznych finansowanych poza kontraktem z NFZ została wpisana do Aktualizacji 
planu naprawczego na lata 2018-2021 opracowanej przez ówczesnego p.o. 
dyrektora Szpitala, a po zmianie na stanowisku dyrektora Szpitala we wrześniu 2019 
r. zadanie pn. „Komercjalizacja części bloku operacyjnego w zakresie procedur 
laryngologicznych” z terminem realizacji do 31 grudnia 2019 r. zostało wpisane do 
Planu naprawczego na lata 2019-2021. Do 31 grudnia 2019 r. Szpital nie wynajął 
bloku operacyjnego. 

(akta kontroli str. 704, 709-711, 929) 

Ówczesny p.o. dyrektor Szpitala wyjaśnił, że prowadził rozmowy w sprawie 
wprowadzenia zabiegów okulistycznych i laryngologicznych, aby wydłużyć czas 
funkcjonowania bloku operacyjnego, bo koszty jego prowadzenia były wysokie i 
wykorzystanie go poza pracą szpitala dawało szansę na zwiększenie przychodów. 
Była też możliwość wynajmu traktu porodowego lub wprowadzenia tzw. usługi 
ponadstandardowej, co było praktykowane w innych szpitalach. Cały czas starano 
się wypracować formułę, aby poprawić kondycję finansową Szpitala w zgodzie z 
wymaganiami NFZ. Nie udało mu się jednak tego zrealizować z powodu zwolnienia 
ze stanowiska. 

(akta kontroli str. 807-811) 

Dyrektor w sprawozdaniu z realizacji Planu naprawczego na 31 grudnia 2019 r. 
podał, że w przypadku zadania „Komercjalizacja części bloku operacyjnego” 
przeprowadzono negocjacje z firmą zewnętrzną odnośnie podziału i zakresu prac 
oraz odpowiedzialności, ustalono ostateczną treść umowy, umowa była gotowa do 
podpisania i czekano na powrót osób decyzyjnych z zagranicy. Według stanu na 
2 marca 2020 r. umowa nadal nie została podpisana. 

(akta kontroli str. 949-999) 

3. W Planie naprawczym na lata 2018-2021 z listopada 2018 r. zawarto analizę 
potrzeb zdrowotnych rejonu działania Szpitala z uwzględnieniem wybranych 
aspektów demograficznych i epidemiologicznych powiatu proszowickiego 
wynikających z opracowania Ministerstwa Zdrowia z 2016 r. „Mapy potrzeb 
zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa małopolskiego”, 
analizę otoczenia konkurencyjnego, w tym w szczególności uwzględniono liczbę 
urodzeń w powiecie proszowickim na tle innych powiatów województwa 
małopolskiego, zagęszczenia ludności, wskaźnika umieralności. Na tle innych 
powiatów powiat proszowicki charakteryzowała najmniejsza liczba ludności (43 tys. 
mieszkańców w 2014 r.), małe zagęszczenie ludności (106 osób na km2), a także 
najniższa liczba urodzeń w latach 2012-2014. Ponadto w powiecie proszowickim 
odnotowano jedną z najwyższych wartości standaryzowanego wskaźnika 
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umieralności (1,05115), tj. drugą wartość po powiecie miechowskim (1,08), 
a w przypadku nowotworów najwyższą wartość (1,14). Na podstawie danych 
o liczbie urodzeń w Szpitalu w latach 2013-2017 r. oraz danych GUS 
o zapotrzebowaniu na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie położnictwa na 
przestrzeni lat 2007-2017, w planie naprawczym zawarto wniosek, że barierą 
wzrostu świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w SPZOZ są warunki 
demograficzne. Analiza ta została podtrzymana w Aktualizacji Planu Naprawczego 
na lata 2018-2021 z 19 września 2019 r., gdzie w zakresie restrukturyzacji oddziału 
ginekologicznego wskazano, że liczba porodów według poszczególnych miesięcy 
2018 r., mimo podjętych znacznych nakładów w Szpitalu, nie uległa zmianie. Analizy 
takiej nie zawierał Plan rozwoju Szpitala na 2018-2020, co przedstawiono w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 704, 709-711) 

W Planie naprawczym Szpitala na lata 2019-2021 z 2 grudnia 2019 r. wskazano, że 
uwzględniono priorytety polityki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego na 
lata 2019-2021 zaopiniowane pozytywnie przez członków Małopolskiej 
Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych działającej przy Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie, a także uwzględniono otoczenie zewnętrzne i wybrane 
aspekty zasobów powiatu proszowickiego wynikające z „Mapy potrzeb zdrowotnych 
w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa małopolskiego” z 2018 r. 

(akta kontroli str. 704, 709-711) 

4. W Szpitalu nie funkcjonowała komórka odpowiedzialna za prowadzenie kontroli 
wewnętrznej lub audytu wewnętrznego, bo nie było takiego wymogu zgodnie z art. 
274 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.  
Żaden z dyrektorów w okresie objętym kontrolą nie podjął decyzji o prowadzeniu 
audytu wewnętrznego na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 

(akta kontroli str. 659-664) 

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

 Program naprawczy na lata 2018-2021 został przedłożony podmiotowi 1.
tworzącemu w terminie późniejszym niż określony w art. 59 ust. 4 ustawy 
o działalności leczniczej, tj. 7 listopada 2018 r. zamiast do 30 września 2018 r. 
Na wniosek dyrektora z 28 września 2018 r., Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
przesunięcie terminu przedłożenia programu do dnia 15 listopada 2018 r.  

(akta kontroli str. 2455, 2917-2918) 

Ówczesny dyrektor wyjaśnił, że termin złożenia planu zbiegał się z terminem 
wyborów samorządowych, a głównym elementem tego planu była likwidacja 
ginekologii. Kazano mu czekać ze złożeniem dokumentu, żeby nie robić przed 
wyborami zamieszania społecznego.  

