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Wyk az stosowanych sk rótów,  sk rótowców i  pojęć

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

NIK Najwyższa Izba Kontroli

Restrukturyzacja systemowa przebudowa,  modernizacja  lub unowocześnienie  
czy uwspółcześnienie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania 
przedsiębiorstw lub innych obiektów badań ekonomicznych, która ma 
charakter złożony, wielowymiarowy i długotrwały, a przesłankami jej 
podejmowania są sytuacje krytyczne w rozwoju struktur, których ona 
dotyczy1; 

Restrukturyzacja 
z 2005 r. 

restrukturyzacja spzoz-ów podejmowana na podstawie ustawy o pomocy 
publicznej oraz w zakresie przewidzianym w programie restrukturyzacyjnym, 
który powinien zawierać: 1/ szczegółowy opis sytuacji ekonomicznej 
zakładu, 2/ analizę przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji ekonomicznej, 
3/ wskazanie zamierzonych działań zakładu mających na celu naprawę 
sytuacji ekonomicznej, w  tym działań w  zakresie restrukturyzacji 
finansowej oraz umożliwiających terminowe regulowanie zobowiązań 
publicznoprawnych i obsługę zadłużenia, a także proponowane zmiany 
organizacyjne w zakładzie, 4/ określenie sytuacji ekonomicznej możliwej 
do osiągnięcia po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, 
5/   określenie źródeł  f inansowania działań,  z   uwzględnieniem 
pomocy publicznej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania 
restrukturyzacyjnego, o którą zakład zamierza się ubiegać, z podaniem jej 
wielkości, źródeł, formy, terminu i podstawy prawnej;

Spzoz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Ustawa o działalności 
leczniczej 

 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 618 ze zm.)

Ustawa o pomocy 
publicznej 

ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.)

Ustawa 
o rachunkowości 

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 
ze zm.)

Ustawa 
o świadczeniach 

opieki zdrowotnej 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.)

Ustawa o zakładach 
opieki zdrowotnej 

ustawa z  dnia 30  sierpnia 1991  r.  o  zakładach opieki zdrowotnej  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1 R. Borowiecki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, 
Warszawa 2003, s. 77.
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WPROWADZ E N I E1
Sytuacja finansowa szpitali w Polsce ma decydujący wpływ na możliwość realizacji przez 
te podmioty podstawowej funkcji, którą jest ochrona zdrowia i ratowania ludzkiego życia. 

Dlatego też kwestie związane ze złą kondycją finansową szpitala, a w szczególności z takim stanem 
jego zadłużenia, który skutkuje brakiem bieżącego regulowania zobowiązań, są ważne nie tylko dla 
osób zarządzających takim podmiotem, jego pracowników i kontrahentów, ale przede wszystkim 
całej lokalnej społeczności, w której szpital funkcjonuje. Postrzega ona bowiem problemy szpitala 
z punktu widzenia potencjalnego pacjenta, a zła sytuacja tego podmiotu sprzyja narastaniu obaw, 
co do możliwości uzyskania dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej to najpowszechniej występująca w naszym kraju 
forma organizacyjno-prawna funkcjonowania podmiotów leczniczych, w ramach której prowadzona 
jest działalność publicznych szpitali2. Szpitale takie ponad 10 lat temu uzyskały istotną pomoc 
finansową z budżetu państwa3, której celem było nie tylko ich oddłużenie, ale też zainicjowanie 
działań restrukturyzacyjnych służących trwałej poprawie ich sytuacji ekonomicznej. Do realizacji 
działań restrukturyzacyjnych szpitale zobowiązały się w przyjętych programach restrukturyzacji. 

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, utworzone przez jednostki samorządu 
terytorialnego, otrzymywały istotne wsparcie w formie rzeczowej i/lub finansowej od swoich 
podmiotów tworzących4. Szpitale uzyskiwały również dotacje, dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej, a ponadto zaciągały zobowiązania w bankach oraz innych instytucjach finansowych. 
W wielu przypadkach ujemny wynik finansowy samorządowych szpitali pokrywany był z budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego. W 2015 r. samorządy przeznaczyły na ten cel łącznie 
177 371 tys. zł, co umożliwiło pokrycie ujemnego wyniku za 2014 r. 151 spzoz-ów5 (oznacza to, 
iż przeciętna kwota przekazana szpitalowi z tego tytułu wynosiła ponad 1 174 tys. zł6). Okoliczności 
te potwierdzają, że pomimo uzyskiwanego z zewnątrz wsparcia, nie wszystkie spzoz-y utrzymują 
równowagę pomiędzy przychodami i kosztami. 

Na powyższy stan wpływa również brak rozwiązań systemowych dotyczących określenia 
rzeczywistych potrzeb co do liczby i rozmieszczenia szpitali (oddziałów szpitalnych) w Polsce. 
Racjonalizacja siatki tej kategorii podmiotów leczniczych wydaje się być niezbędna, gdyż na tle 
europejskim – Polska ze wskaźnikiem liczby łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców wynoszącym 
6,6, jak też poziomu ich wykorzystania7 (67% w 2014 r. w Polsce8, 77,3% w 2013 r. w krajach OECD9) 

2  Wg stanu na koniec 2014 r. w Polsce działało 1 161 spzoz utworzonych przez Ministra Zdrowia, uczelnie medyczne i jednostki 
samorządu terytorialnego, w tym 1 120 dla których podmiotem tworzącym było województwo, powiat, miasto lub gmina. 
Źródło: Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2015 r., http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=6.

3  Udzielone na podstawie ustawy o pomocy publicznej wsparcie polegało na otrzymaniu pożyczki, która w pierwszym 
wariancie w 70% podlegała umorzeniu, a w drugim wariancie podlegała umorzeniu po zrzeczeniu się roszczeń wobec NFZ. 
Natomiast dla spzoz nie posiadających zaległości w spłacie zobowiązań na koniec 2004 r. mechanizm wsparcia obejmował 
udzielenie dotacji na działania wspierające restrukturyzację zatrudnienia, zmiany w strukturze organizacyjnej zakładu 
i inne działania podejmowane w celu poprawy sytuacji ekonomicznej lub jakości udzielonych świadczeń.

4  Pomoc rzeczowa polegała przede wszystkim na przekazywaniu szpitalowi nowych i/lub ulepszonych środków trwałych 
oraz wyposażenia, w tym aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanych w prowadzeniu działalności leczniczej.

5  13,5% spzoz-ów samorządowych, których łączna liczba w tym okresie wynosiła 1 120.

6  Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz nastąpiło na  podst. art.  59 ust.  2 ustawy o  działalności leczniczej, 
tj. w przypadku jeżeli wynik ten po dodaniu kosztów amortyzacji miał wartość ujemną (do wysokości tej wartości).

7  Wskaźnik ten to stosunek liczby osobodni pobytu pacjentów w szpitalu do średniej liczby łóżek.

8  Źródło: Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2015 r., http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=6. Tabela 4.2.1. 
Działalność szpitali stacjonarnych ogólnych z ruchem międzyoddziałowym. 

9  Źródło: Health at a Glance 2015 OECD INDICATORS str. 105. Occupancy rate of curative (acute) care beds, 2000 and 2013 
(or nearest year).
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przewyższa średnią europejską w tym względzie. Porównanie danych w zakresie podziału środków 
na ochronę w poszczególnych krajach Europy wskazuje, iż na tle innych państw Polska wyróżnia się 
przewagą udziału lecznictwa szpitalnego nad mniej kosztownym lecznictwem otwartym.

Istotnym elementem, na który powszechnie zwracana jest uwaga, jest zadłużenie publicznych 
szpitali, w tym w szczególności poziom występujących zobowiązań wymagalnych. Wg danych 
przedstawianych przez Ministerstwo Zdrowia na koniec 2014 r. zobowiązania ogółem spzoz-ów 
wynosiły 10 345,8 mln zł, w tym zobowiązania samorządowych spzoz-ów 7 790,1 mln zł10. Również 
i udział zobowiązań wymagalnych podmiotów samorządowych był istotny i wynosił na koniec 
2014 r. 1 194,8 mln zł, co stanowiło 63% zobowiązań wymagalnych wszystkich spzoz. Stan takich 
zobowiązań był niższy o 120 mln zł (9%) od stanu na koniec 2010 r. (1 314,8 mln zł)11. 

Analiza zobowiązań samorządowych spzoz wskazuje, iż zmniejszają się zobowiązania wymagalne, 
jednakże zauważalny jest istotny wzrost zobowiązań długoterminowych. Stan takich zobowiązań 
na koniec 2014 r. wynosił 2 401,1 mln zł i był wyższy o 322,8 mln zł (15,5%) od takich zobowiązań 
na koniec 2010 r. (2 078,3 mln zł). Rosnący stan zobowiązań długoterminowych, przy zmniejszającym 
się stanie zobowiązań wymagalnych, nie jest w znaczącej większości przypadków przejawem 
poprawy sytuacji szpitala wynikającej ze skutecznego zarządzania, ale co bardziej prawdopodobne, 
wynika z restrukturyzacji zadłużenia, polegającej na sfinansowaniu długów wymagalnych nowymi 
zobowiązaniami długoterminowymi.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania, jak również przeważający udział szpitali 
samorządowych w lecznictwie szpitalnym w Polsce12, uznać należy, iż problematyka restrukturyzacji 
szpitali w Polsce w istotnym zakresie dotyczy szpitali samorządowych. 

Sytuację finansową publicznych szpitali determinują także koszty zatrudnienia, na których 
wysokość wpływa nie tylko wewnętrzna organizacja pracy (mogąca skutkować np. przerostem 
zatrudnienia w niektórych grupach pracowników), ale i też uwarunkowania zewnętrzne, w tym 
w szczególności związane z niedoborem lekarzy specjalistów. Dlatego też sposób zarządzania 
personelem i determinacja zarządzających w podejmowaniu działań zmierzających do optymalizacji 
zatrudnienia, zarówno personelu medycznego wykonującego bezpośrednio świadczenia 
zdrowotne13, jak również personelu niemedycznego zabezpieczającego od strony organizacyjnej 
i  technicznej funkcjonowanie szpitala14 były kluczowe dla powodzenia podejmowanej 
restrukturyzacji.

Działalność publicznych podmiotów leczniczych powinna być w pierwszej kolejności zorientowana 
na dobro pacjenta. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że udział wydatków na ochronę 
zdrowia w Polsce jest niższy od średniej w państwach członkowskich OECD i wynosi 6,4% PKB15. 
Determinuje to zarówno warunki i zakres opieki zdrowotnej, jak też wymusza, by posiadane 

10  Stan zobowiązań samorządowych spzoz wg stanu na koniec 2010 r. wynosił 7 572,9 tys. zł.

11  Centrum systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biuletyn statystyczny 2011, Biuletyn statystyczny 2015, http://www.
mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/ochrona-zdrowia-w-liczbach. 

12  W 2014 r. w szpitale samorządowe dysponowały 80% łóżek szpitalnych w Polsce.

13  M.in. lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, technicy radiologii, farmaceuci.

14  M.in. administracja, personel techniczny i gospodarczy.

15  W 2013 r. średnia w krajach członkowskich OECD wyniosła 8,9% PKB. W krajach europejskich niższy udział takich wydatków 
miała jedynie Estonia (6% PKB). Średnia wydatków na ochronę zdrowia per capita w 2013 r. stanowiła w Polsce równowartość 
1 530 USD, a średnia w krajach OECD 3 453 USD. Źródło: http://www.oecd.org/health/health-systems/Focus-Health-
Spending-2015.pdf.
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zasoby były efektywnie wykorzystywane. Dlatego też Najwyższa Izba Kontroli – w ramach kontroli 
koordynowanej – podjęła się zbadania wpływu uzyskanej pomocy ze środków publicznych na skalę 
podejmowanych działań restrukturyzacyjnych, a w konsekwencji na poprawę sytuacji finansowej16 
ośmiu samorządowych szpitali. 

16  Zagadnienia związane z oceną procesu restrukturyzacji spzoz, który to proces był realizowany w latach 2005–2007 
na podstawie ustawy o pomocy publicznej, były objęte kontrolą P/07/100 Restrukturyzacja samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pomocy publicznej.
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Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I1
  Cel i zakres kontroli

Celem głównym kontroli była ocena wpływu pomocy udzielanej spzoz ze środków publicznych 
na poprawę ich sytuacji finansowej, w tym na zmniejszenie stanu zadłużenia.

Cele szczegółowe obejmowały ocenę:

 − szpitali – w zakresie przygotowania, prowadzenia i monitorowania efektów działań 
restrukturyzacyjnych,

 − podmiotów tworzących  – w  zakresie przygotowania i   nadzoru nad działaniami 
restrukturyzacyjnymi szpitali. 

Kontrolą objęto 16 jednostek na terenie 4 województw: dolnośląskiego, małopolskiego, 
pomorskiego i opolskiego. 

Kontrole przeprowadzono w 8 szpitalach funkcjonujących w formie organizacyjno-prawnej spzoz17 
oraz 8 jednostkach samorządu terytorialnego18 będących podmiotami tworzącymi dla ww. szpitali.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2005 r do 31 grudnia 2014 r. 

  Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli19, pod względem legalności, gospodarności i rzetelności20. 

17  Kontrolą objęto: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku (dalej: Szpital w Lęborku), 
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr. J. Titz-Kosko w Sopocie (dalej: Szpital w Sopocie), Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Dąbrowie Tarnowskiej (dalej: Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej), Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 
w Nowym Targu (dalej: Szpital w Nowym Targu), Brzeskie Centrum Medyczne (dalej: Szpital w Brzegu), Szpital Powiatowy 
im. J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich (dalej: Szpital w Strzelcach Opolskich), Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy 
(dalej: Szpital w Oleśnicy), Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie (dalej: Szpital w Oławie).

18  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Starostwa Powiatowe w: Lęborku, Dąbrowie Tarnowskiej, Nowym 
Targu, Brzegu, Strzelcach Opolskich, Oleśnicy, Oławie.

19  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, dalej: ustawa o NIK.

20  Art. 5 ust. 2 ustawy o NIK.
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I2
 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności

W ocenie NIK – w latach 2005–2014 – nie zostały wprowadzone skuteczne mechanizmy 
motywujące szpitale (uzyskujące wsparcie ze środków publicznych) do podejmowania ich 
restrukturyzacji. 

Pomimo że kontrolowane szpitale uzyskały z  budżetu państwa ponad 46  mln zł 
(przeznaczonych na obniżenie poziomu zobowiązań), a ich działalność została dodatkowo 
wsparta w kwocie ponad 382,2 mln zł21 wykorzystanej głównie na inwestycje – to w większości 
tych podmiotów nie zostały podjęte skuteczne działania umożliwiające uzyskanie trwałej 
poprawy sytuacji finansowej. 

Określone w przepisach ustawy o pomocy publicznej warunki udzielania szpitalom pomocy 
na ograniczenie zadłużenia, pomimo iż uzależniały jej uzyskanie od zaplanowania działań 
restrukturyzacyjnych, to nie wymuszały konsekwentnej realizacji zamierzeń ujętych w takich 
planach. Również przekazywana w następnych latach szpitalom, przez podmioty publiczne, 
pomoc finansowa i rzeczowa nie była warunkowana wdrożeniem działań naprawczych. 

Na poprawę wyników finansowych, w części objętych kontrolą szpitali, decydujący wpływ 
miała racjonalizacja kosztów prowadzonej działalności, a nie skala i zakres uzyskanego 
z zewnątrz wsparcia. 

Tylko w przypadku trzech z ośmiu objętych kontrolą szpitali korzystających z pomocy ze środków 
publicznych, podjęte działania restrukturyzacyjne doprowadziły w kolejnych latach do poprawy 
ich sytuacji finansowej, przejawiającej się w szczególności brakiem zobowiązań wymagalnych. 
Podmioty te  prawidłowo wykorzystały środki przeznaczone na  ich oddłużenie, a  także 
w następnych latach na realizację zadań inwestycyjnych, jak również podjęły skuteczne działania 
mające na celu ograniczenie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów zatrudnienia 
i wynagrodzeń. Pomimo tego nadal istnieją zagrożenia dla stabilności ich sytuacji finansowej 
w dłuższej perspektywie, wynikające m.in. ze znacznej skali zobowiązań długoterminowych czy 
też nieuwzględniania w kosztach działalności, obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne personelu medycznego szpitala zatrudnianego dodatkowo na umowach 
cywilnoprawnych.

W pozostałych szpitalach, pomimo uzyskania dodatkowego wsparcia ze środków publicznych, 
umożliwiającego na początkowym etapie restrukturyzacji wyeliminowanie zobowiązań 
wymagalnych i kosztów związanych z ich obsługą, nie nastąpiła trwała poprawa ich sytuacji 
finansowej. Wynikało to w szczególności z braku rzetelnych analiz dotyczących zarówno przyczyn 
pogarszania się wyników finansowych szpitala, jak i możliwości podjęcia działań naprawczych, 
a ponadto z ograniczonego zakresu wdrażanych działań naprawczych, w tym głównie w obszarze 
zatrudnienia.

 2.2  Synteza wyników kontroli

1. Wszystkie objęte kontrolą szpitale otrzymały wsparcie z budżetu państwa na podstawie 
ustawy o pomocy publicznej, które wyniosło łącznie 47 023,9 tys. zł. 

21  Kwota 382,2 mln zł obejmuje: a/wsparcie przekazane na budowę i modernizację szpitala w Nowym Targu (121,1 mln zł), 
b/ pomoc przekazaną przez podmioty tworzące (172,6 mln zł), 2/ pomoc przekazaną przez inne podmioty (38,5 mln zł), 
3/ pomoc ze środków UE (45,5 mln zł), 4/ dotacje budżetu państwa w kwocie (4,5 mln zł) otrzymane m.in. na realizację 
programów zdrowotnych i zakup sprzętu.
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Siedem z nich opracowało programy restrukturyzacyjne, będące elementem warunkującym 
uzyskanie pomocy w formie pożyczki, przeznaczonej na restrukturyzację finansową, w tym spłatę 
zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz ograniczenie zobowiązań 
cywilnoprawnych, w tym wobec pracowników. Część udzielonej tym podmiotom pożyczki, 
po spełnieniu warunków przewidzianych przepisami ww. ustawy, uległa umorzeniu w łącznej 
kwocie 30 991,2 tys. zł. Umorzone zostały również tym szpitalom zobowiązania publicznoprawne 
na kwotę 15 253,4 tys. zł. W jednym przypadku, uzyskana na podstawie tych przepisów pomoc, 
przybrała formę dotacji, która w kwocie 779,3 tys. zł została przeznaczona przez szpital na wsparcie 
restrukturyzacji zatrudnienia oraz poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. (str. 21–22)

2. W większości przypadków szpitale nie zrealizowały w pełni działań przewidzianych 
w programach restrukturyzacyjnych z 2005 r. 

Tylko w dwóch szpitalach takie działania zostały wykonane w całości lub nadal prowadzono 
je w planowanym wcześniej zakresie. Realizacja działań restrukturyzacyjnych, jak też 
osiągnięcie zaplanowanych efektów nie były jednak objęte monitorowaniem ani przez organy 
restrukturyzacyjne (wojewodów) ani też przez podmioty tworzące. Zakres przewidzianej 
w ustawie o pomocy publicznej weryfikacji ograniczony został jedynie do kwestii zgodności 
wydatkowania środków z  ich przeznaczeniem, co nie mobilizowało wspartych szpitali 
do poprawy jakości zarządzania w dłuższej perspektywie, w tym do podejmowania trudnych 
w odbiorze społecznym wyzwań w zakresie optymalizacji zatrudnienia i wynagrodzeń. 
W konsekwencji w pięciu objętych kontrolą szpitalach wystąpiły przypadki zaniechania 
podjęcia planowanych działań lub wprowadzenia niezbędnych działań korygujących 
(zamiennych), wymuszonych niezależnymi od szpitali okolicznościami, uniemożliwiającymi 
realizację pierwotnych zamierzeń. W przypadku szpitala, który jako jedyny z objętej kontrolą 
grupy, na koniec 2004 r. nie posiadał zaległości w spłacie zobowiązań i nie prowadził tym 
samym restrukturyzacji finansowej, uzyskana na podstawie przepisów ww. ustawy dotacja, 
została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.  (str. 29–31)

3. Działania wykraczające poza programy restrukturyzacji z 2005 r. tylko w trzech szpitalach 
wynikały z kompleksowych planów naprawczych, których przygotowanie poprzedzone 
zostało rzetelnie udokumentowaną analizą uwarunkowań. 

W czterech innych szpitalach wprawdzie podejmowano dodatkowe działania mające na celu 
poprawę sytuacji podmiotu, jednakże miały one incydentalny charakter i w znaczącej większości 
przypadków nie były poprzedzone taką analizą. Jedynie w przypadku zadań inwestycyjnych, których 
realizacja została dofinansowana ze źródeł zewnętrznych, przygotowywana była dokumentacja, 
w zakresie wymaganym przez podmiot przekazujący środki, która obejmowała m.in. opisy wpływu 
tych zadań na działalność szpitala.  (str. 31–35) 

4. Pomimo tego, że koszty wynagrodzeń pracowników objętych kontrolą szpitali miały 
największy udział w kosztach ich działalności operacyjnej, tylko w przypadku trzech 
podmiotów udział tych kosztów ograniczony został do poziomu poniżej 55% kosztów 
operacyjnych. 

Utrzymywanie kosztów wynagrodzeń na poziomie nie przekraczającym ww. poziomu miało 
korzystny wpływ na sytuację finansową tych podmiotów, a ponadto nie stwierdzono przypadków, 
w których utrzymanie takiego poziomu powodowało wzrost liczby zgłaszanych skarg dotyczących 
obniżenia standardów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku czterech szpitali, 
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w których skala działań naprawczych nie umożliwiała osiągnięcia trwałej poprawy sytuacji 
finansowej lub zaniechano prowadzenia takich działań po zakończeniu restrukturyzacji 
prowadzonej na podstawie przepisów z 2005 r., udział kosztów zatrudnienia wynosił co najmniej 
64% kosztów działalności operacyjnej. Świadczy to o braku determinacji kierownictwa tych 
podmiotów w restrukturyzacji najistotniejszego z punktu widzenia kosztów obszaru zatrudnienia 
i wynagrodzeń.  (str. 37–40)

5. Wszystkie kontrolowane szpitale, poza pomocą udzieloną ze środków Skarbu Państwa 
na podstawie przepisów ustawy o pomocy publicznej, uzyskiwały dodatkowe wsparcie 
pochodzące zarówno od podmiotów tworzących, jak też z innych dostępnych w tym zakresie 
źródeł. 

Pomoc ta przekazywana była w formie pieniężnej (m.in. dotacje, pożyczki, dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych, pokrycie ujemnego wyniku finansowego) lub rzeczowej (przekazanie 
lub umożliwienie korzystania z majątku trwałego i wyposażenia). Łącznie szpitale otrzymały 
w ten sposób od podmiotów tworzących i z innych źródeł pomoc na kwotę 261 050,1 tys. zł. 
W okresie objętym kontrolą, Szpital w Nowym Targu otrzymał również majątek o wartości 
121 117,4 tys. zł, w tym 120 412,5 tys. zł stanowiła wartość zakończonych zadań inwestycyjnych 
dotyczących budowy/przebudowy i wyposażenia tego szpitala, których źródłem finansowania były 
dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki budżetu Województwa Małopolskiego i Powiatu 
Nowotarskiego. W większości przypadków samorządy terytorialne wspierały także własne szpitale, 
zabezpieczając wierzytelności kontrahentów tych szpitali.  (str. 22–24)

6. Uzyskana przez szpitale pomoc została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

Pomimo tego, że uzyskana pomoc wpisywała się w działania zmierzające do ograniczenia kosztów 
lub zwiększenia przychodów jednostki, to miała incydentalny charakter i była ukierunkowana 
na poprawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych i zapewnienie ich dostępności, 
a nie na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji finansowej szpitali. Tylko w nielicznych (jednostkowych) 
przypadkach przekazanie takiej pomocy warunkowano wprowadzeniem kompleksowych działań 
restrukturyzacyjnych, służących poprawie sytuacji objętego pomocą szpitala. Tym samym w ocenie 
NIK brak było skutecznych mechanizmów wymuszających od wspartych szpitali poprawę jakości 
ich zarządzania.  (str. 23–24)

7. W większości szpitali wprowadzone zostały mechanizmy umożliwiające prowadzenie 
na bieżąco analiz kosztów oraz przychodów poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

Stanowiły one podstawowe narzędzie zarządcze niezbędne do racjonalizowania prowadzonej 
działalności. W szpitalach wdrożone zostały również wewnętrze procedury ograniczające ryzyko 
nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki lekami oraz materiałami medycznymi, w tym 
wynikające z ograniczonego terminu ich ważności.  (str. 26–28)

8. We wszystkich szpitalach analizowano korzyści wynikające z ewentualnego powierzenia 
podmiotom trzecim realizacji niektórych usług o charakterze pomocniczym.

Szpitale weryfikowały warunki ewentualnego tzw. outsourcingu usług utrzymania porządku, 
prowadzenia pralni czy też żywienia pacjentów, a podejmowane działania były adekwatne 
do wyników tych analiz. W nielicznych przypadkach decyzje takie wymuszone były jednakże 
brakiem środków na niezbędne inwestycje, co powodowało, że w obszarach tych ograniczona była 
możliwość racjonalizacji ponoszonych kosztów.  (str. 36–37)
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9. Jednostki samorządu terytorialnego, w większości przypadków nie wprowadziły 
skutecznych mechanizmów monitorowania, zorientowanych na wiarygodną ocenę 
uzyskiwanych w szpitalach rezultatów działań restrukturyzacyjnych. 

Sprawowany nadzór ograniczał się głównie do kwestii weryfikacji dokumentów, w zakresie 
niezbędnym do corocznego zatwierdzenia sprawozdań finansowych. W sześciu podmiotach, 
wystąpiły też zaniechania w prowadzeniu kontroli szpitali w zakresie gospodarki finansowej lub 
realizacji zadań statutowych, o których mowa w przepisach ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
oraz ustawy o działalności leczniczej. W ramach wskazywanych przez podmioty tworzące wyzwań 
związanych z działalnością szpitali, w większości przypadków akcentowano sferę zapewnienia 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, pomijając w istocie kwestię dążenia do równowagi 
pomiędzy uzyskiwanymi przez szpitale przychodami, a ponoszonymi kosztami. Pomimo tego, 
że samorządy te ponosiły wydatki związane z działalnością szpitali, to w większości przypadków nie 
wymagały od ich kierownictwa podjęcia działań naprawczych lub uzyskania określonych efektów 
takich działań.  (str. 49–56) 

10. Podczas kontroli stwierdzono również nieprawidłowości polegające na naruszaniu 
przepisów o finansach publicznych i rachunkowości. I tak:

 − we wszystkich szpitalach stwierdzono przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań 
skutkujące zapłatą odsetek,

 − w czterech szpitalach prezentowano w sprawozdaniach finansowych22 niezgodne z ewidencją 
księgową dane o stanie zobowiązań lub zaniżano dane o stanie zobowiązań wskutek braku 
prawidłowej ich wyceny na dzień bilansowy (w kwocie wymagającej zapłaty, tj.  łącznie 
z odsetkami23); 

 − w trzech szpitalach stwierdzono naruszenie przepisów o finansach publicznych w zakresie 
sporządzania planów finansowych tych jednostek i/lub dokonywania ich korekt; 

 − w jednym szpitalu naruszenia zasad prowadzenia rachunkowości skutkowały zaniżeniem jego 
wyniku finansowego i w konsekwencji nieuprawnionym uzyskaniem od podmiotu tworzącego 
kwoty 705 tys. zł tytułem pokrycia straty za 2014 r.  (str. 46–49)

11. W czterech szpitalach naruszany był zakaz zawierania umów cywilnoprawnych 
(subkontraktów) dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z ich etatowymi 
pracownikami stanowiącymi personel medyczny, wynikający z art. 132 ust. 3 w związku z art. 133 
zdanie drugie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Jednocześnie szpitale zawierając ww. 
umowy, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
takich osób, nie uwzględniały przychodów z zawartych subkontraktów. Stanowiło to naruszenie 
przepisów art. 18 ust. 1a i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych24 oraz art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.  (str. 39–40)

22  Bilans i kwartalne sprawozdania finansowe o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb–Z).

23  Patrz art. 28 ust.1 pkt 8 ustawy o rachunkowości.

24  Dz. U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.
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 2.3  Uwagi końcowe

Wybrane czynniki zewnętrze mające wpływ na sytuację szpitala

Z punktu widzenia racjonalizacji wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 
ukierunkowanych na odtworzenie majątku (bazy materialnej), a także rozwój szpitala istotnym jest 
m.in. ograniczenie ryzyka niepełnego wykorzystania nabywanego majątku. Działania takie powinny 
być poprzedzone rozpoznaniem lokalnych potrzeb, co do rodzajów i zakresów świadczeń 
zdrowotnych, które mogłyby być udzielane. Jest to jednak utrudnione, gdyż w Polsce brak jest 
zarówno skutecznych mechanizmów koordynowania dostępu do świadczeń, poprzez racjonalne 
rozmieszczenie podmiotów leczniczych oraz segmentację udzielanych w poszczególnych szpitalach 
świadczeń, jak też możliwości uzyskania od publicznego płatnika, tj. Narodowego Funduszu 
Zdrowia, wiążących zapewnień, co do finansowania w przyszłości świadczeń, które mogłyby być 
udzielane w wyniku realizacji nowych inwestycji. 

Charakterystyczną cechą polskiej służby zdrowia jest znaczna liczba publicznych szpitali. Według 
danych OECD w 2013 r. najwięcej łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców w krajach OECD 
odnotowano w Japonii (13,3) i Korei Południowej (11). Najniższe wartości tego wskaźnika wystąpiły 
w Meksyku (1,6) i Chile (2,2). W Europie najwyższą wartość wskaźnik osiągnięto w Niemczech (8,3) 
i Austrii (7,7), a najniższą w Szwecji (2,6) i w Wielkiej Brytanii (2,8). W Polsce wskaźnik liczby łóżek 
szpitalnych na 1000 mieszkańców wyniósł 6,6 – znacznie powyżej średniej dla wszystkich krajów 
OECD, jak również średniej europejskich członków tej organizacji (4,8). W porównaniu z 2005 r. 
w większości krajów zanotowano spadek wartości tego wskaźnika (średnio o 0,4), przy czym 
najbardziej znaczący wystąpił w Irlandii (o 2,7), Finlandii (o 2,2) i Belgii (o 1,2). W sześciu krajach 
należących do OECD przybyło łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – najwięcej 
w Korei Południowej (wzrost o 5,1). Wartość wskaźnika dla Polski utrzymywała się w latach  
2005–2013 na porównywalnym poziomie – między 6,42 a 6,6525. Zmiany w liczbie łóżek były 
równoważone zmianami demograficznymi26. 

Znaczna liczba łóżek w szpitalach wymusza konkurencję na rynku dostępu do środków 
na finansowanie świadczeń zdrowotnych i skutkuje ograniczeniem takich środków przypadających 
poszczególnym szpitalom w ramach umów zawieranych z NFZ. Z drugiej strony koordynacji takich 
działań nie sprzyja zróżnicowanie podmiotów, które tworzą poszczególne szpitale (na terenie 
województwa mogą funkcjonować publiczne szpitale, które utworzone zostały przez powiaty, 
samorząd województwa, uczelnie medyczne, czy poszczególne ministerstwa). Jak wskazują wyniki 
kontroli, a także opinie ekspertów, brak jest również koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi 
samorządami powiatowymi i wojewódzkim, służącej zapewnieniu kompleksowości udzielania 
świadczeń zdrowotnych, planowaniu udziału poszczególnych uczestników w systemie ochrony 
zdrowia, jak też racjonalnemu zarówno odtworzeniu, jak i rozwojowi bazy materialnej. Wprawdzie 
problematyka ochrony zdrowia stanowiła przedmiot wielu lokalnych narad i spotkań, to jednak nie 
przekładały się one na wiążące poszczególne strony ustalenia np. w zakresie planowania inwestycji, 
segmentowania usług, czy też konsolidacji podmiotów służących pełniejszemu wykorzystaniu 
dostępnych zasobów. Jest to tym bardziej istotne, że w przypadku braku wykorzystania pełnego 

25  Informacja podana na podstawie danych prezentowanych przez OECD na stronie internetowej: http://stats.oecd.org/Index.
aspx?DataSetCode=HEALTH_REAC.

26  Liczba łóżek w krajach OECD zmniejszyła się w latach 2005–2013 o 0,2%, a liczba ludności wzrosła o ok. 5%, podczas gdy 
w Polsce liczba łóżek wzrosła o 0,6%, a liczba ludności zmniejszyła się o ok. 0,3%.
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potencjału szpitala do realizacji świadczeń w ramach zawartej z NFZ umowy, podmiot ten nie tylko 
nie uzyskuje z tego tytułu przychodów, ale i tak musi częściowo ponosić koszty stałe niezbędne 
do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń. Jaskrawym przykładem braku zrównoważenia 
lokalnych potrzeb zdrowotnych, jak i znaczącej skali negatywnych skutków dublowania udzielanych 
przez szpitale usług, wynikających m.in. z braku współdziałania władz lokalnych, jest opisywany 
w mediach odpływ pacjentów z oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala w Brzegu27  
do m.in. takiego oddziału szpitala w Oławie (oddalonego od Brzegu o niecałe 20 km). Spowodowało 
to w 2013 r. konieczność zawarcia aneksów do umów z NFZ zmniejszających wartość kontraktu 
w tym zakresie o ponad 12%28. Również i utworzenie w szpitalu w Oławie ortopedii jako 
pododdziału Oddziału Chirurgii skutkowało odpływem pacjentów z brzeskiego szpitala.

Należy w tym względzie również zauważyć, że z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzone zostały 
do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przepisy dotyczące dokonywania oceny potrzeb 
zdrowotnych, w którym przewidziano m.in. obowiązek sporządzania przez wojewodów 
regionalnych map potrzeb zdrowotnych, jednak dotychczas takie mapy opracowane zostały tylko 
w zakresie onkologii i kardiologii29. Tym samym przydatność wykorzystania takich map do analizy 
stanu i wykorzystania dostępnych zasobów, jak też planowania dalszej aktywności przez wszystkich 
lokalnych uczestników systemu ochrony zdrowia, na obecnym etapie nie wydaje się być znacząca. 

Szpitale, jak i jednostki samorządu terytorialnego, mając świadomość rosnącej konkurencji 
(w tym również podmiotów prywatnych) starają się utrzymywać lub zwiększać zakres usług, 
inwestując w posiadane obiekty oraz w zakupy nowego sprzętu, w tym wymaganego przez 
NFZ od podmiotów, z którymi zawarte zostaną umowy na finansowanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. Abstrahując od kwestii ewentualnego doprowadzenia takim działaniem do nadpodaży 
niektórych usług na rynku świadczeń zdrowotnych, należy zwrócić uwagę, na brak systemowych 
mechanizmów umożliwiających obniżenie poziomu ryzyka wydatkowania środków na inwestycje, 
które nie będą w pełni wykorzystywane, z powodu ograniczonego zakresu finansowania takich 
usług przez publicznego płatnika. Umowy na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w większości przypadków zawierane były na okres do 3 lat30, co w większości przypadków nie 
jest okresem wystarczającym, do uznania go za istotny czynnik przemawiający za dokonaniem 
inwestycji. Jednocześnie przyjęta formuła konkursowa kontraktowania takich świadczeń, wyklucza 
możliwość deklarowania przez NFZ zawarcia umowy na dalsze okresy. Dlatego też Najwyższa Izba 
Kontroli, za kluczowe dla budowania spójnego systemu ochrony zdrowia, w przypadku braku 
systemowych rozwiązań, uznaje współdziałanie samorządów na wszystkich jego szczeblach. 

27  Nowa Trybuna Opolska z 11 stycznia 2013 r., „Kobiety nie chcą rodzić w brzeskim szpitalu” – z treści artykułu wynika,  
że w 2012 r. na terenie powiatu brzeskiego zameldowano ok. 900 noworodków, z których mniej niż 30% (285) urodziło 
się w Szpitalu w Brzegu. Sytuacja taka utrzymuje się, gdyż w 2015 r. urodziło się w tym szpitalu 274 dzieci (mniej niż jeden 
poród na dobę).

28  Z 1 920 tys. zł do 1 684 tys. zł.

29  http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/Mapy-potrzeb-zdrowotnych

30  Począwszy od 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (za wyjątkiem umów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej) mogą być zawierane 
na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat (poprzednio – na okres nie dłuższy niż 3 lata). Możliwe jest również zawarcie takich 
umów na okres dłuższy niż 5 lat (a dla umów w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej – na okres dłuższy niż 10 lat) za zgodą Prezesa NFZ. Niedopuszczalne jest zawieranie 
umów na czas nieoznaczony.
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Kadra zarządzająca

Istotne znaczenie dla powodzenia procesu restrukturyzacji szpitala mają kompetencje kadry 
zarządzającej. Z uwagi na przysługujący dyrektorowi szpitala, który jednoosobowo kieruje 
takim podmiotem i podejmuje kluczowe decyzje, szeroki zakres uprawnień, jego wpływ 
na funkcjonowanie szpitala jest decydujący. Oczywistym jest, że kierunki podejmowanych działań, 
powinny wpisywać się w założenia strategiczne podmiotu tworzącego, jednakże wyniki kontroli 
wskazują, że poszczególne samorządy w różnym stopniu szczegółowości formułują cele związane 
z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie ochrony zdrowia. W większości przypadków, takie 
cele odnoszą się jedynie w sposób ogólny do kwestii zapewnienia dostępności do świadczeń 
i nie są formułowane w oparciu o wyniki pogłębionych analiz uwarunkowań zewnętrznych. 
Jednocześnie ze względu na brak precyzyjnego formułowania oczekiwań co do funkcjonowania 
szpitala, nie były wprowadzone mechanizmy monitorowania oparte o jednoznacznie sformułowane 
cele (rezultaty) oraz określone wskaźniki umożliwiające weryfikację ich osiągnięcia. Brak 
możliwości takiej weryfikacji stwarzał ryzyko, iż podejmowane przez kierownictwo szpitala 
decyzje, pomimo iż były zgodne z oczekiwaniami zarówno podmiotu tworzącego, jak również 
np. części pracowników, to pomijały obszary najważniejsze z punktu widzenia skuteczności 
naprawy sytuacji finansowej szpitala. Z drugiej strony, z uwagi na ograniczone środki przeznaczane 
na ochronę zdrowia, jak również rosnącą konkurencję wśród podmiotów leczniczych, niezbędne 
jest powierzanie kierowania szpitalem osobom mającym przygotowanie z zakresu funkcjonowania 
podmiotów leczniczych, jak i też podmiotów gospodarczych, gdzie wymagane jest bilansowanie się 
kosztów i przychodów. Takie osoby są w stanie budować kulturę organizacji, która powinna sprostać 
wyzwaniu działania na styku zasad rynkowych oraz specyficznej działalności, jaką jest ratowanie 
zdrowia i życia ludzkiego, jak też być na tyle elastyczna by dopasowywać się do zmiennych 
warunków działania. Również w trakcie panelu ekspertów kierowane były uwagi dotyczące niskiego 
poziomu wymagań formalnych stawianych osobom, którym można powierzyć zadanie kierowania 
podmiotem leczniczym. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej kierownikiem 
takiego podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w tym spzoz, może być osoba, która posiada: 
a/ wykształcenie wyższe, b/ wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania 
obowiązków kierownika, c/ co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo 
ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy. 
W stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów, tj. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej31 nastąpiło wyraźne poszerzenie kręgu osób, które można zatrudnić 
na stanowisku kierownika spzoz. Przede wszystkim skróceniu uległ wymagany staż pracy dla osób 
z wyższym wykształceniem, a ponadto – w zakresie studiów podyplomowych – dopuszczono 
możliwość ukończenia ich na kierunku zarządzanie (w miejsce wcześniejszego wymogu, aby studia 
te dotyczyły zarządzania w służbie zdrowia)32. 

31  Dz. U. Nr 30, poz. 300 ze zm.

32  Poprzednie przepisy wymagały od kierownika spzoz posiadania wykształcenia wyższego i sześcioletniego stażu pracy 
bądź też wykształcenia wyższego, ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia 
i trzyletniego stażu pracy czy też posiadania wykształcenia wyższego i szkolenia zagranicznego (uznanego imiennie przez 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej szkolenia w ośrodkach zagranicznych, trwającego co najmniej pół roku i zakończonego 
egzaminem).
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Objęte kontrolą jednostki samorządu terytorialnego, pomimo złej sytuacji finansowej szpitala, 
tylko w nielicznych przypadkach podejmowały działania w celu podnoszenia kwalifikacji kadry 
zarządzającej szpitalami, w tym poszerzania wiedzy eksperckiej. Sporadycznie zwracały się też 
do wyspecjalizowanych podmiotów, o sporządzenie kompleksowych analiz umożliwiających 
zaplanowanie działań naprawczych w szpitalach. Utrwalało to powszechne praktyki podejmowania 
działań bez przeprowadzenia dogłębnych i rzetelnych analiz oraz bez zwymiarowania wpływu 
planowanych działań na sytuację szpitala. Prowadziło to również w części szpitali do rezygnacji 
z podejmowania działań istotnych, na rzecz działań niekontrowersyjnych, koncentrujących się 
na tych obszarach, których wpływ na sytuację podmiotu nie był decydujący. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę wzmacniania kompetencji zarządczych 
kadry kierowniczej szpitali, jak też popularyzowania w ramach wymiany doświadczeń 
dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych. 

Zmiany w strukturze zobowiązań

Jakkolwiek pozytywnym zjawiskiem jest obniżanie się poziomu zobowiązań wymagalnych spzoz-ów, 
to jednak zwrócić należy uwagę na rosnący udział zobowiązań długoterminowych33. Dane 
o finansach samorządowych spzoz w Polsce wskazują, iż źródłem finansowania szpitali w coraz 
większym stopniu stają się takie zobowiązania, a ich poziom w ostatnich latach wzrósł o 33%  
(z 1 804,1 tys. zł w 2011 r. do 2 401,1 tys. zł w 2014 r.). Ustalenia kontroli w ośmiu szpitalach również 
potwierdzają występowanie tego zjawiska, gdyż istotne zobowiązania długoterminowe występowały 
we wszystkich skontrolowanych szpitalach, a ich udział w strukturze zobowiązań w przypadku trzech 
podmiotów przekraczał połowę kwoty zobowiązań ogółem (mieścił się na koniec 2014 r. w przedziale 
od 56 % do 71 %). Zaciągane przez szpitale kredyty i pożyczki długoterminowe tylko w nielicznych 
przypadkach były przeznaczane na cele rozwojowe i inwestycyjne. Znacząca część tych zobowiązań 
związana była z utratą płynności finansowej przez szpitale, a podejmowane działania miały na celu 
pozyskanie środków na spłatę długu wymagalnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że podejmowane 
w tym zakresie działania jedynie w krótkim okresie poprawiają płynność finansową podmiotu, 
natomiast w dłuższej perspektywie takie zadłużenie stanowi zwiększone ryzyko dla stabilności 
finansowej szpitala, w którym nie są podejmowane skuteczne działania naprawcze. Wynika 
ono w szczególności z wysokiego oprocentowania takich pożyczek udzielanych przez inne niż banki 
instytucje finansowe, jak też sposobu zabezpieczenia takich wierzytelności np. w formie cesji praw 
szpitala wynikających z umów zawartych z NFZ lub zastawu na majątku ruchomym niezbędnym 
do prowadzenia działalności leczniczej. Natomiast na korzyści – związane ze zmianą struktury 
zadłużenia wynikającego z emisji przez spzoz-y obligacji stanowiących zobowiązania długoterminowe 
– NIK wskazywała już w 2008 r. w informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pomocy 
publicznej. Jednakże, pomimo iż możliwość korzystania z tego instrumentu przewidywały przepisy 
ustawy o pomocy publicznej – spzoz-y w praktyce nie korzystały z tego instrumentu34.

33  Dane dotyczące stanu zadłużenia spzoz-ów, w tym jego struktury zamieszczane są na stronie internetowej Ministerstwa 
Zdrowia. 

34  W informacji tej podano m.in.: w trakcie realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji, zakłady nie wykorzystywały 
praktycznie emisji obligacji, mimo iż przewidziano ją w przepisach ustawowych (art. 37 i 38 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji). 
Szersze upowszechnienie tego instrumentu wymagałoby wprowadzenia rozwiązań, które zapewniłyby atrakcyjność tych papierów 
wartościowych dla potencjalnych nabywców, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa transakcji. W wyniku zmiany struktury 
zadłużenia zakłady nie traciłyby płynności finansowej mając możliwość spłaty długu w dłuższym okresie czasu.
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Zatrudnienie i wynagrodzenia

Optymalizacja kosztów wynagrodzeń pracowników szpitali, z uwagi na ich największy udział 
w ogólnych kosztach działalności podmiotów leczniczych, pomimo tego iż jest trudnym 
wyzwaniem dla zarządzających szpitalem, to jednak ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Z przeprowadzonej na przełomie lat 
2014–2015 przez NIK kontroli w 22 spzoz wynikało, iż koszty zatrudnienia stanowiły od 47,2% 
do 85,4% kosztów ogółem tych podmiotów35. Ustalenia te zostały potwierdzone w niniejszej 
kontroli, w trakcie której stwierdzono, że koszty wynagrodzeń w kontrolowanych szpitalach 
kształtowały się na poziomie od 50 % do 72 % kosztów.

W większości szpitali podejmowane były więc działania organizacyjne służące zarówno zapewnieniu 
prawidłowej obsady personelu medycznego, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów 
oraz stawianymi przez NFZ, jak też co istotne, mające na celu ograniczenia kosztów zatrudnienia, 
a polegające m.in. na zawieraniu z etatowymi pracownikami również dodatkowych umów. W wielu 
przypadkach i na co zawracała już uwagę Najwyższa Izba Kontroli, powodowało to łączenie dwóch 
lub więcej następujących po sobie dyżurów medycznych, przed którymi i bezpośrednio po zakończeniu 
których lekarze udzielali świadczeń w ramach umowy o pracę, przez co tworzone było ryzyko 
niedochowania należytej staranności w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych wymaganej przez 
artykuł 8 ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta36. Działania 
te przynosiły wprawdzie w części przypadków oczekiwany przez szpitale efekt, polegający 
na obniżeniu kosztów zatrudnienia, a wynikający z pomniejszenia wymiaru podstawy składek 
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jednakże skutkowały one jednocześnie 
naruszeniem obowiązujących przepisów. Dotyczyło to w szczególności art. 18 ust. 1a oraz art. 20 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (w zakresie ubezpieczeń społecznych), art. 81 ust. 1 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego) a także art. 133 
zdanie drugie w związku z art. 132 ust. 3 tej ustawy (w zakresie dopuszczalności zawierania umów 
cywilnoprawnych), jak też art. 97 ustawy o działalności leczniczej (w zakresie odpoczynku personelu 
medycznego). 

Inne ryzyka

Jednocześnie, uwzględniając zarówno wyniki kontroli, jak też opinie ekspertów wyrażone w trakcie 
panelu, dotyczącego wyzwań i zagrożeń dla sytuacji finansowej szpitali samorządowych, Najwyższa 
Izba Kontroli zwraca uwagę na występowanie również innych niż opisane powyżej, ryzyk w obszarze 
objętym kontrolą:

1) W Polsce występuje znaczący udział wydatków na lecznictwo szpitalne w stosunku 
do wydatków na tzw. lecznictwo otwarte (podstawowa opieka zdrowotna – POZ oraz 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna), w sytuacji gdy część procedur medycznym może być 
wykonywanych – przy zachowaniu wymaganej jakości i bezpieczeństwa – w ramach tańszego 
lecznictwa ambulatoryjnego. W strukturze wydatków 27 państw należących do OECD wydatki 
na lecznictwo zamknięte stanowią średnio 28%, a na ambulatoryjne 33%, natomiast w naszym 
kraju udział ten kształtuje się odpowiednio 36% i 30%. 

35  Informacja o wynikach kontroli Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (P/14/065).

36  Dz. U. z 2016 r., poz. 186.
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Wykres nr 1 | 
Wydatki bieżące na ochronę zdrowia w podziale na kategorię świadczeń37

źródło:

W planie finansowym NFZ na 2016 r. przewidziano na sfinansowanie świadczeń w zakresie leczenia 
szpitalnego środki w kwocie 29,9 mld zł, a na POZ i na lecznictwo ambulatoryjne 14,9 mld zł, 
co stanowiło odpowiednio 43% i 21% środków na świadczenia opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z art. 58 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczeniobiorca ma prawo 
do leczenia szpitalnego w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może 
być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne. Z uwagi na ograniczone środki przeznaczone 
na ochronę zdrowia, zasadnym jest więc udzielanie świadczeń w warunkach szpitalnych, wiążące 
się z większymi nakładami finansowymi, wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia 
pacjenta, tj. w przypadkach braku możliwości zapewnienia pacjentom odpowiedniego poziomu 
leczenia w warunkach lecznictwa otwartego. 

2) Brak wystarczającej liczby lekarzy specjalistów, jak również wysokie wymagania NFZ 
co do obsady personelu medycznego skutkują tym, iż wielu lekarzy udziela świadczeń w więcej 
niż w jednym podmiocie leczniczym. Jednakże ograniczony czas przebywania takich lekarzy 
w szpitalu utrudnia budowanie zespołu identyfikującego się z jego wartościami oraz biorącego 
odpowiedzialność za skuteczność realizacji celów, jak też nie sprzyja nawiązywaniu właściwych 
relacji z pacjentem.

3) Na skuteczność prowadzenia restrukturyzacji podmiotów leczniczych istotny wpływ ma 
nie tylko prawidłowa identyfikacja niezbędnych do podjęcia działań, ale i też jednoznacznie 
zdefiniowanie planowanych do osiągnięcia celów, a następnie określenie harmonogramów 
ich realizacji oraz mierników służących monitorowaniu uzyskiwanych efektów. Umożliwia 
to prowadzenie bieżącej weryfikacji prawidłowości prowadzonych działań, a także w uzasadnionych 

37  Źródło: Health at a Glance 2015 OECD INDICATORS str. 169. Current health expenditure by function of health care,  
2013 (or nearest year).
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przypadkach, podejmowanie inicjatyw zmierzających do korekty pierwotnych założeń. Powyższe 
stanowi odzwierciedlenie wskazówek do doskonalenia systemu kontroli zarządczej, w tym 
w szczególności wyrażonych w standardzie nr 6 kontroli zarządczej, określonym w komunikacie 
Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla 
sektora finansów publicznych38. 
4) Działania restrukturyzacyjne wymagają ścisłej współpracy obu podmiotów – leczniczego 
oraz tworzącego. W wielu przypadkach stwarzane są jedynie pozory sprawowania nadzoru, 
czego przejawem jest m.in. ograniczenie zakresu otrzymywanych przez samorządy informacji 
wyłącznie do treści zawartych w planach i sprawozdaniach finansowych. Brak pogłębionej analizy 
uniemożliwia zarówno rzetelną ocenę prowadzenia gospodarki finansowej nadzorowanego 
podmiotu, jak również ocenę planowanych do realizacji działań naprawczych lub rozwojowych 
w szpitalu. Tym samym utrudniona jest ocena stosowanych w szpitalu procesów i praktyk 
w zarządzaniu oraz dokonanie analizy porównawczej wskaźników uzyskiwanych przez inne szpitale. 
Powyższe wynika m.in. z braku wystarczających kompetencji osób sprawujących faktyczny nadzór 
nad samorządowymi szpitalami.

 2.4  Wnioski

1. W podstawie wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie 
zdrowotne pracowników spzoz, wykonujących dodatkowo na rzecz pracodawców czynności 
w ramach finansowych ze środków publicznych39 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
należy – zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1a i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – uwzględniać również przychody 
z tytułu zawartych z tymi pracownikami umów, o których mowa w art. 26 ustawy o działalności 
leczniczej, czy też o których była mowa w art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 

Istotną w tym zakresie kwestią, na którą zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uzasadnieniu orzeczenia 
z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie I UK 323/1340, jak i w uzasadnieniu postanowienia z dnia 22 lipca 
2015 r. w sprawie I UZ 6/1541, jest to, że zakresem podmiotowo-przedmiotowym umów o udzielenie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne nie może być pełnienie dyżurów medycznych przez personel 
medyczny zatrudniony u świadczeniodawcy świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych. Umowy takie, zdaniem Sądu Najwyższego, stanowią naruszenie zakazu wynikającego 
z postanowień art. 132 ust. 3 w związku z art. 133 zdanie drugie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej.

Mając na uwadze ustaloną przez NIK, jak i ZUS skalę takich nieprawidłowości42, a także fakt, 
iż zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu składek 
ulegają przedawnieniu co do zasady dopiero po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się 
one wymagalne, Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Prezesa ZUS o kontynuowanie działań, 

38  Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84).