(akta kontroli str. 770-788) 

 W Szpitalu nie dokończono realizacji Planu naprawczego na lata 2018-2021, 2.
a także działań zaplanowanych w Aktualizacji planu naprawczego na lata 2018-
2021, co było działaniem nierzetelnym w obliczu trudnej sytuacji finansowej 
Szpitala. Przyczyniły się do tego częste zmiany na stanowisku dyrektora Szpitala 
w latach 2018-2019 wynikające z decyzji podejmowanych przez Zarząd Powiatu, 
które destabilizowały zarządzanie Szpitalem oraz opóźniały możliwość 
wprowadzenia działań naprawczych.  

                                                      
115 (SMR – ang. Standardized Mortality Ratio), czyli po uwzględnieniu struktury wieku umieralność była wyższa 
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W efekcie rozpoczęte działania w zakresie reorganizacji działalności albo nie 
zostały skutecznie przeprowadzone do końca, albo opóźniały się, co 
doprowadziło do pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala, gdyż 
skutkiem tych działań była powiększająca się strata, która na koniec 2018 r. 
wyniosła 7 505,4 tys. zł, i której Szpital nie był w stanie pokryć we własnym 
zakresie. Strata na koniec 2019 r. wyniosła 5 583,9 tys. zł 116 wobec planowanej 
straty na poziomie 3 750 tys. zł. 

Nie rozpoczęto także inwestycji polegającej na modernizacji i przebudowie 
oddziałów budynku głównego Szpitala w celu obligatoryjnego dostosowania 
oddziałów szpitalnych do odpowiednich warunków sanitarnotechnicznych, 
pomimo podpisania przez dyrektora w grudniu 2018 r. umowy na kredyt 
inwestycyjny oraz umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO 
Województwa oraz działań p.o. dyrektora skutkujących zwiększeniem 
dofinansowania w ramach RPO i opracowaniem przez komisję przetargową 
SIWZ dla tej inwestycji.  

(akta kontroli str. 545-547, 646-658, 697-700, 712-740, 770-788, 807-811, 930-
955,1027) 

Dyrektor Szpitala, odwołany w maju 2019 r., wskazał na liczne podejmowane 
działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej Szpitala, przy czym 
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. 

Ówczesny p.o. dyrektor zeznał, że prowadził rozmowy mające na celu wynajem 
bloku operacyjnego na zabiegi okulistyczne i laryngologiczne oraz wynajem 
traktu porodowego, ale nie udało mu się tego zrealizować z powodu – jego 
zdaniem – zwolnienia i niewybrania go na stanowisko dyrektora przez komisję 
konkursową. 

(akta kontroli str. 770-788, 807-811) 

 Plan rozwoju Szpitala na 2018-2020 przyjęty do realizacji w czerwcu 2018 r. 3.
został przygotowany bez rzetelnego rozeznania potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców Powiatu, jak również rzetelnego rozeznania warunków 
technicznych i ekonomicznych Szpitala pod planowane inwestycje.  
Plan nie zawierał danych demograficznych i epidemiologicznych, pomimo iż 
analiza SWOT zamieszczona w Planie wskazywała m.in. na jedno z zagrożeń 
jakim była bliskość krakowskich szpitali i odpływ pacjentów do Krakowa.  
Nie przedstawiono prognozy finansowej wpływu realizacji planu i założonych 
w nim inwestycji w łącznej kwocie 13,3 mln zł na sytuację ekonomiczno-
finansową Szpitala w okresie jego realizacji. W planie przyjęto założenie 
o utworzeniu oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jako jednego 
z dwóch głównych filarów Planu, bez posiadania gwarancji finansowania tego 
oddziału przez NFZ.  
Zaplanowano zakup tomografu komputerowego za cenę 2 mln zł, nie 
uwzględniając konieczności adaptacji pomieszczenia pracowni radiologii do 
wymogów technicznych urządzenia i kosztów z tym związanych w kwocie ok. 
800 tys. zł, a także braku możliwości finansowania przez NFZ działań w zakresie 
prowadzenia badań tomografii komputerowej. Do 30 czerwca 2021 r. umowę na 

                                                      
116 Wg rachunku zysków i strat Szpitala wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zatwierdzonego przez Dyrektora 

w dniu 16 marca 2020 r., przed wydaniem przez biegłego rewidenta opinii z badania rocznego 
sprawozdania finansowego za 2019 r. 
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wykonywanie tych badań na obszarze powiatu proszowickiego miał inny 
podmiot.  
Założono zaciągnięcie ponad 10-milionowego kredytu, nie biorąc pod uwagę 
sytuacji finansowo-ekonomicznej Szpitala, która ulegała pogorszeniu, a Szpital 
tracił płynność, na co wskazywały raporty sytuacji ekonomiczno-finansowej 
SPZOZ za 2016 i 2017. Dyrektor Szpitala, który objął stanowisko od 12 lipca 
2018 r., po zapoznaniu się z sytuacją ekonomiczną, odstąpił od realizacji zadania 
budowy nowego oddziału ortopedii i innych wysokospecjalistycznych zakupów, 
jak również po rozeznaniu warunków technicznych budynku Szpitala odstąpił od 
zakupu tomografu komputerowego. Zawnioskował do Zarządu Powiatu o 
przekwalifikowanie poręczenia na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na 
utrzymanie płynności Szpitala oraz przeznaczenie większych środków na 
modernizację oddziałów szpitalnych, tj. na obligatoryjne zadanie dostosowawcze 
warunków sanitarnych Szpitala. 