39  W rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

40  LEX nr 1455194.

41  LEX nr 1767098.

42  Pismo Członka Zarządu ZUS z dnia 14 marca 2016 r., znak 992400/0810/1/2016/6, skierowane do Dyrektora Delegatury NIK 
w Opolu. W piśmie tym poinformowano, że w latach 2013–2015 w trakcie kontroli 86 podmiotów leczniczych działających 
w formie spzoz stwierdzono przypadki nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne pracowników przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych.
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w sposób systemowy, zmierzających do ustalenia prawidłowej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników podmiotów leczniczych, 
którzy oprócz wynagrodzenia za pracę uzyskiwali od podmiotów leczniczych również 
należności z tytułu umów cywilnoprawnych, zawartych z naruszeniem zakazu wynikającego 
z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

2. Zawieranie z personelem medycznym zatrudnionym w ramach stosunku pracy dodatkowych 
umów cywilnoprawnych, nienaruszających ograniczeń wynikających z art. 133 zd. 2 w związku 
z art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, może wpływać zarówno na prawo 
takich osób do odpoczynku wynikającego z przepisów o działalności leczniczej, jak i na obowiązek 
zapewnienia pacjentom przewidzianego przepisami o prawach pacjenta dostępu do świadczeń 
zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Dlatego też, za aktualny należy uznać wniosek 
sformułowany przez NIK w Informacji o wynikach kontroli zatrudnienia w samodzielnych 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej43, zgodnie z którym celowym jest rozważenie 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia zainicjowania zmiany obowiązującego stanu 
prawnego, w taki sposób, by prawo do odpoczynku było przypisane do pracownika (osoby) 
i uwzględniało łączny czas wykonywania obowiązków u jednego pracodawcy niezależnie 
od formy zawartych umów.

43  KZD-4101-009/2014; P/14/065
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 3.1  Udzielona szpitalom pomoc rzeczowa i finansowa

3.1.1. Pomoc otrzymana na podstawie ustawy o pomocy publicznej 

Przepisy ustawy o pomocy publicznej umożliwiły jednokrotne objęcie szpitali publicznych 
restrukturyzacją finansową, dotyczącą zobowiązań publicznoprawnych, zobowiązań 
cywilnoprawnych oraz niektórych indywidualnych roszczeń pracowników, powstałych w okresie 
od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Restrukturyzacja ta miała polegać na umorzeniu 
części zobowiązań publicznoprawnych (wraz z odsetkami), a w przypadku pozostałych zobowiązań 
m.in. na ich ratalnej spłacie na uzgodnionych uprzednio warunkach. Na sfinansowanie kosztów tej 
restrukturyzacji szpitale mogły otrzymać od Skarbu Państwa pożyczki. Po spłaceniu 30% należności 
głównej wraz z odsetkami, w określonym w przepisach tej ustawy terminie, pozostała część pożyczki 
była umarzana. Drugi z mechanizmów wsparcia działań szpitali w zakresie ich restrukturyzacji, 
kierowany był do zakładów nieposiadających zaległości w spłacie zobowiązań znanych wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2004 r. i nieobjętych restrukturyzacją finansową. Przewidywał on udzielanie 
dotacji szpitalom na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach 
w strukturze organizacyjnej zakładu, innych działaniach mających na celu poprawę sytuacji 
ekonomicznej lub jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

1. W latach 2005–2007 siedem objętych kontrolą szpitali otrzymało od Skarbu Państwa pomoc 
finansową w łącznej kwocie 30 991,2 tys. zł, stanowiącej równowartość umorzonych pożyczek 
udzielonych tym szpitalom na podstawie ustawy o pomocy publicznej. Największa kwota, wynosząca 
9 403,3 tys. zł została umorzona szpitalowi w Nowym Targu, natomiast w pozostałych podmiotach 
takie wsparcie mieściło się w przedziale od 2 394 tys. zł44 do 5 394 tys. zł45. Pięć szpitali skorzystało 
ponadto z pomocy w postaci umorzenia zobowiązań publicznoprawnych w kwocie łącznej 
15 253,4 tys. zł, w szczególności wobec ZUS, PFRON i urzędów skarbowych. Największy udział 
w tej kwocie miały zobowiązania Szpitala w Oławie (5 956,9 tys. zł), a w pozostałych szpitalach takie 
umorzenia wynosiły od 496,2 tys. zł46 do 3 784,2 tys. zł47.

2. Szpital w Sopocie, który nie był objęty restrukturyzacją finansową, na podstawie przepisów 
ww. ustawy otrzymał od Skarbu Państwa dotację w kwocie łącznej 780 tys. zł, z której wykorzystał 
779,3 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały: a/ w kwocie 699,3 tys. zł na modernizację pomieszczeń 
i zakup środków trwałych, b/ w kwocie 50 tys. zł na restrukturyzację zatrudnienia, w tym 
w szczególności na odprawy i odszkodowania dla pracowników likwidowanego laboratorium, 
c/ w kwocie 30 tys. zł na roboty elektryczne i remonty łazienek. 

3. We wszystkich szpitalach otrzymana pomoc publiczna została wykorzystana zgodnie 
z przeznaczeniem, a jej efektem było zmniejszenie lub stabilizacja stanu zobowiązań i poprawa 
wypłacalności szpitali. Jednakże, już na koniec 2010 r. cztery z siedmiu objętych restrukturyzacją 
finansową szpitali wykazywało zobowiązania wymagalne przekraczające 100 tys. zł, w tym 
zobowiązania Szpitala w Nowym Targu wynoszące 14,5 mln zł były znacząco wyższe od zobowiązań 
wymagalnych na koniec 2005 r. (8,7 mln zł). 

44  Szpital w Strzelcach Opolskich.

45  Szpital w Oleśnicy.

46  Szpital w Strzelcach Opolskich.

47  Szpital w Nowym Targu.
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Dane dotyczące zadłużenia objętych kontrolą szpitali ujęto w tabeli nr 3 w załączniku nr 5 
do Informacji.

3.1.2.  Pomoc otrzymana w latach 2005–2014 ze środków UE, od podmiotu tworzącego i z innych 
źródeł 

1. Siedem objętych kontrolą szpitali otrzymało od swoich podmiotów tworzących pomoc finansową 
i rzeczową w kwocie łącznej 113 823,1 tys. zł, z tego na zadania inwestycyjne i remontowe 
oraz nabycie środków trwałych i wyposażenia łącznie przeznaczono 50 402,3  tys.  zł. 
Największe wsparcie w takiej formie otrzymał Szpital w Brzegu, któremu Powiat Brzeski przekazał 
nieodpłatnie środki trwałe i ulepszone środki trwałe, grunty oraz aparaturę medyczną o wartości 
16 113 tys. zł, a ponadto udzielił dotacji na zakup sprzętu i remonty w kwocie 793 tys. zł. Dotyczyło 
to w szczególności przekazania ulepszonych wskutek termomodernizacji budynków (5 445 tys. zł), 
przebudowanych pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego48 (łącznie z wyposażeniem 
5 949 tys. zł), wyposażenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej49 (1 155 tys. zł), a także pojazdów 
(karetek) sanitarnych (622 tys. zł). 

Pozostałe sześć szpitali otrzymało środki na zadania inwestycyjne i remontowe oraz wsparcie 
rzeczowe w kwocie od 2 507,7 tys. zł50 do 7 569,8 tys. zł (Szpital w Oławie) i 7 658,1 tys. zł (Szpital 
w Sopocie). I tak, przykładowo szpital w Oławie otrzymał od Powiatu Oławskiego w szczególności: 
dotacje na modernizację pomieszczeń OIOM, zakładu opiekuńczo-leczniczego i hospicjum 
(2 074,7 tys. zł), dotację na remont budynku przychodni POZ (2 053,2 tys. zł), dotację na zakup 
tomografu komputerowego (1 378,5 tys. zł) oraz aparatu RTG (999,9 tys. zł). Szpital w Sopocie 
otrzymał od Województwa Pomorskiego m.in. dotacje na: rozbudowę/przebudowę i modernizację 
budynków (3 860,9 tys. zł), zakup kriokomory (1 200 tys. zł), dofinansowanie termomodernizacji 
(1 150 tys. zł), a także rozbudowę i przebudowę budynków, zakup aparatury USG z DFopplerem 
(320 tys. zł). 

Podmioty tworzące udzielały również szpitalom pomocy poprzez umorzenia ich zobowiązań 
z tytułu udzielanych pożyczek lub bezpośredniej spłaty zobowiązań szpitala. Łącznie pomoc 
taka wyniosła 13 033,9 tys. zł, z czego największe wsparcie w kwocie 10 666,9 tys. zł otrzymał 
Szpital w Oławie. Wsparcie to polegało na umorzeniu wierzytelności związanych ze spłatą 
poręczonego przez Powiat Oławski kredytu oraz udzielonej przez powiat pożyczki. Wsparcie takie 
otrzymał również szpital w Oleśnicy, którego zobowiązania wobec ZUS oraz wobec Miasta i Gminy 
Syców z tytułu dostawy mediów w kwocie 2 367 tys. zł zostały pokryte przez Powiat Oleśnicki.

Samorządy terytorialne wspierały także szpitale udzielając pożyczek oraz poręczając 
ich zobowiązania na łączną kwotę 25 593,6 tys. zł, jak też ustanawiając na własnych 
nieruchomościach hipoteki  stanowiące zabezpieczenie spłaty zobowiązań szpitali. 
W szczególności przypadek taki dotyczył Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie Powiat 
Dąbrowski ustanowił hipotekę na zabezpieczenie zobowiązania szpitala w kwocie 7 728,1 tys. zł, 
a także udzielił poręczenia na kwotę 10 583,7 tys. zł. Poręczeń udzielały również Powiat Strzelecki 
(3 039,4 tys. zł) oraz Lęborski (10 mln zł). 

48  Dalej: SOR.

49  Dalej: OIOM.

50  Szpital w Strzelcach Opolskich.
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W przypadku dwóch szpitali pomoc przybrała formę pokrycia ujemnego wyniku finansowego 
tych podmiotów, dokonanego na podstawie przepisów art. 59 ust 2 ustawy o działalności leczniczej, 
a poprzednio art. 60 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. I tak, w latach 2005–2009 Powiat 
Oleśnicki przekazał Szpitalowi w Oleśnicy z tego tytułu łącznie 15 429 tys. zł, a Powiat Brzeski pokrył 
w kwocie 233 tys. zł ujemny wynik finansowy Szpitala w Brzegu za 2013 r. Również i w 2015 r. 
nastąpiła konieczność pokrycia przez Powiat Brzeski ujemnego wyniku finansowego tego szpitala, 
co opisano w pkt. 3.4. Informacji. 

2. Szczególnym przypadkiem pomocy rzeczowej było przekazanie w latach 2005–2013 Szpitalowi 
w Nowym Targu równowartości poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę/przebudowę 
szpitala oraz na tzw. pierwsze wyposażenie w kwocie łącznej 120 412,5 tys. zł. Wartość 
przekazanych nakładów inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa Szpitala im. Jana Pawła II 
w Nowym Targu” wyniosła 97 176,2 tys. zł, a wartość przekazanego sprzętu stanowiącego pierwsze 
wyposażenie 14 318,9 tys. zł. Ponadto jeden z obiektów szpitala został przebudowany, a koszty 
tego zadania wyniosły 8 917,4 tys. zł. Ww. zadania inwestycyjne były finansowane ze środków 
podchodzących z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu Województwa 
Małopolskiego i budżetu Powiatu Nowotarskiego. Ponadto szpital ten otrzymał od podmiotu 
tworzącego dotacje na zakupy inwestycyjne i remonty w kwocie łącznej 704,9 tys. zł, a także pomoc 
w postaci poręczenia kredytów w łącznej wysokości 52 800 tys. zł i spłaty z tego tytułu kwoty 
6 000 tys. zł. Poręczane kredyty były zaciągane przez szpital w latach 2005–2010 i przeznaczone 
zostały na finansowanie jego działalności.

3. Objęte kontrolą szpitale korzystały również z możliwości dofinansowania planowanych 
do realizacji projektów ze środków UE, uzyskując w ten sposób łącznie 45 508 tys. zł. Projekty 
te dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie/rozbudowie 
budynków i ich termomodernizacji, budowie systemów informatycznych oraz doposażeniu 
szpitala w aparaturę medyczną i środki transportu (ambulanse). Największe środki z tego tytułu 
uzyskały szpitale w Oławie, w Dąbrowie Tarnowskiej i w Strzelcach Opolskich. Jak ustalono, 
Szpital w Oławie zrealizował projekty dofinansowane kwotą 9 855,5 tys. zł, które dotyczyły 
w szczególności: rozbudowy, przebudowy i modernizacji SOR, budowy instalacji wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła opartej na kolektorach słonecznych, czy też zakupu urządzeń 
na potrzeby rentgenodiagnostyki i były współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szpital 
w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
dofinansowanie w kwocie 9 503,9 tys. zł na rozbudowę i wyposażenie sal operacyjnych. Szpital 
w Strzelcach Opolskich otrzymał natomiast dofinansowanie w kwocie 9 130,2 tys. zł ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na termomodernizację obiektów, zakup sprzętu do pracowni RTG oraz 
ultrasonografu i aparatu do znieczulania, a także na budowę systemu informatycznego e-zdrowie 
(wdrożenie i nadzór). 

4. Szpitale otrzymywały również istotną pomoc rzeczową i finansową od innych podmiotów. 
Pomoc taka, w kwocie łącznej 38 467,9 tys. zł, obejmowała głównie dotacje i pożyczki z PFRON, 
NFOŚiGW i/lub WFOŚiGW, przeznaczone na realizację projektów dotyczących w szczególności 
likwidacji barier komunikacyjnych i dostosowania obiektów do potrzeb niepełnosprawnych, czy też 
termomodernizacji budynków i modernizacji węzłów cieplnych oraz kotłowni. Obejmowała ona 
także umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości (w dwóch szpitalach na kwotę 
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104,3 tys. zł) i umorzenie odsetek od zobowiązań przez niektórych wierzycieli (również w dwóch 
szpitalach na kwotę 3 030,1 tys. zł). Ponadto pomoc przekazywana była w formie dofinansowania 
projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Największa skala wsparcia w zakresie dofinansowania 
projektów z innych źródeł niż budżet państwa, budżet powiatu i środki UE, w kontrolowanym 
okresie miała miejsce w przypadku Szpitala w Lęborku. Łącznie uzyskał on 11 127,1 tys. zł, 
w tym 5 289,8 tys. zł stanowiło dofinansowanie z PFRON, NFOŚiGW i WFOŚiGW, 3 602 tys. zł 
dofinansowanie realizacji dwóch projektów51 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, a 2 235,2 tys. zł dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
realizacji projektu m.in. w zakresie programów edukacyjnych i profilaktycznych52. Szpitale 
otrzymywały również pomoc finansową i rzeczową od przedsiębiorców i organizacji pozarządowych 
(w tym np. aparaturę medyczną i sprzęt od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). 
Od tej kategorii podmiotów istotną pomoc rzeczową i finansową (w kwocie 4 247,7 tys. zł) otrzymał 
także Szpital w Sopocie, którego działalność wsparła także Gmina Miasta Sopotu, przeznaczając 
630 tys. zł m.in. na wykonanie prac konserwatorsko-remontowych zabytkowego obiektu należącego 
do szpitala.

5. Pomoc finansowa udzielona szpitalom z budżetu państwa w formie dotacji w kwocie łącznej 
4 451,1 tys. zł przeznaczona była na realizację programów zdrowotnych oraz zakup sprzętu, a także 
na kształcenie rezydentów i staże podyplomowe. Największe środki na kształcenie rezydentów 
i staże podyplomowe, w kwocie 1 951,4 tys. zł otrzymał Szpital w Lęborku. Na realizację programów 
zdrowotnych w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia 
Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2010–2012 oraz na lata 2013–2016 środki 
w kwocie 63,6 tys. zł otrzymał Szpital w Nowym Targu, a Szpital w Strzelcach Opolskich otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 13 tys. zł do zakupu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej. 

6. Udzielana szpitalom pomoc z budżetu państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
oraz ze środków UE i z innych źródeł w przeważającej większości przypadków była przeznaczona 
na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową/przebudową i modernizacją obiektów 
szpitala oraz zakupem aparatury medycznej. Pomoc ta nie była więc ukierunkowana na poprawę 
sytuacji finansowej szpitali, lecz na poprawę warunków ich funkcjonowania, w tym warunków 
udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również na poprawę dostępności tych świadczeń. 
Podmioty tworzące nie oczekiwały od szpitali podejmowania zobowiązań w zakresie prowadzenia 
działań restrukturyzacyjnych. Oczekiwania w tym zakresie ograniczały się jedynie do uzyskania 
potwierdzeń, że przekazywana pomoc została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 
Tym samym warunki uzyskiwania przez szpitali wsparcia, nie motywowały zarządzających tymi 
podmiotami do podejmowania trudnych wyzwań w zakresie restrukturyzacji. Skuteczność takich 
działań, z uwagi na ryzyko występowania oporu społecznego, w wielu przepadkach uzależniona 
była jedynie od determinacji osób kierujących szpitalami.

51  Szpital w Lęborku realizował od 2007 r. projekt Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii (…) – jakość, wiedza 
i edukacja, a od 2009 r. realizował projekt Aseptyka i antyseptyka, sterylizacja-bezpieczeństwo pacjenta (…).

52  Szpital w Lęborku realizował od 2008 r. projekt Zdrowa matka i dziecko - poprawa opieki perinatalnej –edukacja, profilaktyka, 
diagnostyka (…).

-
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 3.2  Identyfikacja kluczowych problemów szpitala a zaplanowane działania restrukturyzacyjne

Dla siedmiu z ośmiu objętych kontrolą szpitali podmiotem tworzącym były powiaty. Istotne 
informacje charakteryzujące te szpitale oraz powiaty, przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Tabela nr 1

Szpital
Liczba 

mieszkańców 
powiatu 

Liczba 
oddziałów 
szpitalnych

Liczba łóżek 
w szpitalu 

Liczba łóżek 
na 1000 

mieszkańców 
powiatu

Przeciętny 
stopień 

wykorzystania 
łóżek 

2010 r.

w Brzegu 92 002 10 358 3,9 54,6%

w Dąbrowie 
Tarnowskiej 58 631 9 263 4,5 68,0%

w Lęborku 64 088 9 278 4,3 62,5%

w Nowym 
Targu 185 917 15 436 2,3 85,9%

w Oleśnicy 104 378 9 315 3,0 62,2%

w Oławie 72 931 9 256 3,5 59,9%

w Strzelcach 
Opolskich 78 975 7 199 2,5 63,8%

Razem 656 922 68 2105 3,2 65,5%

2014 r.

w Brzegu 91 543 12 356 3,9 63,8%

w Dąbrowie 
Tarnowskiej 59 471 9 279 4,7 75,3%

w Lęborku 66 256 9 273 4,1 57,3%

w Nowym 
Targu 190 128 6 489 2,6 78,7%

w Oleśnicy 106 311 10 276 2,6 67,2%

w Oławie 75 953 11 256 3,4 48,3%

w Strzelcach 
Opolskich 75 803 7 199 2,6 59,1%

Razem 665 465 74 2128 3,2 65,9%

Źródło danych: dane GUS oraz ustalenia kontroli NIK

W 2014 r. liczba łóżek w Polsce w szpitalach powiatowych wynosiła 74 099, co oznacza, iż wskaźnik 
liczby łóżek w szpitalach powiatowych na 1 tys. mieszkańców kształtował się w Polsce 
na poziomie 1,93. Wszystkie objęte kontrolą szpitale charakteryzowały się istotnie wyższym 
poziomem tego wskaźnika. 
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Wykres nr 2

Opracowanie własne na podstawie danych GUS i ustaleń kontroli 

Podmiotem tworzącym ósmego z objętych kontrolą szpitala, tj. specjalistycznego Szpitala 
w Sopocie było Województwo Pomorskie. Szpital ten w latach 2010–2014 posiadał 167 łóżek 
na pięciu oddziałach (reumatologicznych i rehabilitacyjnych), a stopień ich wykorzystania wyniósł 
przeciętnie 76,4% w 2010 r. i 64,7% w 2014 r.

1. We wszystkich objętych kontrolą szpitalach prowadzona ewidencja księgowa umożliwiała 
uzyskanie informacji o kształtowaniu się przychodów oraz kosztów poszczególnych komórek 
organizacyjnych, w których udzielane były świadczenia zdrowotne. Tym samym osoby zarządzające 
szpitalem miały dostęp do informacji stanowiącej podstawę identyfikacji oddziałów/poradni 
nierównoważących kosztów z przychodami. W latach 2010–2014 we wszystkich szpitalach 
występowały oddziały/poradnie, których przychody z tytułu udzielanych świadczeń, przez cały 
ten okres, były niższe od ponoszonych kosztów. Skala tego zjawiska była jednak zróżnicowana. 
I tak, w przypadku Szpitala w Lęborku stan taki odnosił się do 2 z 9 oddziałów (22%), w przypadku 
Szpitala w Sopocie do 2 z 5 oddziałów szpitalnych (40%), natomiast w szpitalach w Oławie, Oleśnicy 
i Dąbrowie Tarnowskiej skala nierównoważenia kosztów z przychodami była najwyższa i dotyczyła 
w całym okresie odpowiednio 73%, 75% i 92% oddziałów. W przypadku pięciu z siedmiu szpitali 
prowadzących w latach 2010–2014 oddziały ginekologiczno-położnicze, w całym ww. okresie 
przychody z tytułu udzielania świadczeń na tych oddziałach były niższe od ponoszonych kosztów, 
a w dwóch spzoz sytuacja taka miała miejsce w latach 2011–201453. Analogiczna sytuacja dotyczyła 
oddziałów chirurgii ogólnej, gdzie w sześciu szpitalach w latach 2010–2014 koszty udzielanych 
świadczeń na tych oddziałach nie bilansowały się z przychodami w całym ww. okresie54. Natomiast 
w przypadku Szpitala w Nowym Targu koszty te nie bilansowały się z przychodami w roku 2010 
i 2014. 

Tylko w dwóch przypadkach stwierdzono, że analizy sytuacji finansowej stanowiły podstawę 
cyklicznie dokumentowanych działań zarządczych. W celu identyfikowania kluczowych problemów 
szpitala i monitorowania sytuacji finansowej poszczególnych oddziałów w Szpitalu w Strzelcach 
Opolskich oraz w Szpitalu w Nowym Targu organizowane były regularnie narady kierownictwa 
szpitala z ordynatorami, w trakcie których omawiano aktualne problemy tego podmiotu oraz 

53  Szpitale w Lęborku i w Dąbrowie Tarnowskiej.

54  Jedynym wyjątkiem w tym zakresie było zbilansowanie się w roku 2010 kosztów z przychodami Oddziału Chirurgii Ogólnej 
Szpitala w Lęborku.
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analizowano wyniki poszczególnych oddziałów za poprzedni miesiąc. Pisemne analizy w tym 
zakresie były przekazywane ordynatorom, a przebieg spotkań protokołowano. 

2. W przypadku czterech szpitali powierzono podmiotom zewnętrznym opracowanie analiz 
i  propozycji działań restrukturyzacyjnych wykraczających poza działania przewidzenie 
w programach przygotowanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy publicznej. Stanowiły one 
podstawę planowania działań naprawczych, których realizacja miała prowadzić do poprawy sytuacji 
tych szpitali. I tak Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej, w 2012 r. zlecił podmiotowi zewnętrznemu 
opracowanie analizy opłacalności funkcjonowania oddziału ginekologiczno-położniczego, a Szpital 
w Nowym Targu zawarł w 2010 r. umowę na opracowanie koncepcji działań restrukturyzacyjnych, 
która dotyczyła także doradztwa w zarządzaniu działalnością szpitala i monitorowania kosztów 
oraz doradztwa w zarządzaniu zobowiązaniami i restrukturyzacji finansowej. W przypadku 
Szpitala w Strzelcach Opolskich podmioty zewnętrzne opracowały analizy i propozycje działań 
naprawczych, które jednakże ograniczały się do zagadnień związanych z planowaną rozbudową 
i modernizacją szpitala, natomiast w przypadku Szpitala w Oleśnicy podmiotowi zewnętrznemu 
zlecono w 2009 r. opracowanie „Planu strategicznego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy 
na lata 2010-2012”. Koszty poniesione z tytułu opracowania ww. analiz wyniosły łącznie 255 tys. zł, 
w tym najwyższe koszty poniesione zostały przez Szpital w Nowym Targu (125,3 tys. zł) i Szpital 
w Strzelcach Opolskich (90,1 tys. zł)

W szpitalach w  Sopocie i   Lęborku podstawą planowania poszczególnych działań 
restrukturyzacyjnych były analizy sporządzane przez pracowników szpitala, bądź przez powołane 
w tym celu zespoły (tak jak w przypadku Szpitala w Sopocie). Ponadto Powiat Dąbrowski 
zlecił przygotowane w 2014 r. kompleksowego programu naprawczego Szpitala w Dąbrowie 
Tarnowskiej, a po okresie objętym niniejszą kontrolą (w 2015 r.) audyt zewnętrzny Szpitala w Brzegu 
przeprowadzony został na zlecenie i koszt Powiatu Brzeskiego. 

W szpitalach w Brzegu i Oławie planowanie działań restrukturyzacyjnych nie było poprzedzone 
udokumentowaną analizą działalności tych podmiotów, ich sytuacji finansowej, a  także 
przewidywanego wpływu na tą sytuację realizacji zaplanowanych działań restrukturyzacyjnych. 
Powyższe zwiększało ryzyko, iż przewidziane do realizacji działania pomijały obszary kluczowe dla 
sytuacji finansowej szpitala. 

 y Szpital w Brzegu: planowanych do realizacji w latach 2006–2014 działań restrukturyzacyjnych55 nie 
poprzedzono pisemnymi analizami obejmującymi wyliczenie ich skutków finansowych a ponadto 
nie rozważono ewentualnych korzyści i zagrożeń wynikających z ich realizacji. Pisemnych analiz nie 
sporządzano również dla organu i Rady Społecznej szpitala. Nie wyznaczano osób odpowiedzialnych 
za realizację działań restrukturyzacyjnych i monitorowanie ich efektów, nie sporządzano projekcji 
sytuacji finansowej szpitala uwzględniającej zaplanowane działania. W szczególności nie sporządzono 
pisemnych analiz obejmujących wyliczenie planowanych kosztów oddziałów, które zamierzano utworzyć/
przekształcić. W sprawie przesłanek dla planowania działań restrukturyzacyjnych Dyrektor Szpitala wskazał, 
że o wyborze działań do realizacji (…) zawsze decydowały kwestie społeczne wielokrotnie artykułowane 
przez przedstawicieli organu założycielskiego jak i Rady Społecznej.

55  Do realizacji zaplanowano w szczególności następujące działania restrukturyzacyjne: utworzenie OIOM, Oddziału 
Rehabilitacji Neurologicznej i  Oddziału Rehabilitacji Dziennej, połączenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
i Oddziału Noworodków oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Laryngologii, informatyzacji ruchu chorych, apteczek 
oddziałowych i obiegu dokumentacji medycznej oraz ograniczenia dodatków funkcyjnych dla zastępców kierowników.
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Również uczestnicy panelu ekspertów zgodnie podkreślali istotne ryzyko wynikające z wpływu 
uwarunkowań lokalnych na charakter i skalę planowanych działań restrukturyzacyjnych. Zwracali 
uwagę, iż wpływ ten może przejawiać się w szczególności na pomijaniu planowania działań 
restrukturyzacyjnych w obszarach wrażliwych społecznie (np. zatrudnienie) lub planowaniu ich 
w zakresie nieadekwatnym do rzeczywistych możliwości i potrzeb. 

W przypadku Szpitala w Oleśnicy Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na stały brak 
dostosowania kosztów do jego przychodów (23 z 34 ośrodków kosztów Szpitala w latach 2010–2014  
generowało koszty wyższe od przychodów), co oznaczało, iż planowane i realizowane działania 
restrukturyzacyjne podejmowane przez Szpital były niewystarczające i/lub nieskuteczne.

3. W przypadku zadań inwestycyjnych, których realizacja została dofinansowana ze źródeł 
zewnętrznych, przygotowywana była dokumentacja w zakresie wymaganym przez podmiot 
przekazujący środki, która obejmowała m.in. sposób weryfikacji prawidłowości i terminowości 
realizacji tych zadań, jak też opisy wpływu tych zadań na działalność szpitala. Dla pozostałych 
działań restrukturyzacyjnych, tylko w nielicznych przypadkach ustalany był sposób pomiaru ich 
skuteczności, polegający na jednoznacznym określeniu mierników umożliwiających dokonanie 
oceny stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów. Nie określano też w takich przypadkach 
harmonogramów realizacji poszczególnych działań i nie wskazano osób odpowiedzialnych 
za ich realizację.

Najczęściej brak określenia mierników miał miejsce w programach restrukturyzacji z 2005 r., 
co potwierdzają poniższe wyniki kontroli: 

 y Szpital w Brzegu: dla planowanych działań w zakresie ustalania budżetów rocznych poszczególnych 
komórek, restrykcyjnej polityki lekowej i gospodarki krwią, stałego monitoringu zlecanych badań, 
stopniowego przechodzenia do wynagrodzenia uzależnionego od wyniku finansowego nie określono 
harmonogramu ich realizacji, jak również nie wskazano sposobu pomiaru ich skuteczności.

 y Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej: dla planowanych działań objętych programem restrukturyzacji z 2005 r. 
nie określono harmonogramu ich realizacji, nie wskazano również sposobu pomiaru ich skuteczności.

 y Szpital w Nowym Targu: dla planowanych działań objętych „Programem Restrukturyzacji SPZOZ 
w Nowym Targu” z 2005 r. określono harmonogram ich realizacji, nie wskazano natomiast sposobu pomiaru 
ich skuteczności. 

Również w przypadku programów naprawczych opracowanych dla Szpitala w Nowym Targu 
w latach 2007, 2009 i 2010 oraz dla Szpitala w Oleśnicy w 2009 r., nie określano sposobu pomiaru 
skuteczności realizacji planowanych działań restrukturyzacyjnych. 

4. W przypadku Szpitala w Brzegu planowanie działań naprawczych ocenione zostało jako 
nierzetelne. Jak ustalono, przewidziane do realizacji w Szpitalu w Brzegu działania były nieadekwatne 
do zagrożeń wynikających ze stanu finansowego tego podmiotu i ich ewentualna realizacja nie 
mogła trwale poprawić tej sytuacji. Dodatkowo w szpitalu tym nie planowano objąć działaniami 
naprawczymi obszaru zatrudnienia i wynagrodzeń, pomimo prawidłowego zdiagnozowania, 
iż właśnie ten obszar jest kluczowy dla procesu restrukturyzacji. Również w przypadku Szpitala 
w Oleśnicy zaplanowane działania restrukturyzacyjne uznano za niewystarczające w kontekście 
znaczącej liczby jednostek organizacyjnych szpitala, których działalność nie bilansowała się, 
co skutkowało sformułowaniem negatywnej oceny tego obszaru. 

W przypadku Szpitala w Oławie negatywną oceną skutkował z kolei brak planowania działań 
naprawczych wykraczających poza działania objęte programem restrukturyzacyjnym z 2005 r. 
Stan taki miał miejsce, pomimo pogorszenia się sytuacji ekonomicznej tego szpitala w latach 
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2009–2014, a powyższe zaniechanie, zdaniem dyrektora Szpitala spowodowane było brakiem 
możliwości dalszego ograniczania kosztów, które są na minimalnym poziomie, bez znacznego 
pogorszenia poziomu udzielanych świadczeń.

W przypadku szpitali w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Nowym Targu, zastrzeżenia NIK w tym obszarze 
dotyczyły jedynie braku opracowania mierników umożliwiających bieżące monitorowanie stanu 
realizacji podejmowanych działań.

Pozytywnie ocenione zostało natomiast przygotowanie działań restrukturyzacyjnych w trzech 
szpitalach. I tak, Szpital w Lęborku, dla działań zaplanowanych w latach 2010–2014 określił terminy 
ich realizacji oraz wskazał sposoby pomiaru ich skuteczności. Ponadto podjęte zostały działania 
zmierzające do zidentyfikowania potrzeb tego podmiotu i zapewnienia finansowania działań 
restrukturyzacyjnych, a także innych działań, które miały przyczynić się do utrzymania i polepszenia 
warunków udzielanych świadczeń zdrowotnych.

W Szpitalu w Sopocie zidentyfikowane zostały potrzeby rzeczowe oraz finansowe, a także 
przyjęto realne założenia dla planowanych działań restrukturyzacyjnych (szpital ten korzystał 
od 2013 r. z analizy zarządczej wykonywanej przez podmiot zewnętrzny, na podstawie umowy 
zawartej z inicjatywy i w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Samorząd Województwa 
Pomorskiego56). 

Działania zaplanowane przez Szpital w Strzelcach Opolskich, każdorazowo poprzedzone zostały 
analizami kosztów oraz efektów możliwych do uzyskania w wyniku ich realizacji, były konsultowane 
i opiniowane przez organ założycielski, a także wpisywały się w Strategię Szpitala.

Uczestniczący w panelu ekspertów przedstawiciele wyższych uczelni specjalizujący się 
w tematyce zarządzania w ochronie zdrowia oraz kadra menedżerska publicznych placówek 
służby zdrowia i przedstawiciele Związku Powiatów Polskich zgodnie podkreślali, że przez 
właściwą kulturę zarządzania w zakresie planowania i prowadzenia działań restrukturyzacyjnych 
szpitala należy rozumieć m.in. taki sposób ich zaplanowania, aby jasno zdefiniowane 
zostały cele tych działań, określony został harmonogram ich realizacji oraz mierniki służące 
do monitorowania stopnia osiągnięcia ww. celów. Zdaniem ekspertów za wymierny przejaw 
tej kultury zarządczej należy uznać również konsekwencję zarządzających w realizacji działań 
naprawczych oraz stopień zaangażowania całej załogi w osiągnięcie zaplanowanych celów 
restrukturyzacji.

 3.3  Realizacja zaplanowanych działań restrukturyzacyjnych i jej wpływ na sytuację finansową 
szpitala

1. Działania restrukturyzacyjne objęte programem sporządzonym na potrzeby restrukturyzacji 
finansowej prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o pomocy publicznej zostały zrealizowane 
w Szpitalu w Oławie, natomiast w Szpitalu w Strzelcach Opolskich, część działań o charakterze 
ciągłym (np. kształcenie zatrudnionego personelu medycznego, zwiększenie komfortu przebywania 
pacjentów poprzez modernizację sal chorych) nadal była realizowana. Realizacja tych działań, 
pomimo iż nie zawsze umożliwiła osiągnięcie założonych celów, to pozwoliła na poprawę 

56  Analiza ta, oprócz funkcji konsultowania planowanych działań, była również jednym ze sposobów nadzorowania działalności 
podmiotu podległego przez podmiot tworzący.
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sytuacji obu szpitali, jednakże jedynie w przypadku Szpitala w Strzelcach Opolskich poprawa 
ta miała charakter trwały, co wynikało z podejmowania w latach następnych kolejnych działań 
restrukturyzacyjnych. Dotyczyło to w szczególności likwidacji zakładu opiekuńczo-leczniczego 
w Zawadzkiem, redukcji kosztów finansowych i komorniczych, informatyzacji szpitala, uzyskania 
II stopnia referencyjności dwóch oddziałów szpitala wpływającego na zwiększenie liczby 
udzielanych świadczeń, nadania jednostce charakteru ratunkowego dla dwóch powiatów oraz 
odcinka autostrady A4. W przypadku Szpitala w Oławie realizacja działań restrukturyzacyjnych 
polegających m.in. na spłacie zadłużenia i eliminacji kosztów komorniczych oraz sądowych, 
rozszerzeniu oferty udzielanych świadczeń (w tym w ramach SOR, pododdziału chirurgii 
ortopedycznej, poradni gastroenterologicznej, medycyny pracy i przychodni sportowej, zakładu 
opiekuńczo-leczniczego, a także hospicjum), czy prowadzeniu kontroli kosztów, pozwoliła 
na krótkotrwałą poprawę sytuacji finansowej, gdyż w 2007 r. nadal występowały cywilnoprawne 
zobowiązania wymagalne. Pomimo tego, że od 2010 r. do 2014 r. wynik tego szpitala na działalności 
podstawowej był ujemny, to dodatkowych działań restrukturyzacyjnych/naprawczych nie 
zaplanowano i nie podjęto (zaniechanie to zostało ocenione przez NIK negatywnie).

W Szpitalu w Sopocie zrealizowano w pełnym zakresie działania restrukturyzacyjne57 dofinansowane 
środkami dotacji otrzymanej na podstawie art. 40 i 41 ustawy o pomocy publicznej, a przeznaczonej 
na działania wspierające restrukturyzację zatrudnienia oraz poprawę jakości udzielonych świadczeń. 
Zakładanym efektem realizowanych działań było w szczególności zwiększenie efektywności 
i standardu świadczonych usług, zmniejszenie kosztów działalności i uzyskanie dodatkowych 
przychodów. 

2. W pozostałych pięciu szpitalach działania restrukturyzacyjne objęte programem z 2005 r. zostały 
zrealizowane częściowo, a udział działań zrealizowanych do zaplanowanych wynosił od 67% 
do 93%. 

Jedynie w przypadku Szpitala w Lęborku, w sytuacji braku możliwości realizacji części 
z zaplanowanych działań podejmowane były działania korygujące, które polegały na zastąpieniu 
niewykonanych zadań innymi działaniami restrukturyzacyjnymi. Dotyczyło to w szczególności 
zaniechania rozszerzenia działalności o chirurgię onkologiczną i utworzenia ośrodka radioterapii, 
uzyskania finansowania telediagnostyki kardiologicznej, realizacji programu w zakresie profilaktyki 
chorób jelita grubego i chorób serca, a także utworzenia ośrodka radioterapii. W miejsce tych 
działań doprowadzono do uruchomienia oddziału rehabilitacji kardiologicznej, ogólnoustrojowej, 
rozbudowy SOR, jak też realizowano programy profilaktyczne sfinansowane w  ramach 
tzw. „mechanizmów norweskich”.

Niezrealizowane przez pozostałe szpitale zadania restrukturyzacyjne objęte planem restrukturyzacji 
z 2005 r. obejmowały:

 − sprzedaż dwóch budynków, w tym budynku administracyjnego Szpitala w Oleśnicy oraz brak 
osiągnięcia rezultatu w postaci prowadzenia w 2008 r. rentownej działalności i osiągnięcia zysku 
za ten rok;

57  Zrealizowane działania obejmowały modernizację pomieszczeń szpitala, w tym w szczególności zakup dźwigu osobowego 
i komory kriogenicznej, remont łazienek, a w ramach restrukturyzacji zatrudnienia sfinansowano z dotacji m.in. odprawy 
i odszkodowania dla pracowników likwidowanego laboratorium. 
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 − brak stopniowego przechodzenia do wynagrodzenia uzależnionego od wyniku finansowego 
Szpitala w Brzegu, budżetowanie58 oddziałów i ustalanie budżetów rocznych poszczególnych 
komórek organizacyjnych, które to działanie zrealizowano tylko w części dotyczącej 
jednorazowego sprzętu medycznego, środków czystości i materiałów biurowych. Dyrektor 
Szpitala w  Brzegu wyjaśnił, że nie realizował działania polegającego na  przechodzeniu 
do wynagrodzenia uzależnionego od wyniku finansowego, gdyż nie było na to zgody związków 
zawodowych oraz dlatego, iż stała część wynagrodzeń była niska i nie należało jej obniżać;

 − brak wprowadzenia budżetowania kosztów oraz systemu motywacyjnego dla personelu 
Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, a także brak doprowadzenia do zbilansowania się 
bieżących wydatków i dochodów. Dyrektor Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśnił, że 
brak wprowadzenia budżetowania kosztów wynikał ze strat generowanych przez większość 
oddziałów szpitalnych. Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwadze złą sytuację tego szpitala 
zwróciła uwagę, że wprowadzenie systemu budżetowania oddziałów usprawniłoby zarządzanie 
w zakresie optymalizacji kosztów poszczególnych jednostek i zmniejszyłoby ryzyko nieefektywnego 
wykorzystania zasobów.

3. Programy restrukturyzacyjne inne niż opracowane dla celów skorzystania z pomocy udzielanej 
na podstawie ustawy o pomocy publicznej zostały opracowane jedynie dla szpitali w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Oleśnicy i Nowym Targu. Jednakże również w przypadku tych planów nie wszystkie 
przewidziane w nich działania zostały zrealizowane, pomimo pogarszającej się sytuacji finansowej 
tych szpitali59.

W przypadku Szpitala w Oleśnicy w okresie objętym kontrolą dodatkowo opracowano dwa 
programy naprawcze. Program reorganizacji z 2009 r., który przewidywał przekształcenie szpitala 
w drodze likwidacji w nowy podmiot działający w formie spółki prawa handlowego, nie został 
zrealizowany, a z przewidzianych w Programie Strategicznym na lata 2010–2012 dziesięciu działań 
nie realizowano pięciu, a w szczególności tych, które związane były z redukcją łóżek na oddziale 
internistycznym w Sycowie oraz ograniczeniem działalności laboratorium w tej miejscowości. 
W obu przypadkach, wskazywaną w trakcie kontroli przyczyną braku realizacji planowanych 
zamierzeń było niewyrażenie zgody przez Radę Powiatu Oleśnickiego na takie zmiany.

Program restrukturyzacji Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej został przyjęty do realizacji dopiero 
w listopadzie 2014 r., pomimo iż sytuacja tego szpitala pogorszyła się istotnie już od 2010 r. 
Program ten obejmował lata 2014–2018 i przewidywał do realizacji w 2014 r. dziesięć działań 
restrukturyzacyjnych, z których siedmiu nie zrealizowano. Działania, których realizacji zaniechano, 
dotyczyły w szczególności:

 − wprowadzenia systemu motywacyjnego dla pracowników szpitala,

 − aktualizacji regulaminu wynagradzania,

 − remontu pomieszczeń pod pracownię endoskopii i dzienny ośrodek rehabilitacji oraz 
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (plan ten nie został zrealizowany z uwagi na brak środków 
finansowych).

58  Metoda wspomagająca zarządzanie polegająca na planowaniu i wykorzystaniu przypisanych poszczególnym oddziałom 
szpitala środków finansowych w celu efektywnego wykonywania zadań i przeniesienia odpowiedzialności na niższe 
szczeble struktury organizacyjnej (ośrodki kosztów).

59  W przypadku Szpitala w Nowym Targu sytuacja taka dotyczyła jedynie okresu przed 2011 r.
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Pozytywnym przykładem wdrażania działań naprawczych była ich realizacja w Szpitalu w Nowym 
Targu, gdzie oprócz programu restrukturyzacji z 2005 r. opracowano w latach 2007–2010 jeszcze 
trzy inne programy naprawcze60. Ponadto od 2011 r. realizowano liczne działania naprawcze 
w obszarze zatrudnienia i wynagrodzeń, które skutkowały w szczególności ograniczeniem 
liczby stanowisk kierowniczych, zmianą organizacji pracy skutkującą redukcją zatrudnienia 
i wyeliminowaniem pracy w godzinach nadliczbowych (a tym samym również wynagrodzeń 
za ponadnormatywny czas pracy). Działania te spowodowały zmniejszenie udziału w kosztach 
działalności podstawowej kosztów zatrudnienia61 z 66% w 2010 r. do 50% w 2014 r. Miały także 
wpływ na osiągnięcie dodatniego wyniku na działalności operacyjnej i zysku netto począwszy 
od 2012 r. oraz na odzyskanie płynności finansowej poprzez spłatę w latach 2013–2014 większości 
zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich. 

4. Pomimo pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali w Brzegu i w Oławie do końca 2014 r nie 
zostały przygotowane dla tych szpitali kompleksowe programy ich naprawy. Poza działaniami 
ujętymi w programach restrukturyzacyjnych z 2005 r. szpitale te planowały i podejmowały inne 
działania naprawcze, rozumiane jako działania mające na celu odwrócenie niekorzystnej sytuacji 
ekonomicznej szpitala, w tym przywrócenie lub utrzymanie płynności finansowej. 

Szpital w Brzegu zaplanował 15 działań naprawczych, z których czterech nie zrealizowano. Takie 
działania obejmowały połączenie oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków 
oraz Chirurgii Ogólnej i Laryngologii, informatyzację ruchu chorych, apteczek oddziałowych 
i obiegu dokumentacji medycznej oraz redukcję zatrudnienia w administracji od 2013 r. i łączenie 
komórek administracyjnych. Uzasadniając brak połączenia oddziałów Dyrektor Szpitala wskazał, 
iż przeprowadzone zostały rozmowy z konsultantami wojewódzkimi, którzy nie wyrazili zgody na te 
działania, natomiast Starosta Brzeski poinformował, że oddziałów nie łączono ponieważ nie było 
przyzwolenia Rady społecznej, Rady Powiatu i społecznego. W przypadku pozostałych działań, jako 
przyczynę zaniechania ich realizacji wskazywano czynniki zewnętrzne.

Dyrektor Szpitala w Brzegu nie podjął rzetelnych i skutecznych działań mających na celu 
korektę zakresu planowanych działań naprawczych, polegającą na zastąpieniu niewykonanych 
zadań (np. uznanych za niecelowe), innymi zadaniami restrukturyzacyjnymi. Ponadto z ustaleń 
kontroli wynikało, iż w głównej mierze brak realizacji tych działań spowodowany był brakiem 
determinacji kadry zarządzającej lub zmianą koncepcji funkcjonowania szpitala i naprawy 
jego sytuacji finansowej. W powyższe wpisywały się również ustalenia kontroli dotyczące 
zadania inwestycyjnego pn. Budowa cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, 
przetwarzania, archiwizowania danych BCM, na które poniesiono nakłady w kwocie 50 tys. zł, 
a którego realizacji zaniechano, gdyż przygotowany na zlecenie szpitala wniosek o dofinansowanie 
projektu ze środków regionalnego programu operacyjnego nie został uzupełniony w terminie. 
Przesądziło to o braku możliwości pozyskania z tego źródła środków na budowę ww. systemu 
informatycznego. Zatem brak informatyzacji ruchu chorych i apteczek oddziałowych został 
spowodowany również czynnikami zależnymi od kontrolowanej jednostki. Istotnym w przypadku 
tego szpitala było też zaniechanie podejmowania działań naprawczych zmierzających 
do optymalizacji zatrudnienia i wynagrodzeń. Pomimo iż koszty zatrudnienia pracowników i koszty 

60  Programy z 2007 r., 2009 r. i 2010 r.

61  Rozumianych jako koszty wynagrodzeń z pochodnymi, koszty umów cywilnoprawnych i innych umów zawieranych 
z personelem medycznym (tzw. kontrakty).
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kontraktów zawieranych z lekarzami i pielęgniarkami w latach 2010–2014 stanowiły 66% – 69% 
kosztów, istotnych działań w tym obszarze nie realizowano62 nawet w sytuacji, gdy następował 
wzrost wydatków na wynagrodzenia.

Kontrola wykazała bowiem, że : 
a/ w 2008 r. podwyższono wynagrodzenia pielęgniarek o 26% (o 400 zł) oraz wynagrodzenia 
pozostałych pracowników od 11% do 33%63; działania te były efektem presji wywieranej 
na kierownictwo szpitala (strajk pielęgniarek i spór zbiorowy ze związkami zawodowymi 
reprezentującymi pracowników), a ich skutkiem był w latach 2008–2009 wzrost wydatków 
związanych z zatrudnieniem o ok. 4 092 tys. zł i w konsekwencji odnotowany począwszy od roku 
2009 ujemny wynik na sprzedaży (strata w wysokości 1 651 tys. zł) i ujemny wynik finansowy netto 
(strata bilansowa w kwocie 1 578 tys. zł),
b/ nastąpił istotny wzrost zatrudnienia ze stanu 352 osób w 2005 r. do 451 osób w 2010 r., 
które następnie uległo zmniejszeniu do 380 osób w 2014 r. w szczególności w efekcie działań 
niezaplanowanych przez szpital64,
c/ zawierano tzw. kontrakty z lekarzami, gdzie ustalone stawki wynagrodzeń były istotnie wyższe 
(od 47% do 103%) od stawek lekarzy na podobnych stanowiskach, zatrudnionych w ramach umowy 
o pracę,
d/ zatrudniano pielęgniarki i położne w liczbie wyższej od ustalonych przez Dyrektora minimalnych 
norm zatrudnienia65, 
e/ skracano zwalnianym, z powodu utraty kontraktu na ratownictwo medyczne, pracownikom 
(w tym pielęgniarkom) okres wypowiedzenia66, a jednocześnie w tym samym czasie innym 
pracownikom (pielęgniarkom) zlecano pracę w godzinach nadliczbowych z przekroczeniem 
obowiązujących norm czasu pracy, co wykazała Państwowa Inspekcja Pracy w protokole 
z 26 sierpnia 2011 r.,
f/ trzem zwolnionym za wypowiedzeniem pielęgniarkom wypłacono odprawy pieniężne oraz 
odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, a następnie po upływie od 6 do 14 miesięcy 
ponownie zawarto z nimi umowy,
g/ w jednym przypadku wskutek wadliwej oceny, iż pracownik złożył wypowiedzenie zmieniające, 
rozwiązany został stosunek pracy z przewodniczącym związków zawodowych, co – po oddaleniu 
skargi kasacyjnej Szpitala w Brzegu – skutkowało wypłatą 132 tys. zł tytułem wynagrodzenia za czas 
pozostawania bez pracy tego pracownika.

Zarządzający Szpitalem w Brzegu wskazywali jako główną przyczynę braku optymalizacji 
wynagrodzeń kwestie wynegocjowanych stawek wynagrodzenia przez lekarzy zatrudnionych 

62  Wyjątkiem w tym zakresie było podjęcie działań w celu ograniczenia kosztów dodatków funkcyjnych dla zastępców 
kierowników (gdzie zaplanowanego efektu nie osiągnięto) oraz zmniejszenie, w jednostkowych przypadkach, zatrudnienia.

63  Podwyższono wynagrodzenia kierowników o 600 zł (33%), wyższego personelu medycznego o 450 zł (od 16% do 24%) 
średniego personelu o 300 zł (od 13% do 27%), pracowników administracji o 225 zł (11%) i personelu niższego o 150 zł 
(12%).

64  W szczególności wskutek utraty przez szpital kontraktu na ratownictwo medyczne w 2011 r., co spowodowało zwolnienie 
36 osób. Ponadto ograniczenie zatrudnienia o 10 osób spowodował outsourcing usług żywienia, a 21 osób odeszło z grupy 
personelu niższego zatrudnionego w latach 2007–2010 i z grupy pielęgniarek, gdzie na miejsce odchodzących pracowników 
nie zatrudniono nowych osób w związku z brakiem zainteresowania ofertami pracy.

65  W szczególności na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, gdzie w 2013 r. stwierdzono zatrudnienie stanowiące 165% 
normy, na OIOM, gdzie w latach 2011–2013 stwierdzono zatrudnienie na poziomie 130–143% normy, a także na oddziałach: 
Noworodków, Wewnętrznym, Dziecięcym, Chirurgii Ogólnej.

66  Okres wypowiedzenia został skrócony z trzech do dwóch miesięcy.
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na tzw. kontraktach, których ich zdaniem nie było możliwości obniżenia, gdyż musiano zapewnić 
ciągłość działalności szpitala. Założeniu temu przeczyły jednakże działania podjęte przez Dyrektora 
Szpitala w trakcie kontroli NIK, które polegały w szczególności na obniżeniu stawek wynagrodzeń 
lekarzy kontraktowych. Starosta Brzeski, w informacji przekazanej w trybie art. 51 ust 2 ustawy 
o NIK poinformował o sporządzeniu dla Szpitala w Brzegu planu działań na lata 2015–2018, który 
odnośnie roku 2015 przewidywał m.in. obniżenie kosztów osobowych personelu lekarskiego 
poprzez ograniczenie liczby lekarzy oddziałów: Ortopedii i Chirurgii Ogólnej oraz obniżenie 
stawek lekarzy kontraktowych na tych oddziałach, a zaplanowane efekty finansowe z tytułu 
ograniczenia liczby lekarzy oszacowano na 50 tys. zł miesięcznie, natomiast z tytułu obniżenia 
stawek wynagrodzenia 43 tys. zł miesięcznie. 

Powyższe oznacza, że działania w zakresie optymalizacji wynagrodzeń lekarzy, choć ograniczone 
jedynie do ww. zakresu, mogą istotnie poprawić przyszłą sytuację Szpitala w Brzegu. Dlatego 
też Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że zrealizowane działania naprawcze w latach 2005–2014, 
a w szczególności ich zakres i osiągnięte efekty, były niewystarczające dla poprawy sytuacji 
finansowej tego podmiotu. Istotnym dla braku poprawy tej sytuacji były zwłaszcza zaniechania 
w zakresie optymalizacji zatrudnienia i wynagrodzeń, pomimo prawidłowego zdiagnozowania tego 
obszaru, jako kluczowego dla sukcesu procesu restrukturyzacji tego szpitala.