(akta kontroli str. 75-102, 207-238, 409-436, 770-788, 1249-1251,  2394-2408) 

Naczelny lekarz 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. Został zatrudniony, aby poprawić funkcjonowanie tego szpitala pod 
względem medycznym, a nie finansowym. Miał świadomość, że o wszystkie 
rzeczy trzeba walczyć w NFZ, i doprowadzić do tego aby NFZ ogłosił konkurs. 

W sprawie, dlaczego odstąpiono od utworzenia oddziału ortopedii, ówczesny 
dyrektor 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. Wstrzymał zakupy sprzętu i 
procedury przetargowe, które w jego opinii nie były zakupami celowymi 
i niezbędnymi. Uznał, że modernizacja oddziałów jest pilniejsza w związku 
z decyzją sanepidu.  

(akta kontroli str. 770-788, 789-806) 

4. Realizacja umów dotyczących korzystania z usług 
zewnętrznych, zakupu  aparatury medycznej oraz 
przeprowadzonych inwestycji. 

1. Szpital zlecał podmiotom zewnętrznym, w tym innym szpitalom i podmiotom 
gospodarczym, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie m.in. badań 
tomografii komputerowej, badań histopatologicznych i cytologicznych, diagnostyki 
laboratoryjnej, rezonansu magnetycznego, terapii onkologicznej, neurologii i innych 
badań. Łącznie z tytułu zawartych umów i zleceń na usługi obce medyczne Szpital 
wydał w poszczególnych latach : w 2014 r. – 847,7 tys. zł, w 2015 r. – 885,6 tys. zł, 
w 2016 r. – 958,7 tys. zł, w 2017 r. – 1 028,5 tys. zł, w 2018 r. – 1 232,5 tys. zł, 
w 2019 r. - 1 117,1 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą dynamika wydatków na usługi medyczne była dodatnia z 
wyjątkiem 2019 r. (spadek o 9,4% w porównaniu do 2018 r.), a wzrost wynosił 
odpowiednio 4,5% w 2015 r., 8,3% w 2016 r., 7,3% w 2017 r. i 19,8% w 2018 r. 
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(akta kontroli str. 2421-2425) 

2. Na podstawie badanej próby dwóch największych wartościowo umów 
obowiązujących na dzień 30 czerwca 2019 r. stwierdzono, że w jednym przypadku 
Szpital zlecił wykonywanie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych 
i cytologicznych podmiotowi zewnętrznemu w sposób niezgodny z wymogami 
określonymi w ustawie o działalności leczniczej z uwagi na brak zastosowania trybu 
konkursu ofert przy wyborze wykonawcy usługi medycznej. Szerzej kwestię tę 
przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 2377-2381, 2394-2408, 2415-2425, 2426-2443, 2446-2454) 

3. Przed zawarciem w dniu 30 stycznia 2015 r. aneksu nr 6 do umowy z dnia 
1 października 2003 r., której przedmiotem było wykonywanie na rzecz Szpitala 
świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej, dyrektor 
Szpitala podjęła negocjacje z wykonawcą mające na celu zobowiązanie go do 
wykonywania usługi w systemie dyżuru w trybie pilnym (w ciągu 1 godziny od 
przyjęcia zgłoszenia) na terenie Szpitala poza godzinami pracy pracowni tomografii 
komputerowej oraz w soboty, niedziele i święta. Dokonano stosownych zmian 
w umowie.  

(akta kontroli str. 747-754, 2394-2411, 2446-2454) 

W październiku 2019 r., przed zawarciem aneksu nr 7 do umowy, dokonano analizy 
zlecania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej 
w związku z wnioskiem zleceniobiorcy o wzrost stawek za badania i stwierdzono, że 
są równe lub niższe niż komercyjne stawki usługodawców badań tomografii 
komputerowej na terenie Krakowa i Bochni oraz kosztów dowozu pacjentów. 
W 2018 r., pomimo wiedzy o braku możliwości uzyskania finansowania tych badań 
z NFZ do 30 czerwca 2021 r., w Szpitalu podjęto próbę i przygotowano procedurę 
przetargową na leasing tomografu komputerowego. Nie doszło jednak do wyłonienia 
wykonawcy z uwagi na pogorszenie sytuacji finansowej Szpitala, a także z uwagi na 
to, że kontrahent świadczący usługę badań tomografii komputerowej  był jedyną 
firmą, która ma podpisaną umowę z NFZ w tym zakresie badań na terenie powiatu 
proszowickiego i szpitala ważną do 30 czerwca 2021 r. 

 (akta kontroli str. 770-788, 2382 -2393, 2412-2414, 2446-2454) 

4. W okresie objętym kontrolą Szpital zawierał umowy z podmiotami zewnętrznymi 
w zakresie usług niemedycznych na świadczenie: 

 kompleksowych usług pralniczych i najem bielizny pościelowej, poduszek, kołder, 
a także fartuchów operacyjnych (4 umowy o łącznej wartości 1 995,9 tys. zł), 

 usług w zakresie kompleksowego, całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ 
w Proszowicach (2 umowy o łącznej wartości 4 757,6 tys. zł), 

 kompleksowych usług polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu 
odpadów medycznych (3 umowy o łącznej wartości 463,5 tys. zł), 

 usług odbioru odpadów komunalnych (3 umowy o łącznej wartości 317,5 tys. zł), 

 usług serwisowych, przeglądów technicznych, konserwacji i napraw 
pogwarancyjnych aparatury oraz sprzętu medycznego (22 umowy o łącznej 
wartości 376,6 tys. zł), 

 innych usług m.in. pielęgnacji trawników i terenów zielonych, 
telekomunikacyjnych, konserwacji dźwigów, pocztowych, monitoringu. 