Szpital w  Oławie, pomimo iż nie osiągnął części planowanego poziomu wskaźników 
ekonomicznych dzięki realizacji działań objętych programem z 2005 r., to jednak istotnie poprawił 
w latach 2006–2009 swoją sytuację finansową, uzyskując m.in. dodatni wynik finansowy. Jednakże 
pomimo pogarszającej się sytuacji finansowej szpitala od 2010 r. działań naprawczych nie 
zaplanowano i nie realizowano, ograniczając się jedynie do wykonania w 2013 r. termomodernizacji 
budynków szpitala i modernizacji kotłowni, której efektem było zmniejszenie kosztów paliw 
o 595 tys. zł rocznie (oszczędności wynikały m.in. ze zmiany paliwa grzewczego z oleju opałowego 
na gaz). Inwestycje te zostały sfinansowane ze środków dotacji i pożyczki z NFOŚiGW, dotacji 
Powiatu Oławskiego i pożyczki uzyskanej od innej niż bank instytucji finansowej. 

5. Szpitale w Sopocie, w Lęborku i w Strzelcach Opolskich, oprócz działań wynikających 
z programów przygotowanych na potrzeby uzyskania pomocy na warunkach ustawy o pomocy 
publicznej, realizowały w latach następnych od trzech do 15 innych działań naprawczych, które 
w szczególności dotyczyły:

 − remontów i modernizacji budynków Szpitala w Lęborku, modernizacji systemu energetycznego 
i termomodernizacji, rozbudowy archiwum, przebudowy bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej oraz Pracowni Endoskopii, budowy garaży i płatnego parkingu, 
przebudowy kuchni, rozbudowy systemu monitoringu przemysłowego, wymiany ambulansów 
wraz z wyposażeniem, 

 − outsourcingu usług żywienia i termomodernizacji budynków Szpitala w Sopocie, 

 − termomodernizacji budynków Szpitala w Strzelcach Opolskich, wymianie sprzętu w pracowni 
RTG, przeniesienia apteki, magazynu gospodarczego i archiwum, przejęcia usługi utrzymania 
czystości od firmy outsourcingowej, uruchomienia Poradni Endokrynologicznej oraz redukcji 
zatrudnienia w Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego. 

6. Realizacja części działań restrukturyzacyjnych nie zakończyła się osiągnięciem zaplanowanych 
celów i uzyskaniem zakładanych poziomów mierników służących do oceny stopnia ich realizacji. 
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Szczególnym przypadkiem w tym względzie były okoliczności, które można było przewidzieć lub 
zależne od jednostki, które ujawniono w Szpitalu w Brzegu. I tak szpital ten:

 − realizował działanie restrukturyzacyjne polegające na stałym monitoringu usług własnych (RTG, 
laboratorium, pralnia, blok żywieniowy), które miało przynieść ograniczenie w 2007 r. kosztów 
takich usług z 319 tys. zł do 300 tys. zł, a faktycznie poniesione koszty z tytułu ww. usług wyniosły 
w 2007 r. 366 tys. zł (tj. wzrosły o 15%). Przyczyną powyższego była likwidacja pralni w związku 
z brakiem możliwości finansowych odtworzenia środków trwałych i zlecenie tych usług firmie 
zewnętrznej,

 − realizował w latach 2012–2013 działanie restrukturyzacyjne polegające na zmianie zasad 
funkcjonowania zastępców kierowników i obniżeniu im dodatków funkcyjnych z 20% do 5% 
wynagrodzenia zasadniczego. Celem realizacji tego zadania miało być ograniczenie kosztów 
wynagrodzeń, lecz efektu tego nie osiągnięto, gdyż ograniczając jednym zastępcom 
kierowników wysokość dodatków funkcyjnych jednocześnie zwiększano dodatki funkcyjne 
innym, podwyższono wynagrodzenie zasadnicze jednemu z tych zastępców i utworzono pięć 
nowych stanowisk zastępców kierowników.

W przypadku Szpitala w Strzelcach Opolskich, pomimo poprawy jego sytuacji finansowej, również 
wystąpiły przypadku nieosiągnięcia planowanych poziomów mierników, w szczególności:

 − pomimo uzyskania II stopnia referencyjności na oddziałach: Ginekologiczno-Położniczym 
i noworodkowym osiągnięte mierniki zwiększenia liczby porodów w latach 2008–2010 były 
na poziomie 82%–93% wartości miernika zaplanowanego, outsourcing usług pomocniczych 
w latach 2005–2010 miał dotyczyć czterech rodzajów usług (transport medyczny, usługi 
pralnicze, usługi żywienia, usługi utrzymania czystości), a został zrealizowany w zakresie trzech 
rodzajów usług, gdyż w 2010 r. przejęto od firmy zewnętrznej usługi utrzymania czystości,

 − wzrost kosztów zakupu materiałów miał być ograniczony w latach 2006–2010 do 4%, natomiast 
koszty te kształtowały się na poziomie 110%–115% kosztów roku poprzedniego. 

7. W połowie objętych kontrolą szpitali programy restrukturyzacyjne, jak i zaplanowane 
działania naprawcze, nie określały sprecyzowanych mierników realizacji działań naprawczych. 
W konsekwencji brak było mechanizmów monitorowania skuteczności realizowanych działań.

 y Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej: celem wdrożenia programu restrukturyzacyjnego z 2005 r. było 
odzyskanie przez Szpital pełnej płynności finansowej oraz wiarygodności zarówno wobec dostawców jak 
i odbiorców. Pomimo przeprowadzenia restrukturyzacji Szpital nie odzyskał płynności finansowej. Program 
nie zawierał sprecyzowanych mierników realizacji zaplanowanych działań. 

 y Szpital w Oleśnicy: realizując zamierzone cele nie określano mierników umożliwiających dokonanie oceny 
pod kątem realizacji działań restrukturyzacyjnych i osiągania poszczególnych celów. W ocenie NIK świadczy 
to o nierzetelnym przygotowaniu programów naprawczych. Byli dyrektorzy Szpitala w ww. sprawie 
wskazali, że nie posiadali wiedzy, co do potrzeby określania takich mierników (…).

 y Szpital w Nowym Targu: nie określił mierników służących do oceny stopnia ich realizacji w odniesieniu 
do działań naprawczych i restrukturyzacyjnych ujętych w opracowanych programach restrukturyzacyjnych. 
W programach tych wskazywano, że proponowane do realizacji działania miały przyczynić się do poprawy 
i stabilizacji sytuacji finansowej Szpitala.

 y Szpital w Brzegu: w przypadku dwóch działań objętych programem z 2005 r. ocena stopnia osiągnięcia 
celu nie była możliwa, gdyż dla działań „restrykcyjna polityka lekowa” i „stały monitoring zlecanych badań” 
nie określono docelowej wartości mierników. W przypadku realizacji działań polegających na utworzeniu 
nowych oddziałów określonymi miernikami była wielkość przychodów z NFZ, nie określono natomiast 
poziomu kosztów ponoszonych na funkcjonowanie tych oddziałów. Tym samym mierniki te uniemożliwiały 
monitorowanie wpływu realizacji tych działań restrukturyzacyjnych na sytuację finansową szpitala.
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8. Podejmowane w szpitalach działania mające na celu ograniczenie kosztów działalności 
pomocniczej w przeważającej liczbie przypadków polegały na analizowaniu korzyści wynikających 
z ewentualnego powierzenia podmiotom zewnętrznym realizacji niektórych usług o tym 
charakterze. Najczęściej outsourcing usług pomocniczych dotyczył żywienia pacjentów, usług 
pralniczych, ochrony mienia i utrzymania porządku. Korzyści wskazywane przez dyrektorów 
szpitali polegały, w szczególności, na obniżeniu kosztów usług pomocniczych bądź utrzymaniu 
ich na tym samym poziomie (pomimo np. wzrostu liczby pranej odzieży). Wskazywano również 
na korzyści wynikające z rezygnacji z zaciągania kredytów na zakup wyposażenia oraz wynikające 
z zaadaptowania zwolnionych pomieszczeń na potrzeby szpitala bądź pod wynajem. 

 y Szpital w Nowym Targu: realizację usług pralniczych powierzono podmiotowi zewnętrznemu od września 
2005 r., a usługi w zakresie żywienia chorych w całym kontrolowanym okresie były prowadzone przez podmiot 
zewnętrzny. (…) Usługi w zakresie sprzątania realizowane były przez pracowników (…). Zadanie polegające 
na utworzeniu własnej grupy osób realizujących usługi sprzątania w Szpitalu było ujęte w Programie 
Restrukturyzacji z 2005 r.

 y Szpital w Strzelcach Opolskich: w celu ograniczenia kosztów działalności pomocniczej realizację usług 
elektrycznych powierzono podmiotowi zewnętrznemu od 2006 r., a pralniczych od 2007 r. Ponadto podmioty 
zewnętrzne realizowały usługi w zakresie transportu medycznego i utrzymania czystości. (…) Usługi utrzymania 
czystości – po unieważnieniu przetargu nieograniczonego – od 2010 r. były ponownie realizowane przez 
pracowników Szpitala (…), gdyż koszty tej usługi realizowanej przez pracowników firmy zewnętrznej w wyniku 
rozstrzygnięcia ww. przetargu byłyby wyższe o 9% niż koszty, które poniósł Szpital. (…) Przeprowadzono 
dwa przetargi na przygotowanie i dystrybucję posiłków. Przetargi unieważniono z uwagi na brak korzyści 
ekonomicznych. 

 y Szpital w Oławie: w kontrolowanym okresie żywienie pacjentów, ochrona i sprzątanie obiektów szpitala było 
prowadzone przez szpital z wykorzystaniem własnych zasobów kadrowych (…). Dyrektor Szpitala wyjaśnił, 
że nie korzystał z możliwości zlecenia podmiotom zewnętrznym żywienia pacjentów i sprzątania obiektów 
z uwagi na niską jakość świadczonych w ten sposób usług w przeszłości (…), a rachunek kosztów przeprowadzony 
przez Szpital w tym zakresie nie wskazywał na możliwość osiągnięcia znaczących oszczędności.

Wystąpiły przypadki, gdzie przyczyna zlecenia usług na zewnątrz nie wynikała z racjonalizacji 
kosztów w tym obszarze, lecz z konieczności spowodowanej brakiem możliwości sfinansowania 
niezbędnych wydatków inwestycyjnych na prowadzenie takiej działalności pomocniczej. 

 y Szpital w Brzegu: faktycznym powodem zlecania usług prania oraz usług żywienia firmom zewnętrznym 
był brak środków pieniężnych na odtworzenie zużytego majątku trwałego i wyposażenia, niezbędnego 
do prowadzenia działalności w tym zakresie. (…) Analiz dotyczących ewentualnego zlecenia usług sprzątania 
podmiotom zewnętrznym nie sporządzano.

 y Również w przypadku Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej kwestia zużycia sprzętu pralniczego była 
istotną przesłanką do podjęcia decyzji o przekazaniu usług pralniczych firmie zewnętrznej, gdyż sprzęt 
pralniczy, który był na wyposażeniu szpitala był wyeksploatowany i dalsze wykorzystywanie go powodowałoby 
generowanie zbędnych kosztów. Ponadto dyrektor podejmując decyzję o przekazaniu usług pralniczych 
zewnętrznemu podmiotowi brał pod uwagę także koszty jakie należałoby ponieść przy zakupie nowego sprzętu. 

 y Wystąpił również przypadek, gdzie sytuacja finansowa szpitala była przyczyną rezygnacji z usług podmiotu 
zewnętrznego. W Szpitalu w Oleśnicy działania zapewniające ochronę obiektów i majątku Szpitala 
polegały na zakładaniu krat, alarmów i kłódek. Z uwagi na trudną sytuację finansową Szpitala nie rozważano 
zlecenia usług w omawianym zakresie firmie zewnętrznej. (…) Wyżywienie pacjentów oraz utrzymanie 
czystości w Szpitalu realizowane było przez jego pracowników. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że od początku 
2014 r. trwały rozmowy w sprawie koncepcji zlecenia firmie zewnętrznej przygotowywania posiłków dla 
pacjentów Szpitala. Przeprowadzona została analiza kosztowa i rozeznanie odnośnie możliwości w tym 
zakresie. Przetarg na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów tego szpitala został ogłoszony 
w październiku 2015 r., a wartość szacunkowa zamówienia została oszacowana w kwocie ok. 30% niższej 
od dotychczasowych kosztów ponoszonych z tego tytułu.



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

37

W objętych kontrolą szpitalach wdrożone zostały wewnętrze procedury ograniczające ryzyko 
nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki lekami oraz materiałami medycznymi, w tym 
wynikające z ograniczonego terminu ich ważności. 
9. W 2014 r. zatrudnienie w skontrolowanych szpitalach wynosiło od 237 osób w Szpitalu w Sopocie 
do 788 osób w Szpitalu w Nowym Targu. W pozostałych sześciu szpitalach zatrudnionych było 
przeciętnie od 380 do 527 osób. Za wyjątkiem Szpitala w Oławie liczba osób zatrudnionych 
w ramach umowy o pracę utrzymywała się na podobnym poziomie lub malała, na co najistotniejszy 
wpływ miała tendencja ograniczania zatrudniania personelu medycznego na podstawie umowy 
o pracę, na rzecz zatrudniania ich na tzw. kontraktach (ta forma zatrudnienia w szczególności 
obejmowała lekarzy). Z kolei w Szpitalu w Oławie zatrudnienie wzrosło z 349 etatów w 2010 r. do 398 
etatów w 2014 r., w tym systematycznie rosło w grupie lekarzy, pielęgniarek i położnych, a także 
w grupie personelu niemedycznego, co wynikało głównie z rozszerzenia zakresu prowadzonej 
działalności leczniczej (w 2010 r. przychody z tytułu umów zawartych z NFZ wyniosły 24,4 mln zł, 
a w 2014 r. 31,9 mln zł). 
Problem optymalizacji kosztów zatrudnienia stanowił kluczowe wyzwanie dla restrukturyzowanych 
szpitali, a skala działań podejmowanych w tym zakresie i osiągnięte efekty przesądzały o porażce lub 
o sukcesie procesu restrukturyzacji. Wprawdzie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu 
środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń67 przewidywały utrzymanie 
odrębnego strumienia pieniędzy na wzrost wynagrodzeń, wydzielonego z kontraktu zawieranego 
przez świadczeniodawcę z NFZ, jednakże stan taki miał miejsce do końca 2008 r. Począwszy 
od 2009 r. nastąpiło wliczenie odpowiednich kwot do ogólnej sumy kontraktu. Sytuacja unikania 
podejmowania istotnych działań w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń wynikała w niektórych 
przypadkach z tego, iż podmioty tworzące nie egzekwowały od dyrektorów szpitali realizacji takich 
działań, unikając w ten sposób podejmowania społecznie niepopularnych decyzji. Oczekiwanie 
na zwiększenie finansowania przez publicznego płatnika było przez niektóre podmioty tworzące 
uznawane za usprawiedliwienie dla braku rozwiązywania kluczowych wyzwań dla nadzorowanych 
szpitali. Przykładem takiej sytuacji był brak podejmowania przez zarządzających Szpitalem 
w Brzegu istotnych działań optymalizujących zatrudnienie i wynagrodzenia, pomimo iż powołana 
we wrześniu 2011 r. przez Zarząd Powiatu Brzeskiego komisja ds. przygotowania restrukturyzacji 
tego szpitala, w raporcie z października 2012 r. stwierdziła m.in., że: za najbardziej istotne powody 
mające kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o restrukturyzacji uważa się (…) przerost zatrudnienia 
i konieczne zmiany w strukturze zatrudnienia. Pomimo prawidłowego zdiagnozowania problemu, 
działań w zakresie optymalizacji zatrudnienia i wynagrodzeń do końca 2014 r. w tym szpitalu nie 
podjęto.
Na wysokość kosztów zatrudnienia personelu medycznego istotny wpływ miała, stwierdzona 
w siedmiu szpitalach, presja na wzrost wynagrodzeń wywierana przez grupy zawodowe 
pielęgniarek i lekarzy. Presja ta w szczególności przejawiała się na organizacji strajków pielęgniarek, 
a także sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników szpitali.

 y Szpital w Brzegu: przypadki wzrostu wynagrodzeń w grupie zawodowej, pielęgniarek spowodowane 
wywieraną presją na kierownictwo szpitala (spory zbiorowe), miały miejsce w roku 2006, 2007 oraz 2014 
i skutkowały decyzjami o podwyżkach wynagrodzeń przeciętnie o 30% w roku 2006, o 26% w roku 2008 i o 5% 
w roku 2014.(…) Przypadek, gdy przyczyną rezygnacji Szpitala z udzielania świadczeń zdrowotnych był brak 
porozumienia płacowego z lekarzem wystąpił w 2007 r., gdy wypowiedzenie złożył ostatni lekarz z Oddziału 
Neurologii, w związku z czym oddział ten zakończył działalność.

67  Dz.U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.
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 y Szpital w Oleśnicy: mająca miejsce w 2014 r. (w II połowie) podwyżka wynagrodzeń pracowników 
Szpitala, w tym w grupie pielęgniarek i położnych, była wynikiem złożenia wypowiedzeń przez pielęgniarki 
oddziału wewnętrznego oraz zagrożenia złożenia wypowiedzeń przez personel innych oddziałów. (…) 
W latach 2005–2014 wystąpiły przypadki podwyższenia wynagrodzeń lekarzy pod presją wywieraną 
na kierownictwo przez tzw. deficytowych specjalistów, w szczególności internistów, anestezjologów oraz 
ginekologów. (…) Nie wystąpiły przypadki rezygnacji Szpitala z udzielania świadczeń zdrowotnych wskutek 
braku porozumienia płacowego z lekarzem. Zagrożenie takie istniało jednak w odniesieniu do Oddziału 
Wewnętrznego w Oleśnicy.

 y Szpital w Nowym Targu: w 2007 r. rozpoczął się protest pielęgniarek i były prowadzone rozmowy dotyczące 
podwyżek płac w tej grupie, które trwały aż do 2008 r. Początkowo spełniano te żądania poprzez przyznanie 
dodatków do wynagrodzeń uzależnionych od stażu pracy, a w 2008 r. zwiększono wynagrodzenia zasadnicze, 
jak również przyznano różnego rodzaju dodatki, np. za kursy specjalistyczne. Również inne grupy zawodowe 
wystosowały do dyrekcji żądania w zakresie wzrostu wynagrodzeń i w tym zakresie podpisano porozumienia. (…) 
Po 2010 r. pielęgniarki i położne, jak i technicy laboratoryjni sukcesywnie zgłaszali żądania wzrostu wynagrodzeń, 
jednak poprzez negocjacje z przedstawicielami związków zawodowych udało się dojść do porozumienia bez 
zwiększania wynagrodzeń. (…) Dyrektor Szpitala wskazał, że w latach 2005–2014 miały miejsce wielokrotnie 
naciski i różnego rodzaju formy presji ze strony personelu lekarskiego mające na celu wzrost wynagrodzeń. 
Najbardziej brzemienny w skutkach w sensie ekonomicznym był protest lekarzy, który miał miejsce w 2007 r., 
gdzie doszło do skokowego wzrostu wynagrodzeń lekarzy (średnio ponad 200%). (…) W latach 2011– 2013 
zawierając nowe kontrakty z lekarzami Dyrekcja Szpitala była zmuszona do podniesienia stawek o 5–10 zł 
za godzinę.

Jednym z mechanizmów optymalizujących zatrudnienie w grupie pielęgniarek i położnych mogły 
być minimalne normy zatrudnienia, których określenie było wymagane przepisem art. 50 ust. 1 
ustawy o działalności leczniczej. Jednakże w szpitalach w Oławie i Oleśnicy takie normy nie zostały 
wprowadzone, co dyrektorzy tych podmiotów tłumaczyli przeoczeniem lub natłokiem pracy. 
W pozostałych szpitalach faktyczne zatrudnienie pielęgniarek i położnych w części oddziałów było 
istotnie wyższe od przyjętych jako minimalne poziomów68. Dyrektorzy szpitali, jako przyczynę 
takiego stanu wskazywali najczęściej wzmożoną absencję chorobową średniego personelu 
medycznego oraz to, że ich zdaniem, normy te nie odpowiadają faktycznym potrzebom. 

We wszystkich szpitalach zwiększały się koszty związane z zatrudnianiem lekarzy na tzw. 
kontraktach. W latach 2010–2014, w kontrolowanych szpitalach koszty te wzrosły o 49% 
w stosunku do roku 2010, tj. z 25 307,5 tys. zł do 37 804,6 tys. zł. Dyrektorzy wskazywali, że taka 
forma zatrudnienia była preferowana zwłaszcza przez personel w specjalnościach deficytowych 
(np. specjaliści z zakresu anestezjologii, ginekologii). Ponadto wskazywali na korzyści dla szpitala 
wynikające z takiej formy zatrudnienia lekarzy, które polegały m.in. na elastyczności czasu ich pracy, 
przejrzystych zasadach wynagradzania i uzależnieniu wynagrodzenia lub jego części od ilości/
wartości wykonanych świadczeń, ograniczonym problemie zastępstw wynikających z absencji 
chorobowej i urlopów, a także na ograniczeniu kosztów zatrudnienia z uwagi na niższe składki 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ustalenia kontroli wskazują jednakże, że stawki godzinowe dla lekarzy wykonujących świadczenia 
medyczne na podstawie takich umów były istotnie wyższe we wszystkich skontrolowanych 
szpitalach od stawek lekarzy zatrudnionych w ramach umów o pracę na analogicznych 
stanowiskach. W 2014 r. w siedmiu szpitalach wynagrodzenie ordynatorów i ich zastępców 

68  I tak przykładowo: 1/ w Szpitalu w Brzegu na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym stwierdzono w latach 2011-2013 
zatrudnienie pielęgniarek i położnych stanowiące 130–143% normy, a w 2014 r. stanowiące 165% normy, 2/ w Szpitalu 
w Dąbrowie Tarnowskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii stwierdzono w latach 2010–2013 zatrudnienie 
pielęgniarek stanowiące 168–186% normy, a  w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym stanowiące 146–160% normy,  
3/ w Szpitalu w Sopocie na Oddziale Reumatologicznym dla dorosłych stwierdzono w 2014 r. zatrudnienie pielęgniarek 
stanowiące 154% normy, a na Oddziale Rehabilitacji dla dzieci stanowiące 130% normy.
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zatrudnionych na kontraktach było przeciętnie wyższe o ok. 59% od wynagrodzenia lekarzy 
zatrudnionych na ww. stanowiskach w ramach umowy o pracę, natomiast w przypadku lekarzy 
specjalistów było wyższe o ok. 52–58%.69 I tak przykładowo w Szpitalu w Brzegu przeciętne 
wynagrodzenie za godzinę pracy ordynatora zatrudnionego na etacie wynosiło 49 zł, a stawka 
godzinowa na kontrakcie wynosiła 90 zł. Natomiast w przypadku Szpitala w Strzelcach Opolskich 
przeciętna stawka godzinowa wynosiła odpowiednio 50 zł i 74 zł dla ordynatora oraz 43 zł i 66 zł 
dla specjalistów.

Nie stwierdzono istnienia korelacji pomiędzy sytuacją finansową szpitala, a formą zatrudnienia 
lekarzy. W grupie skontrolowanych szpitali były zarówno takie, w których lekarze zatrudnieni byli 
przede wszystkim w ramach umów o pracę, a sytuacja finansowa szpitala była korzystna (np. Szpital 
w Sopocie, który zatrudniał w 2014 r. na umowy o pracę 80% lekarzy), jak również takie, w których 
zdecydowaną większość lekarzy zatrudniano na kontraktach, a sytuacja finansowa szpitala stale się 
pogarszała (np. szpitale w Brzegu i w Oleśnicy, gdzie w 2014 r. od 63% do 68% lekarzy zatrudnionych 
było na kontraktach).

W szpitalach w Brzegu, Dąbrowie Tarnowskiej, Oleśnicy oraz Strzelcach Opolskich stwierdzono 
przypadki naruszenia wynikającego z art. 132 ust. 3 w związku z art. 133 zdanie drugie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej zakazu zawierania tzw. subkontraktów z personelem medycznym 
tych podmiotów, jak też nieuwzględniania – wbrew przepisom art. 18 ust. 1a i art. 20 ust. 1 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
– w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne tych 
pracowników szpitala, przychodów z umów cywilnoprawnych. Łącznie składki nie zostały 
odprowadzone od następujących kwot: w Szpitalu w Brzegu 405 tys. zł, Oleśnicy 602 tys. zł oraz 
w Strzelcach Opolskich 8 274 tys. zł. W przypadku natomiast Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej 
składek nie odprowadzono w odniesieniu do 29 umów na kwotę 2 634,9 tys. zł. 

Dyrektorzy szpitali, którzy błędnie interpretowali obowiązki w zakresie odprowadzania ww. składek, 
jako przyczynę zawierania umów cywilnoprawnych wskazywali w szczególności brak odpowiedniej 
liczby lekarzy zapewniających całodobową opiekę lekarską (tj. również na dyżurach), jak również 
większą elastyczność w organizacji takiej pracy.

 y Dyrektor Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdził, że wielu lekarzy zdecydowało się przejść z umów 
etatowych na kontrakt, które wpływają na podniesienie efektywności pracy (brak limitów godzin możliwych 
do przepracowania), a dla szpitala oznacza to obniżenie kosztów zatrudnienia: mniejsze składki ubezpieczeniowe 
społeczne i zdrowotne.

 y Dyrektor Szpitala w Strzelcach Opolskich wskazała, że: umowy kontraktowe na realizację świadczeń opieki 
medycznej z lekarzami zatrudnionymi jednocześnie w Szpitalu na umowę o pracę zawierano z uwagi na brak 
odpowiedniej liczby lekarzy, która zapewniałaby całodobowa opiekę lekarską zarówno w czasie ordynacji, jak 
i na dyżurach. Lekarz dyżurujący z umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy musi mieć tak ułożony grafik, 
aby zachować przewidziane prawem okresy odpoczynku. Lekarz kontraktowy ma wolne tylko po dyżurze. 
Lekarz z umowy o pracę nie jest w pracy, tzn. w czasie ordynacji: w dniu po dyżurze, po pracy w dniu wolnym, 
a po niedzieli i świętach przez dwa dni, bezpośrednio po niedzieli i dodatkowo w innym dniu. Dodatkowo 
w tygodniu musi przestrzegać 35 godzinnego odpoczynku, a jak nie podpisze klauzuli opt-out70, to może 
pracować tylko średnio 48 godzin tygodniowo. Wskazała również, iż w przypadku zmiany zasad zawierania 

69  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ordynatorów i ich zastępców zatrudnionych na umowach o pracę w kontrolowanych 
szpitalach wynosiło w 2014 r. 8,8 tys. zł, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie ordynatorów i ich zastępców 
zatrudnionych na tzw. kontraktach wyniosło 14 tys. zł. Analogicznie przeciętne miesięczne wynagrodzenie specjalistów 
zatrudnionych na umowach o pracę wynosiło 4,8 tys. zł, natomiast zatrudnionych na tzw. kontraktach 7,4 tys. zł.