(akta kontroli str. 2667-2674) 

5. Na podstawie badanej próby dwóch umów o największej wartości, tj. umów na 
świadczenie usług pralniczych117 oraz żywienia pacjentów118 stwierdzono, że 

                                                      
117 Umowa nr 98/2017 z dnia 1 września 2017 r. zawarta z Praxima Krakpol Sp. z o.o. na okres 01.09.2017 – 

31.08.2020 r., rozwiązana z dniem 31.01.2019 r. o wartości 662,5 tys. zł. W związku z rozwiązaniem 
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w przypadku umowy na usługi pralnicze zawarto w treści umowy niekorzystny dla 
Szpitala zapis umożliwiający każdej ze stron rozwiązać umowę z zachowaniem 
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Szerzej kwestię tę przedstawiono w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

Zakup usług całodobowego żywienia pacjentów nastąpił zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych119. Postępowanie o udzieleniu 
zamówienia zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Za 
kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty przyjęto cenę (waga 60%) oraz 
atrakcyjność jadłospisu (waga 40%), które zostały prawidłowo zastosowane przy 
ocenie dwóch ofert przez komisję przetargową. 

(akta kontroli str. 2677-2693, 2695-2731) 

6. W okresie objętym kontrolą Szpital zakupił lub otrzymał nieodpłatnie sprzęt 
i aparaturę medyczną o wartości: 215,2 tys. zł w 2014 r., 745,2 tys. zł w 2015 r., 
1 776,8 tys. zł w 2016 r, 140,9 tys. zł w 2017 r., 1 829,1 tys. zł w 2018 r., 67,4 tys. zł 
w I połowie 2019 r.  

Na lata 2016-2017 Szpital nie sporządził planów inwestycyjnych, w tym zakupów 
aparatury medycznej, a w 2018 r. w wyniku analizy aktualnej sytuacji ekonomicznej 
oraz nieuzyskania finansowania ze środków obcych zrezygnowano 
z zaplanowanych zakupów sprzętu i aparatury medycznej (m.in. pierwotnie 
założonych dla oddziału pulmonologii w kwocie 300 tys. zł oraz wszystkich 
dodanych w wyniku korekty planu w czerwcu 2018 r., w tym z zakupu tomografu 
komputerowego w kwocie 2 000 tys. zł, wyposażenia oddziałów i bloku 
operacyjnego), co skutkowało wydatkowaniem 26,4% kwoty założonej w planie 
inwestycyjnym po korektach.  

(akta kontroli str. 2858-2870, 155-170, 189-206, 479-493) 

7. Objęte badaniem dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych 
w zakresie zakupu aparatury medycznej120 zostały przeprowadzone zgodnie z upzp.  

Postępowanie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostarczenia, zainstalowania 
i uruchomienia fabrycznie nowego aparatu USG z 3 głowicami zostało 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, po uprzedniej akceptacji 
przez naczelnego lekarza Szpitala wniosku kierownika przychodni specjalistycznej. 
Złożona jedna oferta spełniała kryteria określone w zamówieniu, a oferowana cena 
nie przekraczała wartości szacunkowej określonej w oparciu o aktualne ceny 
rynkowe. 

Postępowanie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostarczenia, zainstalowania 
i uruchomienia fabrycznie nowej aparatury artroskopowo-laparoskopowej zostało 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, po uprzedniej akceptacji 
przez ówczesnego p.o. dyrektora Szpitala wniosku pielęgniarki oddziałowej bloku 
operacyjnego oraz specjalisty ortopedii i traumatologii. Przedstawiona jedna oferta 

                                                                                                                                       
umowy, a następnie podpisaniem 2 kolejnych umów z tym samym wykonawcą, badanie rozszerzono o te 
umowy: (1) nr 07/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. zawarta z Praxima Krakpol Sp. z o.o. na okres 01.02.2019 
r. – 07.04.2019 o wartości 50,8 tys. zł, (2) nr 28/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. zawarta z Praxima Krakpol 
Sp. z o.o. oraz TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. na okres 08.04.2019 – 07.04.2022 o wartości 603,7 tys. zł. 

118 Umowa nr 114/2016 zawarta z ASPER Res Sp. z o.o. na okres 01.01.2017 – 31.12.2019 o wartości 2 565,8 
tys. zł. 

119 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. (dalej: upzp). 
120 Badaniem objęto 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o najwyższej wartości 

przeprowadzone w okresie 2014 – 1 połowa 2019 r.: (1) nr 34/ZP/2018, w wyniku którego zawarto umowę 
dostawy aparatu USG nr 146/2018 z 4 grudnia 2018 r. z Gamed Elias Spółka Jawna (wartość umowy 145,0 
tys. zł, w tym podatek VAT 10,7 tys. zł), (2) nr 09/ZP/2018, w wyniku którego zawarto umowę dostawy 
aparatury medycznej nr 79/2018 z 28 czerwca 2018 r. z ARTHREX POLSKA Sp. z o.o. (wartość umowy 
140,1 tys. zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości 10,4 tys. zł). 
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spełniała kryteria określone w zamówieniu, a oferowana cena nie przekraczała 
wartości szacunkowej określonej w oparciu o aktualne ceny rynkowe. 

(akta kontroli str.2871-2886) 

W wyniku dokonanych 11 grudnia 2019 r. oględzin zakupionej aparatury medycznej 
stwierdzono, że urządzenia zostały zainstalowane w założonych lokalizacjach, były 
sprawne i wykorzystywane w bieżącej działalności medycznej oraz posiadały ważne 
przeglądy okresowe roczne poświadczone wpisami w paszportach technicznych 
urządzeń. 