70  Klauzula opt-out – pisemne oświadczenie pracownika dyżurującego o  wyrażeniu zgody na  pracę w  wymiarze 
przekraczającym przeciętne 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.
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umów z lekarzami pojawią się wyżej opisane problemy z zapewnieniem okresu odpoczynku dla lekarzy-
pracowników oraz, że w Szpitalu w Strzelcach Opolskich tylko na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym lekarze 
pracują w ramach umów o pracę. 

Kwestia zasad zatrudniania lekarzy, zwłaszcza wobec występujących niekorzystnych skutków ich 
niedoboru, wzbudzała w środowisku zarządzających szpitalami wiele niepokoju i należy ją uznać 
za istotne ryzyko organizacyjne i finansowe dla funkcjonowania szpitali w przyszłości. Ponownie 
więc należy zwrócić uwagę, że aktualne praktyki w zakresie zatrudniania lekarzy podwyższają 
ryzyko związane z bezpieczeństwem zarówno lekarzy, jak i pacjentów, wynikające z długotrwałej 
pracy bez odpoczynku wykonywanej w ramach łączenia pracy na etacie z pracą wykonywaną 
na podstawie dodatkowej umowy. 

Przedstawiciele kadry zarządzającej szpitalami biorący udział w panelu ekspertów zwracali 
również uwagę na takie niekorzystne skutki związane z zatrudnianiem kadry medycznej 
na kontraktach, jak słabsza więź i mniejsze utożsamianie się lekarza „kontraktowego” 
ze szpitalem i jego pacjentami. Za istotne dla szpitala eksperci uznali posiadanie stałego zespołu 
lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, gdyż jako niedogodność wskazywano różnego 
rodzaju zakłócenia i brak stabilności w procesie budowania zespołu, w przypadku zatrudniania 
lekarzy „kontraktowych”. 

10. Szpitale w Lęborku i w Sopocie odnotowały dodatni skumulowany wynik finansowy 
netto za lata 2010–2014. W pozostałych sześciu szpitalach wynik ten za ww. okres był ujemny, 
a w przypadku trzech z nich (szpitale w Oleśnicy, w Brzegu i w Dąbrowie Tarnowskiej) strata 
netto była istotna, gdyż wynosiła w tych latach łącznie odpowiednio 5 691 tys. zł, 7 752 tys. zł, 
10 657 tys. zł i wykazywała tendencję rosnącą.
Dodatni skumulowany wynik na działalności operacyjnej (EBIT71) odnotował za okres od 2010 r. 
do 2014 r., oprócz szpitali w Lęborku i Sopocie również Szpital w Nowym Targu. Istotną stratę 
na działalności operacyjnej (wynoszącą od 6 126 tys. zł do 6 987 tys. zł) odnotowały natomiast 
w ww. okresie szpitale w Oleśnicy, w Brzegu i w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Charakterystyczna dla analizowanego okresu była poprawa wyników kontrolowanych szpitali 
w latach 2011–2012, która wynikała ze zmiany zasad rachunkowości. Zmiany te dotyczyły 
zasad księgowania środków trwałych sfinansowanych dotacją bądź pochodzących z darowizn 
i miały istotny wpływ na prezentowany wynik finansowy. Zgodnie z przepisami art. 57 ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej obowiązującej do 30 czerwca 2011 r., dotacje inwestycyjne 
odnoszone były na  zwiększenie funduszu założycielskiego, a  odpisy amortyzacyjne 
od otrzymanych w formie darowizny środków trwałych oraz od środków trwałych zakupionych 
z przedmiotowych dotacji, odnoszone były w ciężar kosztów działalności operacyjnej, 
co obciążało wynik finansowy szpitala i przyczyniało się do generowania strat bilansowych. 
Ustawa o  działalności leczniczej  zastąpiła powyższe regulacje szczególne w  zakresie 
ewidencji wskazanych składników majątkowych zasadami ogólnymi wynikającymi z ustawy 
o rachunkowości. Intencją dokonanych regulacji prawnych w zakresie zastąpienia regulacji 
szczególnych zawartych wcześniej w art. 57 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej regulacjami 
ogólnymi wynikającymi z treści art. 41 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o rachunkowości było 
a/ ujednolicenie prezentowania w sprawozdaniach finansowych składników majątkowych 

71   EBIT ang. Earnings Before Interest and Taxes – jest to zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, czyli inaczej zysk operacyjny.
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o tym samym charakterze otrzymanych przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej 
oraz po tym terminie, b/ przyczynienie się do braku generowania strat bilansowych szpitali 
spowodowanych zdarzeniami gospodarczymi wynikającymi w szczególności z nieodpłatnego 
przyjęcia środków trwałych. Stąd też analiza w ww. okresie wyników netto i wyników 
na działalności gospodarczej szpitali obarczona jest istotnym ryzykiem związanym z wpływem 
wyżej opisanych zmian zasad rachunkowości na ustalenie tych wyników. 
Dane dotyczące wyników finansowych szpitali przedstawione zostały w tabeli nr 4 w załączniku 
na 5 do Informacji. 
Niezależnie od powyższego, stwierdzono jednak w skontrolowanych podmiotach leczniczych 
występowanie korelacji pomiędzy uzyskiwanym wynikiem na sprzedaży i na działalności 
operacyjnej oraz wynikiem finansowym netto, a udziałem kosztów zatrudnienia w kosztach 
podstawowej działalności operacyjnej. Szpitale, w których udział kosztów zatrudnienia w kosztach 
podstawowej działalności operacyjnej był na poziomie ok. 60% lub niższym uzyskiwały lepsze 
wyniki finansowe i charakteryzowały się brakiem zobowiązań wymagalnym lub incydentalnym 
występowaniem takich zobowiązań. Natomiast w przypadku szpitali, dla których wskaźnik ten 
był istotnie wyższy uzyskiwały one także istotnie gorsze wyniki finansowe, a ich stan zadłużenia 
wzrastał. Dotyczyło to w szczególności szpitali w Brzegu i w Oleśnicy, które charakteryzowały się 
w latach 2010–2014 najwyższym poziomem ww. wskaźników (od 69% do 72%) oraz gwałtownie 
rosnącym zadłużeniem, w tym zobowiązaniami wymagalnymi. W pozostałych szpitalach udział ten 
w 2014 r. wynosił odpowiednio: Szpital w Nowym Targu - 50%, Szpital w Strzelcach Opolskich - 53%, 
Szpital w Sopocie - 54%, Szpital w Lęborku - 61%, Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej - 64%, Szpital 
w Oławie - 65%. 
Na poniższych wykresach przedstawiono strukturę kosztów operacyjnych czterech objętych 
kontrolą szpitali, tj. po dwa przykłady szpitali, w których koszty zatrudnienia i wynagrodzeń miały 
najwyższy i najniższy udział.
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Wykresy nr 2–5 
Udział kosztów zatrudnienia w kosztach operacyjnych w roku 2014

Amortyzacja 
Materiały

Energia
Usługi obce (pozostałe)

Podatki, opłaty
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe koszty rodzajowe

Źródło danych: ustalenia kontroli NIK

Również uczestniczący w panelu ekspertów menedżerowie ochrony zdrowia wskazywali 
jako ważną informację zarządczą kształtowanie się wskaźnika udziału kosztów zatrudnienia 
w kosztach działalności operacyjnej. Zdaniem praktyków tylko w przypadku kształtowania się 
tego wskaźnika na poziomie 50%–55% istnieje realna szansa osiągnięcia celu samofinansowania 
się szpitala.

11. W okresie 10 lat objętych kontrolą najwyższy poziom zadłużenia skontrolowanych szpitali 
wystąpił na koniec 2005 r. Łączne zadłużenie tych podmiotów wynosiło 132,6 mln zł i było o 20 mln 
(o 18%) wyższe niż na koniec 2014 r. W strukturze zobowiązań na koniec 2005 r. zobowiązania 
długoterminowe wynosiły 37%, a zobowiązania wymagalne ponad 40%. 
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Wykres nr 6 
Zobowiązania szpitali w latach 2005, 2010 i 2014

*Brak danych o zobowiązaniach wymagalnych za 2005 r.

Źródło danych: ustalenia kontroli NIK

W okresie objętym kontrolą wystąpił wzrost udziału zobowiązań długoterminowych w strukturze 
zobowiązań szpitali. Zjawisko to miało charakter trwały i występowało w całym ww. okresie, gdyż 
zobowiązania długoterminowe w latach 2006–2014 stanowiły od 39% do 54% stanu zobowiązań 
ogółem. Skontrolowane szpitale wg stanu na koniec 2014 r. były zadłużone na kwotę łączną 112, 
6 mln zł, z tego 62 mln zł stanowiły zobowiązania bieżące, 9,4 mln zł (8%) zobowiązania wymagalne 
dotyczące pięciu szpitali, a 50,6 mln (45%) stanowiły zobowiązania długoterminowe, które 
występowały we wszystkich szpitalach.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 r. wystąpiły w pięciu szpitalach, z których najtrudniejsza 
sytuacja występowała w Szpitalu w Oleśnicy ze stanem zobowiązań wymagalnych 5,8 mln zł 
i w Szpitalu w Brzegu ze stanem zobowiązań wymagalnych 2,8 mln zł. Zobowiązania wymagalne 
tych dwóch szpitali stanowiły ponad 91% wszystkich zobowiązań wymagalnych kontrolowanych 
szpitali. Szpital w Oleśnicy posiadał na koniec 2014 r. również zobowiązania wymagalne w kwocie 
858 tys. zł wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na którego rachunek pracodawca 
nie odprowadził stosownych środków z tytułu odpisów na ten fundusz za lata 2013–2014. 
Największymi wierzycielami szpitali w grupie dostawców były regionalne centra krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa, dostawcy energii, leków i materiałów medycznych. 

Z kolei najwyższy stan zobowiązań długoterminowych wystąpił w Szpitalu w Lęborku, który 
nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast jego zobowiązania długoterminowe wynosiły 
na koniec 2014 r. 16,8 mln zł. W całości dotyczyły one otrzymanych przez szpital kredytów 
i pożyczek. Zobowiązania te stanowiły 71% stanu jego zadłużenia. Wysoki udział zobowiązań 
długoterminowych wystąpił również w Szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie 64% zobowiązań 
szpitala na koniec 2014 r. stanowiły zobowiązania długoterminowe w kwocie 14,7 mln zł. Szpital 
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ten posiadał również zobowiązania wymagalne (793,9 tys. zł). Stan zobowiązań długoterminowych 
tego podmiotu był efektem podejmowania działań w celu zamiany zobowiązań krótkoterminowych 
na długoterminowe. Jak ustalono, w szpitalu tym przeprowadzano kompensowanie zobowiązań 
w cesje w celu zmniejszenia zobowiązań wymagalnych oraz konsolidacje kredytów. Podpisywano cesje 
z firmami zewnętrznymi. Przekazywano zobowiązania do firmy zewnętrznej, natomiast ta rozkładała 
płatności na raty. (…) Zobowiązania długoterminowe na koniec 2014 r. w kwocie 14,7 mln zł wynikały 
w głównej mierze z zaciągnięcia w czerwcu 2014 r. długoterminowej pożyczki od instytucji finansowej.

W grupie ośmiu objętych kontrolą szpitali, najbardziej pozytywnym przykładem na oddłużenie 
szpitala była sytuacja Szpitala w Nowym Targu. Na koniec 2005 r. szpital ten posiadał zobowiązania 
w kwocie 39 mln zł, w tym 8,7 mln zł zobowiązań wymagalnych oraz 23,1 mln zł zobowiązań 
długoterminowych. Pomimo otrzymanej istotnej pomocy na oddłużenie72, do 2010 r. zadłużenie 
szpitala rosło systematycznie do poziomu 46,8 mln zł, a poziom zobowiązań wymagalnych 
wzrósł do 14,5 mln zł. Dyrektor Szpitala w złożonych w trakcie kontroli wyjaśnieniach wskazał, 
że z  początkiem 2011  r. zostały podjęte kroki w  kierunku restrukturyzacji i  naprawy w  tych 
obszarach działalności Szpitala, które generowały największe straty oraz gdzie organizacja pracy 
nie przystawała do obowiązujących standardów. I tak w zakresie restrukturyzacji osobowej podjęto 
decyzję o zmianie w składzie osobowym karetek oraz wycofaniu z pracy w zespołach wyjazdowych 
personelu pielęgniarskiego. (…) w wyniku tego zatrudnienie w obszarze SOR oraz Zespołu Ratownictwa 
Medycznego zostało znacznie zredukowane oraz dodatkowo znacznie obniżono koszty pracy poprzez 
zastąpienie pielęgniarek ratownikami medycznymi. (…) W zakresie obniżenia kosztów funkcjonowania 
pionu technicznego i logistycznego wprowadzono zmiany w organizacji pracy, które pozwoliły 
wyeliminować godziny nadliczbowe. (…) Dostosowano zatrudnienie w laboratoriach analitycznym 
i bakteriologicznym do rzeczywistych potrzeb (…) wprowadzono zmiany organizacyjne w tych 
laboratoriach i pracowni patomorfologii w celu uniknięcia generowania godzin nadliczbowych. (…) 
Wprowadzono zmiany w regulaminie organizacyjnym polegające w szczególności na zmianach 
w zakresie funkcjonowania administracji Szpitala. (…) Wprowadzono nowy regulamin wynagradzania, 
który określił precyzyjnie zasady finansowania szkoleń pracowniczych i eliminował wcześniejsze 
problemy związane z żądaniem automatycznego dodatku do pensji m.in. za ukończenie kursu 
kwalifikacyjnego i specjalistycznego. (…) Renegocjowano umowy z kontrahentami prowadzącymi 
działalność gospodarczą na terenie szpitala, co przyczyniło się do uzyskanie wyższych czynszów (…) 
Przygotowano koncepcję funkcjonowania płatnej strefy parkowania. (…) Roczne przychody z tego 
tytułu do budżetu Szpitala wynoszą 200–250 tys. zł.

Efektem ww. działań była istotna poprawa wyników szpitala oraz spadek zadłużenia począwszy 
od 2011 r. Na koniec 2014 r. zadłużenie Szpitala spadło o 23,7 mln zł, tj. o ponad 50% w stosunku 
do stanu na koniec 2010 r. Spadek ten wynikał również ze spłaty zobowiązań długoterminowych, 
które na koniec 2014 r. wynosiły 8,1 mln zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły na koniec 
2014 r. w kwocie 25 tys. zł i dotyczyły głównie odsetek nakazanych do zapłaty wyrokiem sądu 
z 2006 r., które w trakcie kontroli NIK zostały wyksięgowane z ksiąg rachunkowych w związku z ich 
przedawnieniem.

72   Szpital w Nowym Targu otrzymał na podstawie ustawy o działalności leczniczej pomoc na oddłużenie w łącznej kwocie 
13 187,5 tys. zł, w tym 9 403,3 tys. zł stanowiła równowartość umorzonej pożyczki od Skarbu Państwa, a 3 784,2 tys. zł 
równowartość umorzonych zobowiązań publicznoprawnych m.in. wobec urzędu skarbowego, ZUS i PFRON.
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12. W przepisach ustawy o działalności leczniczej wprowadzony został mechanizm, wymuszający 
w  określonych sytuacjach, przejmowanie przez podmiot tworzący zobowiązań spzoz 
przekształcanego w spółkę kapitałową. Podmiot tworzący, zobowiązany został do ustalenia 
wskaźnika zadłużenia takiego podmiotu stanowiącego relację sumy zobowiązań długoterminowych 
i  krótkoterminowych (pomniejszonych o  inwestycje) do  sumy przychodów (art.  70–71 
ww. ustawy). Jeżeli wartość tego wskaźnika wynosi powyżej 0,5 – podmiot tworzący, przed dniem 
przekształcenia, przejmuje zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia wyniósł nie więcej niż 0,5. W pozostałych przypadkach 
podmiot tworzący nie był zobowiązany, jednakże miał możliwość przejęcia takich zobowiązań. 

W latach 2010–2014 dla objętych kontrolą szpitali ww. wskaźnik zadłużenia mieścił się w przedziale 
od 0,05 do 0,56. Najniższe wskaźniki odnotował Szpital w Strzelcach Opolskich, dla którego 
wskaźnik ten był najwyższy w 2011 r. i wynosił 0,1, a w 2014 r. spadł do poziomu 0,08. Najwyższe 
wskaźniki odnotował Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej, dla którego wartość wskaźnika w 2010 r. 
była najniższa i wynosiła 0,45, natomiast w 2014 r. wzrosła do 0,51. Największy spadek wskaźnika 
zadłużenia odnotowano w Szpitalu w Nowym Targu, gdzie w 2010 r. wskaźnik wynosił 0,49, 
a w 2014 r. już tylko 0,13. Istotny wzrost wskaźnika zadłużenia w latach 2010–2014 wystąpił 
natomiast w Szpitalu w Brzegu (z 0,11 w 2010 r. do 0,24 w 2014 r.), w Szpitalu w Lęborku 
(z 0,09 w 2010 r. do 0,38 w 2014 r.) oraz w Szpitalu w Oleśnicy (z 0,14 w 2010 r. do 0,3 w 2014 r.).

W związku z tym, że ww. wskaźnik zadłużenia wyliczony za lata 2010–2014 dla wszystkich 
samorządowych szpitali w Polsce był na stabilnym poziomie i mieścił się w przedziale 0,18–0,19 
należy zwrócić uwagę, że tylko dwa z ośmiu objętych kontrolą szpitali odnotowały w latach  
2010–2014 wartość tego wskaźnika mieszczącą się w całym okresie na poziomie analogicznym  
lub niższym jak ww. średnia krajowa. 

Wykres nr 7 

Źródło danych: ustalenia kontroli NIK
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Na koniec 2014 r. wskaźnik zadłużenia lepszy niż ww. średnia odnotował również Szpital w Nowym 
Targu (0,13), natomiast pozostałe pięć szpitali odnotowało istotnie wyższe poziomy ww. wskaźnika 
(od 0,24 do 0,51), co wskazuje na zwiększone ryzyko prowadzenia działalności przez te jednostki. 

13. W części kontrolowanych szpitali stwierdzono nieprawidłowości związane z naruszeniem 
przepisów o finansach publicznych, rachunkowości i zamówieniach publicznych.

We wszystkich szpitalach stwierdzono przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań, 
co stanowiło naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych73, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości 
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Skutkiem tego była zapłata 
odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań. Tylko w trzech szpitalach odsetki z tego tytułu 
występowały sporadycznie i w nieistotnych dla sytuacji szpitala kwotach74, a w pozostałych odsetki 
takie wstępowały w całym okresie objętym kontrolą. Szpital w Nowym Targu w latach 2005–2007 
zarachował ww. odsetki w kwotach rocznych od 481 tys. zł do 1 608 tys. zł, natomiast odsetki te za 
2014 r. wyniosły 118,6 tys. zł. Odsetki zapłacone w kontrolowanym okresie wyniosły 4 235,2 tys. zł. 
Szpital w Oleśnicy w latach 2005–2007 zarachował ww. odsetki w kwotach rocznych od 791 tys. zł 
do 1 891 tys. zł, natomiast odsetki te za 2014 r. wyniosły 528 tys. zł i istotnie wzrosły od ich poziomu 
w 2011 r. (92 tys. zł). Odsetki zapłacone w latach 2010–2014 wyniosły 308,5 tys. zł. Szpital 
w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2005–2007 zarachował ww. odsetki w kwotach rocznych 
od 281 tys. zł do 515 tys. zł, natomiast odsetki takie za 2014 r. wyniosły 674 tys. zł i istotnie wzrosły 
od ich poziomu w 2008 r. (225 tys. zł). Odsetki zapłacone w latach 2010–2014 wyniosły 2 132 tys. zł. 
W Szpitalu w Oławie w 2005 r. wystąpiły najwyższe odsetki z tego tytułu w kwocie 2 766 tys. zł, 
natomiast w 2014 r. odsetki te wyniosły 192 tys. zł, ale wzrosły sześciokrotnie w stosunku do roku 
poprzedniego (33 tys. zł). Odsetki zapłacone w latach 2010–2014 wyniosły 104 tys. zł. Istotny wzrost 
ww. odsetek dotyczył również Szpitala w Brzegu, gdzie za 2014 r. wyniosły one 267 tys. zł i rosły 
systematycznie od poziomu 46 tys. zł w 2009 r., a odsetki zapłacone w kontrolowanym okresie 
wyniosły 1 081 tys. zł. 

W trzech szpitalach stwierdzono naruszenie przepisów art. 52 ust. 2 pkt 2b ustawy o finansach 
publicznych w zakresie sporządzania planów finansowych tych jednostek i/lub dokonywania 
ich korekt. Stosownie do treści ww. przepisów ujęte w rocznych planach finansowych jednostek 
sektora finansów publicznych koszty mogą ulec zwiększeniu, jeżeli ich zwiększenie nie spowoduje 
zwiększenia dotacji z budżetu lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań. I tak, w Szpitalu 
w Brzegu dokonywano korekt planu finansowego za 2012 r. i 2014 r. poprzez zwiększenie 
kosztów i jednoczesne zwiększenie zobowiązań. Ponadto plan finansowy 2014 r. nie uwzględniał 
niektórych przewidywanych zmian w zakresie przychodów i kosztów, pomimo iż zmiany w zakresie 
przychodów i kosztów wymagały – stosownie do treści art. 52 ust. 3 ww. ustawy – dokonania zmian 
w rocznym planie finansowym. Analogiczne nieprawidłowości wystąpiły w Szpitalu w Oleśnicy 
odnośnie planów na lata 2013–2014, a ponadto plany te nie zawierały wymaganych danych, 
o których mowa w art. 31 pkt 2, pkt 3, pkt 6 i 7 ustawy o finansach publicznych, tj. m.in. informacji 
o dotacjach, płatnościach odsetkowych, należnościach i zobowiązaniach na początek roku 
i środkach pieniężnych. Również w Szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, korekty planów za lata 

73  Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.

74  I tak np. w okresie objętym kontrolą w Szpitalu w Sopocie zapłacone odsetki wyniosły 82,9 tys. zł, a w Szpitalu 
w Strzelcach Opolskich 165,9 tys. zł.
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2011–2014 dokonywane były z naruszeniem ww. przepisów, a dodatkowo plany te nie zawierały 
niektórych wymaganych danych o należnościach, zobowiązaniach i środkach pieniężnych. 

Naruszanie zasad odnoszących się do dyscypliny finansowej przez osoby kierujące spzoz-ami, 
w opinii ekspertów, może być spowodowane zarówno brakiem rzetelności w sprawowaniu 
nadzoru przez podmioty tworzące, jak też niewystarczającymi kompetencjami osób, którym 
powierzane są obowiązki w tym zakresie. Na zmniejszenie poczucia odpowiedzialności 
kierowników podmiotów leczniczych za wyniki finansowe tych jednostek wpływa też 
przekonanie o współodpowiedzialności podmiotów tworzących za powstałe straty, czego 
przejawem jest obowiązek pokrywania takich strat przez podmiot tworzący, który nie 
zdecydował się na przekształcenie lub likwidację nierentownego spzoz-u.

Cztery szpitale prezentowały w kwartalnych sprawozdaniach finansowych o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) niezgodne z ewidencją księgową 
dane o stanie zobowiązań. W Szpitalu w Oławie nieprawidłowości takie na kwotę 105,4 tys. zł 
stwierdzono odnośnie sprawozdań za IV kwartał w latach 2010–2014. Główna Księgowa tego 
szpitala wyjaśniła, że przyczyną różnic pomiędzy danymi w ewidencji księgowej, a danymi sprawozdań 
były niekompatybilne terminy sporządzania i składania sprawozdań (…). Sprawozdania nie były 
korygowane po ich sporządzeniu, co było wynikiem przeoczenia istnienia takiego obowiązku. Korekt 
sprawozdań Rb-Z za IV kwartał nie dokonywano również w Szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej 
(w latach 2010–2014 na kwotę 264,7 tys. zł) i w Szpitalu w Nowym Targu (w latach 2010–2012 
na kwotę 67 tys. zł). Ponadto w Szpitalu w Nowym Targu stwierdzono wykazywanie w tych 
sprawozdaniach odsetek od zobowiązań wymagalnych w kwocie łącznej 641,7 tys. zł, pomimo 
iż stosownie do instrukcji sporządzania tych sprawozdań kategoria wymagalne zobowiązania nie 
obejmuje odsetek za opóźnienie od wymagalnych zobowiązań. Analogiczna sytuacja wystąpiła 
w Szpitalu w Brzegu, gdzie w sprawozdaniu za IV kwartał 2014 r. ujęto 90,9 tys. zł odsetek 
naliczonych przez kontrahentów od zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu tym wykazano 
również jako zobowiązania wymagalne kwotę 536,7 tys. zł, pomimo iż termin płatności tych 
zobowiązań przypadał – zgodnie z zawartymi ugodami – na 2015 r. Powyższe stanowiło naruszenie 
zasad określonych w ww. instrukcji, gdyż stosownie do jej treści, kategoria wymagalne zobowiązania 
nie obejmuje zobowiązań uprzednio wymagalnych, które zostały zrestrukturyzowane, tj. wierzyciel 
wyznaczył nowy harmonogram spłat. 