(akta kontroli str.812-827) 

8. W latach 2014-2018 Szpital zawarł 12 umów na remonty i roboty budowlane 
o łącznej wartości 4 317,6 tys. zł, których przedmiotem było m.in. wykonanie 
termomodernizacji głównego budynku Szpitala z wyłączeniem dobudowanej części 
obejmującej blok operacyjny (1 480,3 tys. zł w 2014 r.) oraz budynków oddziałów 
obserwacyjno-zakaźnego i pulmonologicznego, pogotowia i administracyjno-
gospodarczego (981 tys. zł w 2015 r.), wykonanie placu manewrowego, kanalizacji 
deszczowej, placu utwardzonego wraz z wycinką drzew i krzewów (131,8 tys. zł 
w 2016 r.), zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń IV piętra szpitala 
po dawnym bloku operacyjnym na cele oddziału anestezjologii i intensywnej terapii 
oraz wykonanie robót remontowych i instalacyjnych (1 020,9 tys. zł w 2017 r.), 
adaptację i remont izby przyjęć i poradni chirurgii ogólnej (379,5 tys. zł w 2017 r., 
modernizację i remont trzech sal łóżkowych w celu utworzenia czterostanowiskowej 
sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w oddziale pulmonologii (101,6 tys. zł w 
2018 r.). 

(akta kontroli str.2839-2840) 

Szpital na podstawie decyzji sanitarnej MWIS121 był zobowiązany do 31 grudnia 
2012 r. do dostosowania oddziałów szpitalnych do odpowiednich warunków 
sanitarnotechnicznych m.in.: oddziału chorób wewnętrznych z odcinkiem 
intensywnej opieki medycznej oraz do wymogów rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą122 oddziałów dziecięcego oraz 
obserwacyjno-zakaźnego. Dostosowanie oddziałów warunkowało otrzymanie przez 
Szpital kontraktu z NFZ. Termin ten, na wnioski dyrektorów Szpitala z 27 listopada 
2017 r. i 30 lipca 2018 r., został dwukrotnie prolongowany, tj. odpowiednio do 
31 grudnia 2018 i do 31 grudnia 2020 r. Żaden z dyrektorów Szpitala 
w kontrolowanym okresie 2014-2019 nie zrealizował zadania pn. „Modernizacja 
i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego SPZOZ” i według stanu na dzień 
21 lutego 2020 r. nie zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie robót 
budowalnych. W 2016 r. nie wykorzystano 500 tys. dotacji z budżetu Powiatu na ten 
cel, zwracając środki, a część przeznaczając na inne zadanie (sprzęt dla oddziału 
pulmonologii). W czerwcu 2018 r. Szpital zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu 
o poręczenie 11 000 tys. zł na 15 lat na planowane kredyty na inwestycję 
„Modernizacja i przebudowa oddziałów budynku głównego SPZOZ” (5 500 tys. zł) 
oraz na inwestycję „Utworzenie Oddziału Ortopedii z Pododdziałami Chirurgii 
Kręgosłupa oraz Onkologii Ortopedycznej” (5 500 tys. zł). Rada Powiatu wyraziła 
zgodę na poręczenie kredytu. We wrześniu 2018 r. dyrektor Szpitala wystąpił do 
Powiatu o przekwalifikowanie poręczenia, tj. zwiększenie do kwoty 7 000 tys. zł na 
„Modernizację oddziałów”, a kwotę 3 000 tys. zł na kredyt obrotowy na bieżącą 
płynność SPZOZ, odstąpił od tworzenia oddziału ortopedii. Szpital w grudniu 2018 r. 

                                                      
121 Decyzja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak WSE.NEP.HL.431/14/142/7/10 z dnia 

12 stycznia 2011 r. z 22 marca 2018 r. , na wniosek dyrektora Szpitala z 27 listopada 2017 r. 
122 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 739). 
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podpisał umowę na kredyt inwestycyjny (kapitał 7 000 tys. zł) na „Modernizację 
oddziałów”, z harmonogramem prac do 2028 r. Umowa o dofinansowanie projektu 
(8 185 tys. zł) w ramach RPO Województwa Małopolskiego123 została podpisana 28 
grudnia 2018 r. W wyniku kolejnych trzech aneksów zawartych w 2019 r., 
współfinansowanie ze środków UE ustalono do kwoty 4 875 tys. zł, a termin 
realizacji projektu przesunięto z 31 grudnia 2020 r. na 28 grudnia 2021 r. 
(akta kontroli str. 704, 709-711, 828-850, 930-950, 995-999, 1003-1027, 1249-1251, 

2905-2913) 

Do 21 lutego 2020 r. nie ogłoszono postępowania przetargowego na realizację 
zadania „Modernizacja oddziałów”, pomimo że komisja przetargowa do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty 
budowalne dla zadania została powołana 3 września 2019 r. 

(akta kontroli str. 948, 996)) 

Ówczesny p.o. dyrektor Szpitala wyjaśnił, że udało się zwiększyć dofinansowanie w 
ramach RPO, ale już nie zdążył podpisać aneksu i dokończyć tego zadania, gdyż 
przestał pełnić obowiązki dyrektora. Zarządzenie w sprawie komisji przetargowej 
zostało wydane, aby przygotować postępowanie, gdyż przelicznik euro i jego wzrost 
dawał gwarancję, że Szpital otrzyma to dofinansowanie. Biorąc pod uwagę czas 
przygotowania, realizacji i rozliczenia finasowania, powołał komisję, aby już nad tym 
pracowała. Kosztorysy miały być urealnione, aby zobaczyć z czego ewentualnie 
będzie można zrezygnować, gdyby nie wystarczyło środków. Dyrektor wskazał, że 
dla dobra szpitala należało jak najszybciej zrobić tę inwestycję. Dawało to też 
możliwość przeprowadzenia reorganizacji szpitala, np. zmiana lokalizacji chirurgii, 
połączenie niektórych oddziałów, co w jego opinii wpłynęłoby bardzo korzystnie na 
finanse szpitala. 