W Szpitalu w Brzegu75 i w Szpitalu w Oławie stwierdzono też zaniżanie w księgach rachunkowych 
i w sprawozdaniu finansowym (w bilansie) danych o stanie zobowiązań, wskutek braku prawidłowej 
ich wyceny na dzień bilansowy (w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami). Główna 
Księgowa Szpitala w Brzegu, wyjaśniła, że nie liczyła odsetek, aby nie pogarszać wyniku finansowego 
jednostki na koniec roku oraz dlatego, że część dostawców w przeszłości nie naliczała odsetek 
od nieterminowej płatności. Przyczyną tej nieprawidłowości w drugim szpitalu było uznanie wyniku 
takiej wyceny, jako nieistotnego dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

W Szpitalu w Brzegu stwierdzono ponadto, że ujemny wynik finansowy szpitala za 2014 r. w kwocie 
1 557,4 tys. zł uwzględniał trzy operacje gospodarcze ujęte w jego księgach rachunkowych w okresie 

75  Kwota odsetek, która powinna być naliczona w Szpitalu w Brzegu na dzień 31 grudnia 2014 r. od siedmiu skontrolowanych 
zobowiązań wynosiła 45,1 tys. zł.
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pomiędzy dniem bilansowym (31.12.2014 r.), a dniem sporządzenia sprawozdania (31.03.2015 r.), 
które skutkowały zwiększeniem straty bilansowej o kwotę 1 397,8 tys. zł, tj. odpowiadały w 90% 
za ustaloną stratę netto za 2014 r. Operacje te polegały na: a/ zmniejszeniu o kwotę 266,3 tys. zł 
pozostałych przychodów operacyjnych, w związku z korektą rozliczeń międzyokresowych 
przychodów, b/ zmniejszeniu o kwotę 731,5 tys. zł przychodów ze sprzedaży (zmiana stanu 
produktów) w związku z oszacowaniem rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie o 49,9% 
wyższej niż w roku 2013, c/ zwiększeniu pozostałych kosztów operacyjnych o 400 tys. zł w związku 
z utworzeniem rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu zdarzeń medycznych. Sprawozdanie 
finansowe tego szpitala i wynikającą z niego stratę netto za 2014 r. w kwocie 1 557,4 tys. zł 
zatwierdził podmiot tworzący w dniu 25 czerwca 2015 r., a powstała strata pokryta została przez 
Powiat Brzeski w kwocie 705,4 tys. zł. Mając na uwadze istotność wpływu ww. zdarzeń na ustalenie 
wyniku finansowego Szpitala w Brzegu za 2014 r., a w konsekwencji obciążenie budżetu Powiatu 
Brzeskiego kwotą ponad 0,7 mln zł, Najwyższa Izba Kontroli zleciła podmiotowi uprawnionemu 
do badania sprawozdań finansowych dokonanie oceny prawidłowości ustalenia wyniku 
finansowego tego szpitala za 2014 r. W szczególności powierzono ww. podmiotowi a/ weryfikację 
wiarygodności oszacowania na dzień 31 grudnia 2014 r. rezerw na świadczenia pracownicze,  
b/ weryfikację wiarygodności oszacowania na dzień 31 grudnia 2014 r. rezerwy na odszkodowania 
i zadośćuczynienia, c/ weryfikację prawidłowości korekt ujętych w sprawozdaniu finansowym 
za 2014 r., tj. korekty rozliczeń międzyokresowych przychodów w związku z przeksięgowaniem 
na fundusz założycielski przekazanych przez Powiat Brzeski inwestycji zakończonych w latach: 2011 
i 2012. Uwzględniając stanowisko podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 
Najwyższa Izba Kontroli oceniła, iż zwiększona o 49,9% kwota prawdopodobnych przyszłych 
zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych oraz utworzona rezerwa na prawdopodobne 
przyszłe zobowiązania z tytułu dwóch zdarzeń medycznych nie zostały oszacowane w sposób 
wiarygodny, czym naruszono przepisy art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Ponadto 
w sprawozdaniu finansowym tego szpitala nie dokonano stosownych ujawnień dotyczących 
utworzonych rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, czym naruszono przepis 
art. 48 i załącznika nr 1 do ww. ustawy. Odnośnie dokonanych korekt rozliczeń międzyokresowych 
przychodów oceniono, zgodnie ze stanowiskiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych, że prawidłowo ujmowane w księgach rachunkowych szpitala za lata 2011–2013 
zdarzenia gospodarcze zostały nieprawidłowo skorygowane w księgach 2014 r., co skutkowało 
zwiększeniem straty bilansowej za 2014 r. o 266,3 tys. zł i straty za lata poprzednie o 455,6 tys. zł.

Ponadto wbrew obowiązkowi wynikającemu z  art.  50 ust.  1 ustawy o  rachunkowości 
w sprawozdaniach finansowych tego szpitala za lata 2011–2014 nie wykazano w informacji 
dodatkowej wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych 
o wartości 3 414,8 tys. zł (które to informacje wymagane są przepisem ust. 1 pkt 5 załącznika nr 1 
do ww. ustawy).
Stwierdzono także, że w latach 2010–2013 w ww. szpitalu udzielano zamówień publicznych 
na dostawę paliw (benzyny, oleju napędowego) na kwotę 310,6 tys. zł bez stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych76. Wszystkie dostawy paliwa w latach 
2010–2013 zostały zrealizowane przez jednego wykonawcę, który nie został wybrany zgodnie 
z przepisami ww. ustawy, co stanowiło naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 3 tej ustawy. 

76  Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.
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Główna Księgowa szpitala wyjaśniła, że przyczyna zakupu paliwa u dostawcy niewybranego 
zgodnie z przepisami zamówień publicznych wynikała z trudnej sytuacji finansowej szpitala, 
gdyż brakowało środków finansowych do zapłaty za paliwo, a PKS Sp. z o.o. z Brzegu był jedynym 
dostawcą, który wyrażał zgodę na zakup paliwa na podstawie WZ oraz na przekraczanie terminów 
płatności. Zawierał też ze szpitalem porozumienia o spłacie zobowiązań w ratach i odstępował 
od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę.

 3.4  Nadzór nad działalnością szpitala, w tym w zakresie realizacji działań restrukturyzacyjnych

1. Wszystkie objęte kontrolą jednostki samorządu terytorialnego, będąc podmiotami tworzącymi 
szpitali, sprawowały nad tymi szpitalami nadzór na podstawie przepisów ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej oraz ustawy o działalności leczniczej, jednakże zakres tego nadzoru był zróżnicowany. 
W każdym przypadku podmioty te otrzymywały dokumenty niezbędne do realizacji 
obowiązków podmiotu tworzącego w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych i akceptacji 
rocznych planów finansowych (art. 67 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej/art. 121 
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). Tym samym każda z jednostek samorządu terytorialnego 
dysponowała informacjami charakteryzującymi sytuację finansową szpitali oraz ich stan zadłużenia. 
Jedynie w przypadku Powiatu Oleśnickiego stwierdzono, że nie zostały wyznaczone komórki 
organizacyjne lub osoby zobowiązane do analizy otrzymywanych od szpitala informacji i raportów, 
w tym dotyczących działań restrukturyzacyjnych.

2. Tylko w połowie skontrolowanych jednostek występowały mechanizmy umożliwiające uzyskanie 
– przez podmioty tworzące – informacji niezbędnych do monitorowania podejmowanych 
w szpitalach działań naprawczych oraz dokonywania oceny ich skuteczności. W przypadku Powiatu 
Oławskiego oraz Powiatu Strzeleckiego polegały one na określeniu mierników dla poszczególnych 
działań restrukturyzacyjnych, natomiast w Powiecie Nowotarskim oraz w Województwie Pomorskim 
ustalono dla szpitali standardy raportowania umożliwiające bieżący nadzór nad prowadzonymi 
działaniami oraz monitorowanie ich efektów finansowych.

 y Powiat Oławski: Nadzór na działaniami restrukturyzacyjnymi Szpitala, które podejmowane były jedynie 
w ramach realizacji programu restrukturyzacji z 2005 r., prowadzony był m.in. poprzez monitoring 
wartości mierników służących do oceny realizacji zaplanowanych działań, a także ustalonych celów, w tym 
odnoszących się do trwałej poprawy sytuacji finansowej i redukcji zadłużenia Szpitala. Z uwagi na fakt, 
iż zaplanowane w ramach restrukturyzacji finansowej działania polegały głównie na obniżeniu poziomu 
zobowiązań i kosztów finansowych związanych z ich obsługą, to przyjęte zostały jedynie takie mierniki, 
które są charakterystyczne dla opisu sytuacji finansowej i stanu zobowiązań (wskaźnik płynności bieżącej, 
wskaźnik rotacji zobowiązań, wskaźnik zyskowności działalności gospodarczej, wskaźnik rotacji należności). 

 y Powiat Strzelecki: Dla wszystkich przyjętych w Szpitalu działań naprawczych określono harmonogramy 
realizacji, mierniki oceny realizacji celu oraz oczekiwany poziom tych mierników. Ponadto Skarbnik oraz 
pracownicy Wydziału Finansowego analizowali miesięczne sprawozdania z wykonania przychodów 
i kosztów szpitala, które zawierały m.in. 1/ dane o przychodach, kosztach, wyniku, aktywach obrotowych 
i trwałych w szczegółowości sprawozdania F-01, 2/ dane za poszczególne miesiące o przychodach, kosztach, 
wyniku w szczegółowości sprawozdania F-01, 3/ zestawienie danych o wykonaniu planu finansowego 
w układzie tego planu, 4/ wykonanie przychodów, kosztów oraz wynik finansowy w szczegółowości 
kontraktu z Oddziałem Wojewódzkim NFZ, 5/ analizę narastającego wykonania przychodów i kosztów 
w poszczególnych oddziałach szpitala, 6/ zbiorcze zestawienie kosztów bezpośrednich w poszczególnych 
miesiącach, 7/ zbiorcze zestawienie kosztów pośrednich dla poszczególnych oddziałów, 8/ zbiorcze 
zestawienie kosztów procedur medycznych dla poszczególnych oddziałów, 9/ wskaźniki dotyczące 
m.in. wykorzystania łóżek szpitalnych, liczby osób przyjętych, średniego czasu leczenia, liczby porodów 
i zgonów. Zarząd Powiatu analizował miesięczne raporty o realizacji powierzonych obowiązków, w których 
dyrektor szpitala przedstawiał informacje o: wyniku finansowym i jego zmianach, realizacji kontraktu z NFZ, 
zakresie świadczonych usług medycznych i ich jakości, realizowanych inwestycjach, pozyskanym sprzęcie 
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medycznym, środkach pieniężnych pozyskanych od sponsorów, uzyskanych darach rzeczowych, środkach 
uzyskanych z tytułu najmu lokali, realizacji zadań powierzonych przez Zarząd, a także podnoszeniu 
kwalifikacji personelu zatrudnionego w szpitalu.

 y Powiat Nowotarski: Dla żadnego programu nie ustalono mierników oceny realizacji celu. Starosta 
wyjaśnił, że założenia programów i działań naprawczych miały na celu zahamowanie procesu zadłużania 
Szpitala poprzez zbilansowanie jego działalności bieżącej z możliwością spłaty powstałych zobowiązań. 
Podejmowane działania miały bezpośredni wpływ na sytuację finansową zakładu, która była analizowana 
przez Radę Społeczną Szpitala, Zarząd i Radę Powiatu Nowotarskiego oraz Komisję Zdrowia i Polityki 
Społecznej Rady Powiatu Nowotarskiego. W tym celu dokonywano comiesięcznych analiz sytuacji 
finansowej SP ZOZ w Nowym Targu na podstawie dokumentacji przedstawianej przez Szpital. Forma, 
zakres oraz częstotliwość jej przedstawiania określona została w szczegółowych standardach raportowania 
ustalonych przez Starostę.

 y Województwo Pomorskie: Monitorowano działalność ekonomiczną szpitala poprzez analizę 
otrzymywanych informacji, dokonywaną m.in. za pomocą parametrów, mierników i wskaźników służących 
do bieżącej oceny realizacji celów finansowych szpitala. Dodatkowo monitorowano działalność leczniczą 
poprzez analizę otrzymywanych informacji, dokonywaną m.in. za pomocą parametrów, mierników 
i wskaźników służących do oceny dostępności do świadczeń zdrowotnych (w okresach kwartalnych 
i półrocznych), tj.: liczby łóżek na oddziałach szpitalnych, średniego wykorzystania tych łóżek (wskaźnik 
obłożenia łóżek), liczby hospitalizowanych pacjentów, liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych 
(w przeliczeniu na punkty), liczby zatrudnionych lekarzy oraz stopnia realizacji kontraktu z NFZ (wskaźnik 
wykonania kontraktu). (…) Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie 
obowiązków sprawozdawczych dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej wynikających z monitorowania 
realizacji programów restrukturyzacyjnych przyjętych uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego 
oraz spłaty kredytów komercyjnych, dla których Samorząd Województwa udzielał poręczeń, zobowiązał 
dyrektorów tych zakładów do przesyłania do Urzędu m.in. miesięcznych i kwartalnych sprawozdań DZ 
(których tabelaryczny wzór określono w załączniku do ww. uchwały) oraz wskaźników finansowych 
do analizy ekonomicznej. Sporządzane przez szpital sprawozdania (przekazywane do Urzędu w wersji 
papierowej i elektronicznej) zawierały m.in. dane o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, stanie 
zobowiązań oraz źródłach finansowania majątku. Od 2013 r. Departament Zdrowia Pomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego korzystał także z narzędzi elektronicznych77 umożliwiających dokonywanie 
różnych analiz z wykorzystaniem informacji znajdujących się w hurtowni danych. W szczególności dane 
te umożliwiały comiesięczną pomoc w efektywniejszym rozliczaniu procedur z NFZ (Raport Weryfikacji 
Rozliczeń), kwartalną analizę działalności poszczególnych oddziałów (Symulator Pracy Szpitala), dokonanie 
analizy obłożenia łóżek na poszczególnych oddziałach, średniego czasu pobytu pacjenta w szpitalu, wyniku 
finansowego, wykonania kontraktu, średniego zysku z poszczególnych procedur oraz benchmarking 
ukazujący efektywność pracy szpitala i jego oddziałów w porównaniu z innymi jednostkami.

W pozostałych czterech podmiotach tworzących nie ustalono odrębnych mechanizmów 
umożliwiających uzyskanie informacji niezbędnych do monitorowania tych działań oraz 
dokonywania ich oceny. Informacje o realizacji działań i sytuacji finansowej szpitali, w tym 
o poziomie kosztów, przychodów i zobowiązań, uzyskiwano m.in. z raportów biegłych i sprawozdań 
składanych przez szpitale na podstawie obligatoryjnych przepisów prawa.

 y Powiat Brzeski: Dla żadnego z działań nie określono mierników oceny realizacji celu (odnoszących się 
do zwiększenia przychodów, zmniejszenia kosztów lub zmniejszenia zobowiązań) ani oczekiwanego 
poziomu tych mierników. Starosta wyjaśnił, że Zarząd zobowiązał ustnie Dyrekcję szpitala do podjęcia 
działań restrukturyzacyjnych/naprawczych mających na celu zmniejszenie kosztów, zwiększenie przychodów 
poprzez uruchomienie nowych oddziałów, co zapewniłoby zwiększenie dostępności mieszkańcom do usług 
medycznych oraz zbilansowanie w danym roku szpitala wyznaczając jako miernik czas realizacji. Naczelnik 
Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu wyjaśniła, że nie monitorowała mierników działań 
restrukturyzacyjnych. Dane o sytuacji ekonomicznej przedstawiane były przez dyrekcję szpitala na bieżąco 
w trakcie posiedzeń Rady Społecznej i Zarządu Powiatu. 

 y Powiat Dąbrowski: Dla działań określonych w programie restrukturyzacyjnym z 2005 r. został stworzony 
ogólny harmonogram ich realizacji obejmujący okres lat od 2005 do 2010. Żadne z zadań nie miało 

77  Umowa z firmą SGA w Lublinie na wdrożenie i utrzymanie systemu analityczno-raportowego typu Bussiness Intelligence.
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przypisanego odrębnie terminu realizacji oraz mierników, jak również punktów kontrolnych, na podstawie, 
których można byłoby analizować prawidłowość postępu realizacji określonych etapów programu.

 y Powiat Lęborski: Powiat nie określił, ani nie nałożył na  Szpital obowiązku określenia celów 
i mierników służących do oceny ich realizacji (określił je Szpital w opracowanym projekcie programu 
restrukturyzacyjnego), Powiat zaakceptował natomiast harmonogram działań restrukturyzacyjnych.

 y Powiat Oleśnicki: Starostwo akceptując programowe i pozaprogramowe działania restrukturyzacyjne 
Szpitala w Oleśnicy nie ustaliło mechanizmu umożliwiającego uzyskanie informacji niezbędnych 
do monitorowania tych działań i sytuacji finansowej oraz dokonywania ich oceny, w szczególności 
w zakresie ustalenia standardów raportowania (wzory raportów, częstotliwość ich przekazywania, zakres 
przekazywanej informacji). Wyjaśniający w tej sprawie poprzedni Starosta podał, że informacje niezbędne 
do monitorowania działań restrukturyzacyjnych i sytuacji finansowej szpitala oraz dokonywania ich oceny, 
Powiat Oleśnicki pozyskiwał z okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Szpitala, sprawozdań 
z działalności jednostki, opinii i raportów biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, 
informacji przedkładanych w tym zakresie przez dyrektora Szpitala w Oleśnicy na posiedzeniach 
Zarządu i Rady Powiatu, bezpośrednich wizytacji i posiedzeń Zarządu w siedzibie szpitala, kontroli 
przeprowadzanych w Szpitalu przez wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej oraz przez Komisję 
Rewizyjną Rady Powiatu Oleśnickiego.

3. Pomoc udzielana szpitalom przez podmioty tworzące przekazywana była w różnej formie 
i w różnym zakresie – (zagadnienie to zostało szczegółowo opisane w punkcie 3.1.2 niniejszej 
informacji), lecz w większości przypadków pomoc ta dotyczyła realizacji zadań inwestycyjnych, 
a jej celem było zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych lub podniesienia ich 
jakości78. Przekazując pomoc w postaci dotacji podmioty tworzące każdorazowo zobowiązywały 
szpitale do przeznaczenia środków dotacji na ustalony cel oraz przedstawienia dowodów na jego 
realizację (np. przedstawienia dowodu zakupu, dowodu poniesienia nakładów na modernizację 
i remonty). W jednostkowych przypadkach udzielona pomoc miała na celu zapewnienie warunków 
do kontynuowania działalności w obiektach szpitali, w tym w szczególności umożliwiała wykonanie 
nakazów Państwowej Straży Pożarnej (Szpital w Sopocie) oraz inspekcji sanitarnej (Szpital 
w Brzegu).

W przeważającej liczbie przypadków podmioty tworzące, przekazując pomoc, nie warunkowały 
jej udzielenia podjęciem działań naprawczych ukierunkowanych na poprawę sytuacji szpitala, 
co zwiększało ryzyko utraty korzyści wynikających z posiadania składników majątkowych nabytych 
i przekazanych na potrzeby działalności szpitali. 

 y Powiat Dąbrowski: Udzielając poręczeń nie określano warunków przyznania tej formy pomocy, 
w szczególności w postaci zrealizowania określonych zadań restrukturyzacyjnych.

 y Powiat Lęborski: Powiat udzielając pomocy Szpitalowi warunkował jej udzielenie przeznaczeniem 
otrzymywanej pomocy na ustalony cel oraz przedstawieniem dowodów jego realizacji (m.in. kserokopii 
faktur, umów, protokołów, przelewów).

 y Powiat Oleśnicki: Poprzedni Starosta podał, że pomoc finansowa udzielana była Szpitalowi w Oleśnicy 
przez Radę i Zarząd Powiatu Oleśnickiego, na podstawie podejmowanych uchwał. Udzielane środki 
wykorzystywane były przez Szpital w Oleśnicy na wskazane przez organy Powiatu Oleśnickiego cele. 
Przekazywana przez Powiat Oleśnicki w latach 2005–2014 pomoc finansowa dla Szpitala odnosiła 
się wprost lub pośrednio do planowanych lub pożądanych działań i zamierzeń restrukturyzacyjnych 
i reorganizacyjnych tej jednostki, w tym wynikających: z przyjętych przez Radę Powiatu Oleśnickiego 
programów restrukturyzacji Szpitala w Oleśnicy z 2005 r. i 2009 r., stanowisk i dyskusji podejmowanych 
na posiedzeniach Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Oleśnickiego, Komisji Rady Powiatu oraz na spotkaniach 
z kierownictwem Szpitala w Oleśnicy.

78  Zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych jako cel udzielenia pomocy wskazywano m.in. w Brzegu, Oleśnicy 
i Strzelcach Opolskich.
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 y Województwo Pomorskie: Udzielenie Szpitalowi wsparcia finansowego nie było warunkowane 
wprowadzaniem działań restrukturyzacyjnych, ponieważ Szpital znajdował się w korzystnej sytuacji 
ekonomicznej.

 y Powiat Strzelecki: Podmiot tworzący udzielając pomocy finansowej Szpitalowi na  realizację 
poszczególnych działań restrukturyzacyjnych, w każdym przypadku zobowiązywał go do: przeznaczenia 
otrzymywanej pomocy na ustalony cel (m.in. na zakup urządzeń i realizację zadań inwestycyjnych), 
rozliczenia wykorzystanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych, przedstawienia kopii 
dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 
księgowej.

 y Powiat Brzeski: Jedynie w przypadku przekazania pomocy współfinansowanej ze środków Unii 
Europejskiej, określone zostały planowane efekty zadań, na które ta pomoc została przeznaczona. Starosta 
wyjaśnił, że przed przekazaniem pomocy analizowane były kwestie zwiększenia dostępności świadczeń 
medycznych, które stanowiły główną przesłankę przekazania pomocy.

Wyjątkiem, w tym zakresie, była pomoc udzielona Szpitalowi w Oławie w trakcie realizacji programu 
restrukturyzacji z 2005 r., w ramach której Powiat Oławski udzielił temu podmiotowi pożyczki 
i poręczył jego kredyt warunkując tą pomoc podjęciem zaplanowanych w ww. programie działań. 
Również i Powiat Nowotarski, poręczając w 2005 r. kredyt dla Szpitala w Nowym Targu warunkował 
to podjęciem działań zgodnie z harmonogramem realizacji założeń do planu restrukturyzacji. 
W następnych latach (2007 r. i w 2010 r.) pomimo udzielania takich poręczeń warunków takich nie 
formułowano. 

Ustalenia kontroli w tym względzie są spójne z opiniami uczestników panelu ekspertów, którzy 
podkreślali, jak ważnym dla zarządzających szpitalami jest posiadanie przez samorząd lokalny 
jako organizatora ochrony zdrowia w terenie wizji/strategii rozwoju w tym zakresie. Uczestnicy 
dyskusji zwracali uwagę, że na sukces lub porażkę procesu restrukturyzacji istotny wpływ ma 
brak wyznaczania dyrektorom szpitala jasnych celów, warunków na jakich udzielana jest pomoc 
szpitalowi, czy też formułowania wobec nich innych oczekiwań, które wpisują się w kierunki 
działania wyznaczone taką wizją/strategią.

4. Jak wskazano wyżej, udzielanie pomocy szpitalom nie było warunkowane podjęciem działań 
naprawczych, pomimo że sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego jest powiązana 
z sytuacją finansową szpitali. Powyższa zależność wyrażała się w szczególności obowiązkiem pokrycia 
ujemnego wyniku finansowego za dany rok obrotowy lub przejęcia całości lub części zobowiązań 
likwidowanego lub przekształcanego zakładu (art. 59 ust. 2, art. 61 i art. 72 ust. 1 ustawy o działalności 
leczniczej). Jak ustalono, za rok 2013 Powiat Brzeski pokrył ujemny wynik Szpitala w Brzegu w kwocie 
232,9 tys. zł, a za 2014 r. Powiat Brzeski i Powiat Oleśnicki pokryły ujemne wyniki szpitali objętych 
kontrolą szpitali wydatkując na ten cel łącznie 2 366,9 tys. zł79. Również inne szpitale w latach  
2012–2014 wykazały stratę netto, jednakże ich skala nie obligowała podmiotów tworzących 
do ponoszenia wydatków z budżetów tych samorządów.80 Ponadto w latach 2005–2009, pomimo 

79  Powiat Brzeski przekazał Szpitalowi w Brzegu kwotę 705,4  tys.  zł, a Powiat Oleśnicki Szpitalowi w Oleśnicy kwotę 
1 661,5 tys. zł.

80  Za 2012 r. w przypadku: 1/ Szpitala w Brzegu strata wyniosła 897 tys. zł, a koszty amortyzacji 975 tys. zł, 2/ Szpitala 
w Dąbrowie Tarnowskiej strata wyniosła 1 395 tys. zł, a koszt amortyzacji 2 579,7 tys. zł. Za 2013 r. w przypadku: 1/ Szpitala 
w Dąbrowie Tarnowskiej strata wyniosła 1 204,7 tys. zł, a koszty amortyzacji 2 451,9 tys. zł 2/ Szpitala w Oleśnicy strata 
wyniosła 658 tys. zł, a koszty amortyzacji 1 258 tys. zł. Za 2014 r. w przypadku: 1/ Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej strata 
wyniosła 1 989,7 tys. zł, a koszty amortyzacji 2 054,2 tys. zł, 2/ Szpitala w Strzelcach Opolskich strata wyniosła 99,9 tys. zł, 
a koszty amortyzacji 1 867,4 tys. zł.
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braku takiego obowiązku Powiat Oleśnicki pokrył ujemne wyniki finansowe Szpitala w Oleśnicy 
w kwocie łącznej 15 429 tys. zł. 

Zdaniem ekspertów istnieje zwiększone ryzyko, że pokrywanie strat podmiotów leczniczych 
przez samorządy, może prowadzić do ich nadmiernego zadłużania. W skrajnych przypadkach 
może to powodować konieczność opracowania i uchwalenia programu postępowania 
naprawczego81 również w podmiocie tworzącym. Dlatego też zaniechanie restrukturyzacji 
szpitali będących w  trudnej sytuacji finansowej, jak również brak motywowania 
do podejmowania takich działań, pomimo udzielania szpitalom istotnego wsparcia finansowego 
lub rzeczowego, świadczy nie tylko o braku należytego nadzoru, ale też o krótkowzroczności 
takiego postępowania.

5. Z uwagi na brak systemowych rozwiązań dotyczących zarówno liczby, jak i rozmieszczenia 
szpitali w Polsce, w kontekście rzeczywistych potrzeb zdrowotnych, istotna staje się rola samorządu 
terytorialnego, jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację ochrony zdrowia w terenie. 
Dlatego też w celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów, jak też 
koordynacji przy planowaniu odtwarzania lub rozwoju bazy materialnej szpitali niezbędna jest 
współpraca pomiędzy lokalnymi samorządami, która w opinii ekspertów mogłaby prowadzić 
np. do segmentacji udzielanych świadczeń zdrowotnych, konsolidacji szpitali lub w uzasadnionych 
przypadkach także ich likwidacji. 

Z ustaleń niniejszej kontroli wynika, że tylko w jednym przypadku współpraca podejmowana przez 
podmiot tworzący (Powiat Nowotarski) miała na celu przejęcie zadań w ochronie zdrowia innej 
jednostki samorządu. Powiat ten w 2010 r. przejął zadanie własne Województwa Małopolskiego, 
realizowane przez Małopolski Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Nowym Targu-Kowańcu. 
Zadanie to miało być kontynuowane przez Powiat Nowotarski w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
utworzonym w zaadaptowanym pawilonie znajdującym się na terenie szpitala. Powiat Nowotarski 
otrzymał od Województwa Małopolskiego udział w prawie własności nieruchomości oraz środki 
pieniężne w wysokości 5 500 tys. zł z przeznaczeniem na dostosowanie ww. obiektu do wymogów 
sanitarnych dla zakładu opiekuńczo-leczniczego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 375 tys. zł. 
Dodatkowo Powiat Nowotarski negatywnie rozpatrzył propozycję Zarządu Województwa 
Małopolskiego dotyczącą przekazania Powiatowi Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej 
w Makowie Podhalańskim, realizującemu świadczenia opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-
opiekuńcze w dwóch oddziałach o łącznej pojemności 150 łóżek w celu utworzenia, w ramach 
Szpitala w Nowym Targu, jednostki świadczącej usługi długoterminowej opieki medycznej. 
Uzasadnieniem takiej decyzji były m.in. brak uregulowania sprawy finansowania świadczeń 
przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zakładu opiekuńczo-leczniczego w Nowym Targu, 
utworzonego w miejsce likwidowanego Małopolskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego 
w Nowym Targu – Kowańcu oraz działania restrukturyzacyjne skutkujące przejęciem przez Szpital 
60 pacjentów likwidowanego Ośrodka.