(akta kontroli str. 807-811) 

Obecny Dyrektor wyjaśnił, że powołana komisja przetargowa przesłała 18 września 
2019 r. opracowaną SIWZ wraz z załącznikami zastępcy dyrektora ds. 
administracyjno-technicznych. Po objęciu stanowiska (23 września 2019 r.) 
zapoznawał się z bieżącymi sprawami wymagającymi niezwłocznych działań, w tym 
z kwestią ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych na 
Modernizację i Przebudowę Oddziałów Budynku Głównego. Spotykał się z osobami, 
które uczestniczyły w przygotowaniu dokumentów do wniosku aplikacyjnego oraz 
dokumentacji przetargowej. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
w zakresie kwalifikowalności wydatków, zlecił opracowanie nowych 
harmonogramów rzeczowo - finansowych dla projektu. W międzyczasie odbył 
spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w celu pozyskania dodatkowego 
finansowania dla przedmiotowego projektu; prowadził z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego rozmowy w zakresie utrzymania promesy kredytowej. Mając na uwadze 
kondycję finansową szpitala, konieczność zmiany harmonogramu o dofinansowania 
projektu oraz brak w całości zabezpieczonych środków finansowych, nie mógł 
podpisać dokumentów wszczynających uruchomienie postępowania i skierował 
przedmiotową sprawę na posiedzenie Rady Społecznej celem uzyskania zgody na 
warunkowe wszczęcie postępowania przetargowego. Rada wyraziła zgodę 
31 stycznia 2020 r. Według stanu na 21 lutego 2020 r. trwały przygotowania do 
ogłoszenia nowego postępowania przetargowego oraz zmiany składu komisji 
przetargowej.  

(akta kontroli str. 994, 995-996) 

                                                      
123 Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 
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9. Objęte badaniem dwa zamówienia w zakresie robót budowlanych 
i remontowych124 zostały przeprowadzone zgodnie z upzp.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie wykonania kompleksowych prac 
polegających na termomodernizacji głównego budynku Szpitala zostało 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Za jedyne kryterium wyboru 
najkorzystniejszej oferty spośród 5 złożonych ofert przyjęto cenę. W wyniku 
realizacji inwestycji osiągnięto efekt w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię cieplną – w 2015 r. zużycie gazu ziemnego w Szpitalu obniżyło się o 28,4 
tys. m3 w porównaniu do 2014 r. (spadek o 7%), a oleju opałowego o 3,1 tys. litrów 
(spadek o 74%). 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie przeprowadzenia 
kompleksowych prac budowlanych obejmujących zaprojektowanie i wykonanie 
przebudowy pomieszczeń IV piętra szpitala po dawnym bloku operacyjnym na cele 
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu oraz wykonanie robót 
remontowych i instalacyjnych zostało przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego125. Za kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty przyjęto cenę 
(waga 60%), termin wykonania (20%), okres rękojmi (20%), które zostały 
prawidłowo zastosowane przy ocenie dwóch ofert przez komisję przetargową. 

 (akta kontroli str.2841-2857) 

W wyniku przeprowadzonych 11 grudnia 2019 r. oględzin stwierdzono, że 
inwestycja została wykonana. Pomieszczenia IV piętra szpitala po dawnym bloku 
operacyjnym zostały przebudowane na cele oddziału anestezjologii i intensywnej 
terapii, wykonano roboty remontowe i instalacyjne oraz zainstalowano aparaturę 
medyczną zakupioną dla potrzeb oddziału. 

(akta kontroli str. 812-827) 

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

1. W 2018 r. zamówienia na udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
badań histopatologicznych i cytologicznych, których wartość przekraczała 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro, udzielano podmiotowi 
zewnętrznemu bez zorganizowania konkursu ofert, co było niezgodne z art. 26 
ust. 3 w związku z art. 26 ust. 4a ustawy o działalności leczniczej. W dniu 4 lipca 
2018 r. Szpital zawarł umowę z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. 
Jana Pawła w Krakowie w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych 
na okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r. Wartość zrealizowanych we 
wcześniejszych latach zleceń na te badania wynosiła 167,9 tys. zł (39,7 tys. 
euro) w 2014 r., 169,1 tys. zł (40 tys. euro) w 2015 r., 166,4 tys. zł (39,9 tys. 

                                                      
124 Badaniem objęto 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o najwyższej wartości 

przeprowadzone w okresie 2014 – 2018 r.: (1) 21/ZP/2014, w wyniku którego zawarto umowę nr 95/ZP/2014 
z 31 lipca 2014 r. z Arkadiuszem Marciniec Zakład Ogólnobudowlany „ARBUD” na wykonanie 
kompleksowych prac polegających na termomodernizacji głównego budynku Szpitala z wyłączeniem 
dobudowanej części niskiej obejmującej Blok operacyjny (wartość umowy brutto: 1 480,3 tys. zł, w tym 
podatek VAT w wysokości 276,8 tys. zł), (2) 10/ZP/2017, w wyniku którego zawarto umowę nr 65/2017 z 19 
czerwca 2017 r. z EUROKLIMA Michał Pazurkiewicz na przeprowadzenie kompleksowych prac 
budowlanych obejmujących zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń IV piętra szpitala po 
dawnym bloku operacyjnym na cele Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu oraz wykonanie 
robót remontowych i instalacyjnych (wartość umowy brutto 1 020,9 tys. zł, w tym podatek VAT 190,9 tys. zł). 

125  Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 12. Infrastruktura 
Społeczna RPO WM na lata 2014-2020: Umowa nr RPMP.12.01.03-12-0618/17-00-XVII/174/FE/18 z dnia 
11.05.2018 o dofinansowanie projektu: „Modernizacja pomieszczeń po „starym” bloku operacyjnym wraz z 
wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w 
SPZOZ w Proszowicach w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla 12.Osi priorytetowej Infrastruktura 
Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura Ochrony 
Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR”. Całkowita wartość projektu: 1 870,9 tys. zł (100% wydatki 
kwalifikowalne). Wkład własny: 379,6 tys. zł. Zakup aparatury medycznej – 847,5 tys. zł.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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euro) w 2016 r., 168,7 tys. zł (40,4 tys. euro) w 2017 r., 214,7 tys. zł (49,8 tys. 
euro) w 2018 r., 144,5 tys. zł (33,5 tys. euro) do końca września 2019 r., tak więc 
we wszystkich tych latach wartość zamówienia przekroczyła równowartość kwoty 
30 tys. euro liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro, 
ustalonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 upzp. W 
przypadku gdy wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 tys. euro 
udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym 
zakresie powinno nastąpić w trybie konkursu ofert. 

(akta kontroli str. 2377-2381, 2426-2443, 2446-2454) 

Ówczesny p.o. dyrektor zeznał, że nie ma żadnej wiedzy na ten temat i nie 
zajmował się tym, a jedynie sprawami prawnymi. Wskazał również, że naczelny 
lekarz miał się zajmować wszystkimi sprawami medycznymi.  

Naczelny lekarz zeznał, że umowa na badania histopatologiczne chyba już była 
zawarta jak przyszedł do Szpitala i została przedłużona, a on prowadził rozmowy 
z działem finansowo-księgowym w celu znalezienia tańszej alternatywy, ale nie 
pamięta aby została taka przedstawiona.  

(akta kontroli str. 755-769, 789-806 ) 

2. W umowie nr 98/20177 zawartej 1 września 2017 r. z PRAXIMA KAKPOL Sp. 
z o.o. w Alwerni na świadczenie kompleksowej usługi pralniczej asortymentu 
ogólnoszpitalnego, która została zawarta na czas określony od 1 września 
2017 r. do 31 sierpnia 2020 r., w § 9 ust. 8 zawarto postanowienie, że każda ze 
stron jest uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia bez podania przyczyn wcześniejszego wypowiedzenia 
takiej umowy. Tak skonstruowane postanowienie umowne nie zabezpieczało 
należycie interesów Szpitala, co było działaniem nierzetelnym. Wykonawca 
skorzystał z tej możliwości i 30 października 2018 r. wypowiedział umowę bez 
podania przyczyny. Umowa została rozwiązana 31 stycznia 2019 r., tj. po roku 
i pięciu miesiącach jej obowiązywania. W dniu 29 stycznia 2019 r., po 
przeprowadzeniu zamówienia w trybie z wolnej ręki, Szpital zawarł z tym samym 
wykonawcą nową umowę na okres od 1 lutego 2019 r. do 7 kwietnia 2019 r., 
której przedmiotem było świadczenie tych samych usług, ale stawka za 1 kg 
prania była wyższa o 1,87 zł w stosunku do rozwiązanej umowy. Skutkiem tych 
działań było poniesienie przez Szpital wyższych kosztów na usługi pralnicze 
zrealizowane w 2019 r. łącznie o 24,0 tys. zł brutto (19,5 tys. zł netto), w tym 
10,7 tys. zł w lutym, 10,8 tys. zł w marcu i 2,5 tys. zł w kwietniu 2019 r., co było 
działaniem niegospodarnym. Szpital nie podejmował także działań na podstawie 
art. 746 §2 Kodeksu cywilnego, tj. nie dochodził naprawienia powstałej szkody 
w postaci wzrostu cen na usługi pralniczej, w sytuacji gdy zlecenie było odpłatne, 
a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu. 

(akta kontroli str. 2677-2741,2742-2798, 2810-2822, 2823-2838) 

Ówczesna dyrektor Szpitala odpowiedzialna za organizację postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego nie wyjaśniła, dlaczego w umowie zawarto 
zapis umożliwiający każdej ze stron rozwiązać umowę z zachowaniem 3-
miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

(akta kontroli str. 747-754) 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej wyjaśniła, że projekt umowy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sporządził radca prawny, 
a zaproponowany zapisy pozostał w podpisanej umowie. 

Radca prawny wyjaśnił m.in., że: 

 upzp nie reguluje autonomicznie kwestii wypowiedzenia umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego, regulując jedynie prawo do odstąpienia od umowy 
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w określonych wypadkach. Oznacza to, że w pozostałych wypadkach prawo 
odstąpienia oraz prawo wypowiedzenia umowy może być zastrzeżone 
zgodnie z prawem cywilnym; 

 obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 3531 nie 
sprzeciwia się uregulowaniu przez strony - w ramach zasady swobody umów 
- możliwości wypowiedzenia zobowiązania terminowego w sposób 
analogiczny do wypowiedzenia zobowiązania bezterminowego o charakterze 
ciągłym, chyba że przepis prawa przewiduje w tym zakresie jakieś 
ograniczenia. W konsekwencji, w ramach umów cywilnoprawnych a do takich 
zaliczane są umowy, których przedmiotem jest zamówienie publiczne, 
wypowiedzenie może być stosowane zarówno w odniesieniu do zobowiązań 
bezterminowych, jak i terminowych; 

 w zakresie umów, których przedmiotem jest świadczenie usług, zgodnie z art. 
750 Kodeksu cywilnego stosuje się do nich odpowiednio przepisy o zleceniu, 
które zawsze może być wypowiedziane na podstawie przepisu art. 746 
Kodeksu cywilnego. W takim wypadku oświadczenie o wypowiedzeniu nie 
wymaga wskazania powodu wypowiedzenia i jest skuteczne niezależnie od 
tego, czy jakikolwiek obiektywny powód uzasadniający jego dokonanie istniał. 
Od istnienia powodu, i to powodu ważnego, uzależnione są jednak dalsze 
skutki, konsekwencje złożonego skutecznie wypowiedzenia; 

 w umowie 98/2017 na świadczenie kompleksowej usługi pralniczej 
asortymentu ogólnoszpitalnego wprowadzono okres jej wypowiedzenia bez 
określenia dodatkowych przyczyn. Jest to usługa o szczególnym znaczeniu 
dla funkcjonowania placówki szpitalnej a jej właściwe realizowanie jest istotne 
dla oceny jakości świadczonych usług opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów. 
Występujące w praktyce problemy nie wypełniały przewidywanych przesłanek 
pozwalającego na skorzystanie z instytucji odstąpienia od umowy bądź jej 
rozwiązania z powodu rażącego naruszania jej treści. Wpływały jednak na 
ogólną negatywną ocenę sposobu realizacji zamówienia publicznego a ich 
nawarstwienie mogło stanowić ważną podstawę do wypowiedzenia umowy, 
gdyby taka okoliczność została wcześniej przewidziana. Zamawiający bardzo 
często otrzymywał bowiem uwagi od personelu dotyczące jakości czystości 
pościeli oraz jej trwałości po przeprowadzeniu procedury prania, co 
powodowało konieczność wycofania części asortymentu do ponownego 
uprania. Stąd wprowadzenie takiego zapisu pozwalało na ewentualną 
adekwatną reakcję w przypadku nawarstwienia się pojedynczych problemów, 
które w swej ilości mogły zawarzyć na decyzji o wcześniejszym zakończeniu 
korzystania z usług danego wykonawcy, jeśli owe przyczyny z punktu 
widzenia przepisów art. art. 746 w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego, 
w związku z art. 139 § 1 upzp można by zakwalifikować jako ważny powód. 

W sprawie podania powodów wcześniejszego wypowiedzenia umowy na usługi 
pralnicze przez wykonawcę oraz brakiem podjęcia przez Szpital działań w celu 
naprawienia powstałej szkody w postaci wzrostu cen na usługi pralnicze 
o 1,87 zł/kg netto prania, ówczesny dyrektor wyjaśnił, że wykonawca usługi 
wypowiedział umowę po tym, jak w Szpitalu podjęto działania w stosunku do 
wykonawcy w związku z niespełnianiem przez wykonawcę wszystkich kryteriów 
czystości określonych w umowie oraz naliczeniem kar umownych, przy 
jednoczesnym występowaniu zaległości Szpitala wobec wykonawcy oraz wzrostu 
stawek za wodę i energię. 

(akta kontroli str. 770-788, 2804-2809) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK zwraca uwagę, że umowa została 
wypowiedziana przez wykonawcę usługi, a nie przez zamawiającego, pomimo 



 

71 

kwestionowania przez Szpital jakości wykonanej usługi. Wykonawca nie podał 
powodu wypowiedzenia umowy, a zgodnie z art. 746 § 2 Kodeksu cywilnego 
odpłatne zlecenie można wypowiedzieć tylko z ważnego powodu. Szpital jest 
jednostką sektora finansów publicznych, tak więc jest zobowiązany do 
przestrzegania określonych zasad wydatkowania środków publicznych, w tym do 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 
W kolejnych umowach na świadczenie kompleksowych usług pralniczych, tj. 
w umowie nr 07/2019 zawartej w dniu 29 stycznia 2019 r. oraz umowie nr 
28/2019 zawartej w dniu 8 kwietnia 2019 r., nie zawarto już takiego 
postanowienia. 

3. Postępowanie przetargowe na świadczenie kompleksowych usług pralniczych 
wszczęto dopiero 2 stycznia 2019 r., podczas gdy wykonawca złożył 
wypowiedzenie dotychczasowej umowy 30 października 2018 r., co było 
działaniem nierzetelnym. W efekcie Szpital musiał zawrzeć umowę na okres od 
1 lutego 2019 r. o 7 kwietnia 2019 r., po przeprowadzeniu zamówienia w trybie 
z wolnej ręki, tj. w trybie niekonkurencyjnym.  

(akta kontroli str. 2742-2783, 2799) 

Ówczesny dyrektor nie wyjaśnił przyczyn rozpoczęcia organizacji postępowania 
przetargowego na usługi pralnicze dopiero w styczniu 2019 r. Zgodnie z treścią 
„Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej 
ręki” zatwierdzonego przez zastępcę dyrektora ds. administracyjno-
ekonomicznych 1 kwietnia 2019 r. w uzasadnieniu wyboru trybu postępowania 
podano: rozwiązanie przez wykonawcę obowiązującej umowy, konieczność 
zapewnienia ciągłości usług oraz przygotowanie i przeprowadzenie nowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

(akta kontroli str. 770-788, 2767-2775) 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

NIK zwraca uwagę, że w obecnej trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala 
konieczne jest skuteczne i terminowe wdrażanie działań zaplanowanych w Planie 
naprawczym Szpitala na lata 2019-2021. 

 Wystawienie i przekazanie kontrahentom not odsetkowych tytułem 1.
nieterminowych płatności należności z tytułu sprzedaży przez Szpital usług 
medycznych i niemedycznych w latach 2017-2019 i podjęcie działań 
windykacyjnych adekwatnych do wysokości naliczonych kwot.  

 Dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów stanowiących podstawę 2.
księgowania.  

 Zaktualizowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 3.
Szpitala. 

 Dostosowanie miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia brutto pracownika 4.
zatrudnionego na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej do stawek 
określonych w Regulaminie wynagradzania Szpitala oraz określenie mu 
pisemnego zakresu obowiązków. 

 Podjęcie działań w celu wzmocnienia funkcjonowania kontroli zarządczej 5.
i działań nadzorczych. 

 

Uwagi 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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 dni 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,         maja 2020 r. 
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