W dwóch innych przypadkach współpraca podmiotów tworzących z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego dotyczyła kwestii istotnego dofinansowania działań szpitala, i tak:

81  Na podstawie art. 240a ustawy o finansach publicznych.
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 y Powiat Lęborski współpracował z Miastem Lębork i Gminą Nowa Wieś Lęborska zawierając umowy 
na dofinansowanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na działalność Poradni Chirurgicznej i Urazowo-
Ortopedycznej, remontu laboratorium analitycznego, zakupu respiratorów dla Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i przebudowy Pracowni 
Endoskopii.

 y Powiat Oławski zawarł porozumienie z gminami znajdującymi się na terenie powiatu w sprawie poręczenia 
kredytu na restrukturyzację spzoz – gminy poręczyły 30%, a Powiat 70%. 

W pozostałych przypadkach podejmowana współpraca miała jedynie charakter spotkań (nie 
skutkowała wspólną realizacją zadań w celu zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych) 
lub nie była podejmowana. 

 y Powiat Brzeski: Starosta wyjaśnił, że podczas konwentów starostów prowadzone były rozmowy 
na temat możliwości nawiązania współpracy w zakresie świadczeń medycznych na poziomie lokalnym lub 
ponadlokalnym, jednakże nie uzyskano porozumienia w tej sprawie i do 2014 r. takiej współpracy nie nawiązano.

 y Powiat Oławski: jako członek Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego współpracował 
z Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych. Głównym celem Konsorcjum było wzmacnianie pozycji 
szpitali będących jego członkami, udzielanie im wsparcia, a także zajmowanie stanowisk we wszelkich 
sprawach związanych z ich statutową działalnością. Konsorcjum współpracowało z Konwentem Powiatów 
Województwa Dolnośląskiego.

Przedstawiciele Powiatu Lęborskiego uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w Urzędzie 
Marszałkowskim i w trakcie Konwentów Powiatów Województwa Pomorskiego, a przedstawiciele 
Powiatu Strzeleckiego w spotkaniach w NFZ oraz Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego. 
Natomiast Starosta Oławski uczestniczył w konferencji pn. „Forum Szpitali” zorganizowanej przez 
Związek Powiatów Polskich. 

Jako przyczyny braku dążenia do nawiązywania współpracy w ramach inicjatyw o ponadlokalnym 
charakterze wskazywano natomiast:

 y Województwo Pomorskie: Dyrektor Departamentu Zdrowia wyjaśniła, że unikalny charakter 
Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie oraz szczególny zakres udzielanych przez Zespól 
świadczeń zdrowotnych sprawiał, że w przedmiotowym okresie nie nawiązywano ww. współpracy z innymi 
jednostkami samorządu.

 y Powiat Strzelecki: Starosta wyjaśnił, że współpracy takiej nie podejmowano, gdyż nie było takiej potrzeby. 

6. Nie wszystkie podmioty tworzące prawidłowo realizowały obowiązki w zakresie prowadzenia 
w nadzorowanych szpitalach kontroli, o których mowa w przepisach ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej i ustawy o działalności leczniczej. 

W sześciu przypadkach stwierdzono brak przeprowadzenia w latach 2010–2011 kontroli 
okresowych, wymaganych przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. I tak, pracownicy 
starostw powiatowych w Dąbrowie Tarnowskiej, Lęborku, Oleśnicy i Strzelcach Opolskich 
nie przeprowadzili w podległych szpitalach kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych, 
dostępności i poziomu udzielanych świadczeń oraz okresowej kontroli gospodarki finansowej, 
o której mowa w art. 67 ust. 3 pkt 1–3 tej ustawy w związku z § 7 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad 
samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego82. 
Natomiast pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzegu i Starostwa Powiatowego w Oławie 
nie przeprowadzili kontroli w zakresie gospodarki finansowej szpitali (art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy 
w związku z ww. przepisem rozporządzenia). 

82   Dz. U. Nr 94, poz. 1097.
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Po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej pracownicy pięciu skontrolowanych starostw 
zaniechali przeprowadzenia w latach 2011–2014 kontroli w zakresie gospodarki finansowej (Brzeg) 
oraz w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności 
i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz kontroli gospodarki finansowej (Lębork, Oleśnica, 
Oława, Strzelce Opolskie), do prowadzenia których byli zobowiązani na podstawie art. 121 ust. 4 
pkt 1 i 3 w związku z ust. 3 tej ustawy. 

 y Powiat Brzeski: Starosta w wyjaśnieniach wskazał, że art. 121 ust. 4 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej 
(…) nie określa częstotliwości prowadzenia kontroli oraz wyjaśnił, że nie widział potrzeb przeprowadzenia 
dodatkowych kontroli w szpitalu, ponieważ sytuacja finansowa tego podmiotu była dobrze znana.

 y Powiat Strzelecki: Starosta wyjaśnił, że kontrola wykonywana była przez Zarząd Powiatu za pomocą 
(…) analiz w układzie miesięcznym informacji o wynikach finansowych oddziałów, analiz i opiniowania 
rocznego planu finansowego i inwestycyjnego i dokonywanych w nim zmian w trakcie roku budżetowego, 
analiz sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania planu finansowego, analiz rocznego sprawozdania 
z działalności szpitala, analiz i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. (…) Pośrednio kontrola 
nad gospodarką finansowa, wykonywana była w związku z zadaniami ustawowymi organu założycielskiego 
(przekazanie w zarząd mienia, określenie zasad zbycia dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów 
trwałych). Zdaniem Starosty kontrola gospodarki finansowej w jednostce przeprowadzana na podstawie 
dowodów źródłowych nie przyniosłaby dodatkowych efektów.

 y Powiat Lęborski: Starosta wyjaśnił, że Powiat w latach 2010–2014 dokonywał kontroli w zakresie: 
gospodarki finansowej i działalności statutowej – w oparciu m.in. o: informacje z realizacji planu 
finansowego za I półrocze, sprawozdanie z realizacji planu finansowego (roczne), sprawozdanie finansowe 
wraz z opinią biegłego rewidenta; prawidłowości gospodarowania mieniem – w oparciu o uchwały Rady 
Powiatu: w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala w Lęborku 
oraz w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych 
Szpitalowi w Lęborku (w związku z realizacją ww. uchwał Zarząd Powiatu dwa razy w roku analizował 
informacje dyrektora szpitala o zawartych umowach na wynajem pomieszczeń i sprzętu medycznego); 
dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych – w oparciu m.in. o informacje o dostępności 
do: świadczeń medycznych, medycznych usług specjalistycznych świadczonych w poradniach szpitala, 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 y Powiat Oleśnicki: Starosta w swoich wyjaśnieniach wskazał m.in. że organy Powiatu, zarówno Rada 
Powiatu, jak i Zarząd Powiatu na każdym etapie posiadały pełną wiedzę na temat działalności Szpitala 
oraz jego sytuacji finansowej, co w znacznej mierze wyczerpywało zakres sprawowanego przez podmiot 
tworzący nadzoru określonego w ustawie o działalności leczniczej.

Nieskuteczność i brak rzetelności prowadzonego nadzoru w zakresie sporządzania i dokonywania 
zmian w planach finansowych dotyczyły działalności trzech szpitali (Szpital w Brzegu, Szpital 
w Dąbrowie Tarnowskiej i Szpital w Oleśnicy). 

 y Powiat Brzeski: W ramach prowadzonego nadzoru nad szpitalem Zarząd Powiatu nie zakwestionował 
rzetelności sporządzenia planów finansowych tej jednostki pomimo tego, że plany te w latach 2010–2014 
początkowo przewidywały każdorazowo bilansujące się przychody i koszty, a dopiero ich korekty 
sporządzane pod koniec roku przewidywały ujemny wynik finansowy. Ponadto zmiany planów finansowych 
na lata 2012–2014 dokonane zostały z naruszeniem przepisu art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b) ustawy o finansach 
publicznych, gdyż zwiększano planowane koszty, pomimo iż powodowało to jednoczesne zwiększenie 
planowanego stanu zobowiązań. Dodatkowo Zarząd Powiatu nie zakwestionował braku zmiany ostatecznej 
wersji planu finansowego szpitala za 2014 r., a w konsekwencji rozbieżności (o 1,4 mln zł) pomiędzy kwotą 
zrealizowanych kosztów ujętych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2014 r., a kwotą 
kosztów zaplanowanych. Starosta Brzeski wyjaśnił, m.in. że w trakcie dyskusji na posiedzeniach Rady 
Społecznej oraz Zarządu Powiatu prezentowana była przez dyrektora szpitala wizja wyjścia ze złej sytuacji 
finansowej i osiągnięcia zerowego wyniku finansowego. Byłem przekonany, że zostanie przeprowadzona 
reforma służby zdrowia oraz finansów publicznych i zmienią się warunki działania w tym zakresie. Ponadto 
Starosta wyjaśnił, że Zarząd Powiatu Brzeskiego analizując oraz Rada Społeczna opiniując plany finansowe 
zakładała, że sporządzone są rzetelnie i zgodnie z przepisami prawnymi. Starosta Brzeski wskazał też, że: każda 
uchwała podjęta przez Radę Społeczną była podpisywana przez Radcę Prawnego i Główną Księgową szpitala, 
więc byłem spokojny, że pod względem prawnym i finansowym sprawozdania te są poprawne.
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 y Powiat Dąbrowski: W latach od 2010 do 2014 szpital przedstawił Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego 
sprawozdania z realizacji planu finansowego, w których wskazany plan finansowy nie zawierał wszystkich 
elementów wymaganych art. 31 ustawy o finansach publicznych, tj. stanu należności i zobowiązań 
na początek i koniec roku oraz stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku. Ponadto w latach 
2011–2014 Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej siedmiokrotnie dokonał zwiększenia planowanych kosztów, 
które skutkowały wzrostem planowanego stanu zobowiązań, co zostało wskazane w ww. sprawozdaniach. 
Dokonywanie korekt w taki sposób było niezgodne z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 
Starosta wyjaśnił, że dokonując analizy otrzymywanych materiałów od szpitala, przeoczono brak 
powyższych elementów w planie finansowym jednostki. Wskazał również, że nie analizowano 
przedstawionych w ww. materiałach informacji na temat zakresu dokonywanych przez Szpital korekt planu 
finansowego pod kątem ich zgodności z zapisami art. 52 ust. 2 pkt. 2 ppkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

Również w przypadku planu finansowego za rok 2013 i 2014 Szpitala w Oleśnicy, podmiot 
tworzący nie zakwestionował dokonywania korekt niezgodnie z ww. przepisami ustawy o finansach 
publicznych.

Jako przyczynę znaczącej skali zjawiska polegającego na naruszaniu przez kierowników 
publicznych podmiotów leczniczych zasad dyscypliny finansów publicznych, eksperci 
wskazywali zarówno nierzetelny nadzór podmiotów tworzących nad sporządzaniem 
i  dokonywaniem korekt planów finansowych, jak też zaniechania w  podejmowaniu 
wymaganych przepisami działań mających na celu ujawnienia takich naruszeń. 
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 4.1  Przygotowanie kontroli 

Jednostki objęte kontrolą dobrano w sposób celowy, tj. uwzględniając fakt objęcia szpitala 
działającego nadal w formie spzoz-u pomocą udzieloną na podstawie ustawy o pomocy publicznej. 
Jednocześnie uwzględniono aktualną sytuację tych podmiotów, tak aby kontrolą objąć zarówno 
szpitale o ustabilizowanej, jak i pogarszającej się kondycji finansowej. Wybór szpitali determinował 
dobór jednostek samorządu terytorialnego będących podmiotami tworzącymi tych spzoz-ów. 

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 14 września do 18 grudnia 2015 r. Po zakończeniu czynności 
kontrolnych zostało sporządzonych 16 wystąpień skierowanych do kierowników objętych kontrolą 
jednostek. Wykaz podmiotów oraz informacja o sformułowanych ocenach83 poszczególnych 
obszarów stanowi załącznik nr 3 i 4 do Informacji. 

W 12 z ww. 16 wystąpień NIK sformułowała łącznie 34 wnioski pokontrolne, które skierowano 
do zarządzających szpitalami i ich podmiotami tworzącymi. Wnioski te dotyczyły w szczególności:

1. Zintensyfikowania działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej szpitala.

2. Ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych wymaganych treścią art. 50 
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

3. Podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie naliczania 
i odprowadzania składek ZUS.

4. Zintensyfikowania działań na  rzecz minimalizowania kosztów finansowych z  tytułu 
nieterminowego regulowania zobowiązań.

5. Rzetelności sporządzania planów finansowych szpitala.

6. Wzmożenia nadzoru nad szpitalem.

7. Przeprowadzania analiz w zakresie efektywności wykorzystania majątku szpitala przed 
udzieleniem mu pomocy na realizację zadań inwestycyjnych.

8. Zapewnienia prowadzenia kontroli szpitala w zakresie przewidzianym przepisami o działalności 
leczniczej.

9. Ustalenia i wprowadzenia mechanizmów weryfikacyjnych dedykowanych działaniom 
naprawczym, w tym określenie wzorów raportów i terminów raportowania oraz osób 
zobowiązanych do ich analizy.

Kierownicy trzech objętych kontrolą jednostek zgłosili umotywowane zastrzeżenia do wystąpień 
pokontrolnych.

Dyrektor Szpitala w Brzegu zgłosił osiem zastrzeżeń, z których uwzględnione zostało częściowo jedno 
dotyczące negatywnej oceny zadań realizowanych w zakresie prowadzonej w latach 2005–2014 
restrukturyzacji, a w pozostałym zakresie zastrzeżenia zostały oddalone.

Starosta Brzeski zgłosił sześć zastrzeżeń, które zostały w całości oddalone.

Dyrektor Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej zgłosił dwa zastrzeżenia, które zostały w całości oddalone.

83  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. W przypadkach, gdy ocena taka nie oddawała prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanych jednostek, 
zastosowano ocenę opisową.
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W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne, do dnia sporządzenia niniejszej informacji, 
kierownicy 11 jednostek poinformowali o realizacji 11 wniosków oraz o podjęciu działań 
zmierzających do usunięcia nieprawidłowości, stanowiących realizację 21 wniosków pokontrolnych. 

W związku z wynikami kontroli przygotowywane są zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych84. 

 4.3  Finansowe rezultaty kontroli

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości skutkowały finansowymi rezultatami kontroli 
na kwotę 15 439,8 tys. zł, z tego:

 − 310,6 tys. zł stanowiło kwotę udzielonych zamówień publicznych dostawcy, który został 
wybrany bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych (str. 48 Informacji),

 − 8 109,5 tys. zł stanowiło kwoty wydatkowane w wyniku dopuszczenia do zapłaty odsetek 
za opóźnienie zapłaty zobowiązań szpitala jako jednostki sektora finansów publicznych  
(str. 46 Informacji),

 − 7 019,7 tys. zł stanowiło kwoty odpowiadające wielkości wykrytych w toku kontroli 
i nieusuniętych przez kontrolowaną jednostkę nieprawidłowości, których skutkiem było 
powstanie błędów w rocznych sprawozdaniach finansowych szpitala i sprawozdaniach Rb-Z 
(str. 47–48 Informacji).

84  Dz. U. z 2013 r., poz. 168, ze zm. 
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5.1.  Charakterystyka stanu prawnego i uwarunkowania ekonomiczno- 

-organizacyjne

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem spzoz, w tym z ich gospodarką finansową uregulowane 
zostały przez przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, a od 1 lipca 2011 r. przez przepisy 
ustawy o działalności leczniczej. Zagadnienia związane z restrukturyzacją finansową zadłużonych 
spzoz uregulowano przepisami ustawy o pomocy publicznej.

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej wprowadziła nowy typ osoby prawnej – spzoz-y, które 
uzyskały znaczną samodzielność w zakresie gospodarowania środkami finansowymi. Stosownie 
do treści art. 60 ust. 1 tej ustawy spzoz pokrywał we własnym zakresie ujemny wynik finansowy, 
a jeżeli wynik ten nie mógł być pokryty przez ten podmiot, organ który utworzył spzoz wydawał 
rozporządzenie lub podejmował uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej zakładu lub 
o jego likwidacji (art. 60 ust. 3).
W ustawie o działalności leczniczej postanowiono, że spzoz pokrywa z posiadanych środków 
i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności, reguluje zobowiązania i we własnym zakresie 
pokrywa ujemny wynik finansowy (art. 52 i 59 ust. 1), jednakże zgodnie z treścią art. 59 ust. 2 
i ust. 4 tej ustawy uszczegółowiono mechanizm skutkujący koniecznością pokrycia przez podmiot 
tworzący spzoz jego ujemnego wyniku finansowego lub – w przypadku niepokrycia tego wyniku 
– skutkujący koniecznością likwidacji spzoz lub zmiany jego formy organizacyjno-prawnej.
Obecnie zasady tworzenia i prowadzenia przez jst podmiotów leczniczych regulują przepisy 
ustawy o działalności leczniczej. Na gruncie przepisów tej ustawy uznać należy, że jst może pełnić 
rolę organizatora ochrony zdrowia na obszarze swojej właściwości poprzez realizacje funkcji 
właścicielskich wobec podmiotów leczniczych utworzonych i prowadzonych w formie m.in. spzoz 
oraz rolę płatnika finansującego realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej oraz 
programów zdrowotnych i programów promocji zdrowia85. Środki, o których mowa w art. 114 ust. 1 
pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, mogą być przy tym przekazywane zarówno na wydatki 
inwestycyjne, jak i na zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, leków i usług.

W ramach uprawnień właścicielskich jst wobec podmiotów leczniczych można wyróżnić 
następujące rodzaje uprawnień: organizacyjno-personalne, majątkowo-finansowe oraz 
kontrolno-nadzorcze. 

Uprawnienia organizacyjno-personalne jst – są to kompetencje do tworzenia, likwidacji, 
przekształcania, nadawania statutu, zatrudniania kierownika podmiotu oraz powoływania rady 
społecznej.

Do dnia wejścia w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 
i art. 35b ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jst mogły tworzyć wyłącznie publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej, działające w formie spzoz, jednostki budżetowej lub instytucji gospodarki 
budżetowej. Utworzenie następowało na podstawie uchwały organu stanowiącego jst86. Na gruncie 
ustawy o działalności leczniczej tworzenie nowych spzoz nie jest dopuszczalne, aktualnie jst ma 
możliwość tworzenia podmiotów leczniczych wyłącznie w formie jednostek budżetowych lub 
spółek prawa handlowego. Biorąc pod uwagę, iż tworzenie podmiotów leczniczych należy 
do zadań własnych jst o charakterze fakultatywnym, decyzja co do utworzenia takiego podmiotu 

85  Programy, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

86  Art. 36 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
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na danym terenie, wyborze jego formy prawnej oraz określenie kierunków jego działalności, w tym 
zakresu i rodzaju świadczonych usług pozostawiona jest zatem uznaniu właściwych organów jst. 
Z racjonalnego punktu widzenia, decyzje takie powinny być jednakże podejmowane na podstawie 
analizy stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców.

Zasada pełnej dowolności obowiązuje także w przypadku likwidacji podmiotu leczniczego – 
przepisy obowiązującej ustawy o działalności leczniczej nie zawierają w tym zakresie żadnych 
przesłanek, których spełnienie warunkuje zainicjowanie procesu likwidacji podmiotu leczniczego, 
jak również nie nakładają obowiązku zapewnienia ciągłości udzielanych świadczeń, jak i konsultacji 
lub uzyskania opinii innych podmiotów87.
Wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot tworzący spzoz nie skorzysta z możliwości pokrycia jego 
ujemnego wyniku finansowego w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym minął trzymiesięczny 
termin na dokonanie tej czynności, zobowiązany jest do podjęcia uchwały o zmianie formy 
organizacyjno-prawnej albo o likwidacji spzoz. Do pozostałych uprawnień przewidzianych 
w ustawie o działalności leczniczej dla podmiotu tworzącego wobec podmiotu leczniczego 
niebędącego przedsiębiorcą w szczególności należą: nadanie statutu (art. 42 ust. 4), pozbawienie 
składników przydzielonego lub nabytego mienia (art. 43), określenie zasad zbycia aktywów 
trwałych i zgoda na zmianę wierzyciela oraz wystąpienie o stwierdzenie nieważności czynności 
prawnej dokonanej z ich naruszeniem (art. 54 ust. 2, 5 i 7), powołanie i odwołanie rady społecznej 
oraz zwołanie jej pierwszego posiedzenia i zatwierdzanie regulaminu tej rady (art. 48 ust. 5 i 11), 
likwidacja spzoz lub połączenie (art. 59 ust. 4, art. 60 ust. 1 i art. 66 ust. 2). 
Do kompetencji organu stanowiącego jst jako podmiotu tworzącego podmiot leczniczy należy, 
jak wskazano wyżej, także nadawanie statutu, a więc decydowanie o wewnętrznej strukturze 
organizacyjnej tworzonego podmiotu. Statut ten winien określać: nazwę podmiotu, odpowiadającą 
rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, jego siedzibę, cele i zadania, 
organy i strukturę organizacyjną podmiotu (w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności 
odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji) oraz formę gospodarki finansowej. 
Jednocześnie, w związku z tym, iż publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie 
dotychczasowych przepisów stały się z dniem wejścia w życie ustawy podmiotami leczniczymi 
niebędącymi przedsiębiorcami, do dnia 31 grudnia 2012 r. kierownicy tych podmiotów zobowiązani 
byli do dostosowania ich działalność oraz statutu i regulaminu organizacyjnego do przepisów 
nowej ustawy oraz dokonania zgłoszenia do właściwego rejestru.
Do pozostałych kompetencji organu tworzącego należy przeprowadzenie konkursu na stanowisko 
kierownika podmiotu leczniczego i zastępcy kierownika podmiotu leczniczego88 oraz powoływanie, 
odwoływanie i zwoływanie pierwszego posiedzenia rady społecznej. Szczegółowe zasady 
przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w spzoz określają przepisy rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą89. Wyłonienie kandydata 

87  Zgodnie z art. 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w treści uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej należało określić sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń 
zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich 
dostępności, warunków udzielania i jakości. Projekt uchwały podlegał natomiast zaopiniowaniu przez wojewodę oraz 
rady gmin i powiatu, których ludności zakład udzielał świadczeń zdrowotnych, a także sejmiku województwa, jeśli zasięg 
działania zakładu obejmował województwo lub jego znaczną część.

88  Art. 49 ust. 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

89  Dz. U. z 2012 r., poz. 182.
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z pominięciem procedury konkursowej jest dopuszczalne, gdy kandydat nie zostanie wyłoniony 
w trakcie dwóch kolejnych postępowań konkursowych (ponowny konkurs ogłasza się w ciągu 
trzydziestu dni od dnia zakończenia pierwszego konkursu jeżeli do udziału w nim nie zgłosiło się 
co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem 
wybranym w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy albo nie zawarto umowy 
cywilnoprawnej). W takim przypadku podmiot tworzący nawiązuje stosunek pracy albo zawiera 
umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. 
Rada społeczna spzoz jest organem inicjującym i opiniodawczym dla podmiotu tworzącego i organem 
doradczym dla kierownika podmiotu leczniczego. Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje 
jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący90. Członkiem rady społecznej podmiotu leczniczego 
prowadzonego przez gminę nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie. Członkowi rady 
społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas 
uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej. Za udział w posiedzeniach rady społecznej jej 
członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, 
jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas 
zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
Uprawnienia majątkowo-finansowe jst obejmują: 

a) wyposażanie podmiotu w majątek – uprawnienia w tym zakresie przysługują organowi 
wykonawczemu jst, przy czym dopuszczalne jest wyposażenie podmiotu leczniczego 
w nieruchomości poprzez przeniesienie na ich rzecz własności nieruchomości lub ustanowieniu 
prawa wieczystego użytkowania. Do innych form wyposażenia podmiotu leczniczego w majątek 
należy zaliczyć także ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach 
(w tym służebności i użytkowania) oraz zawieranie umów cywilnoprawnych, w szczególności 
najmu, dzierżawy i użyczenia;

b) określanie zasad gospodarowani majątkiem – zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o działalności 
leczniczej spzoz gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami i majątkiem jst oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym), przy 
czym podmiot tworzący zobowiązany jest do określenia zasad zbywania aktywów trwałych 
spzoz, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie. Zasady te muszą 
ustanawiać wymóg uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, wydzierżawienie, 
wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

c) wyrażanie zgody na wnoszenie majątku spzoz do innych podmiotów (spółek lub fundacji) 
– niedopuszczalne z mocy ustawy jest wniesienie majątku spzoz lub przysługującego mu 
do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które 
wykonują działalność leczniczą91. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących 
inną działalność, dokonanie tych czynności także wymaga zgody podmiotu tworzącego;

d) wyrażanie zgody na zmianę wierzyciela spzoz – w myśl art. 54 ust. 5 ustawy o działalności 
leczniczej czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela spzoz może nastąpić 
po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, przy czym podmiot ten wydaje zgodę albo 
odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy spzoz 
za rok poprzedni, po zasięgnięciu opinii kierownika spzoz;

90  Art. 48 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.

91  Art. 54 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
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e) przekazywanie środków finansowych zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 55 oraz z art. 114–117 
ustawy o działalności leczniczej. Przekazanie środków z budżetu jst na rzecz spzoz w trybie 
przepisów o zasadach przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym 
działalność leczniczą92 może być dokonane na podstawie umowy albo na podstawie dotacji. 
W art. 114 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca wprowadził katalog celów, na które podmiot 
wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne, z zastrzeżeniem, 
że w przypadku określonych kategorii zadań (wskazanych w pkt 1-393) środki te spzoz może 
otrzymywać wyłącznie w zakresie, w jakim realizacja tych zadań służy udzielaniu świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej, a ich maksymalną wysokość ustala się według wzoru 
określonego w art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Środki publiczne na realizację 
wskazanych w art. 114 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy zadań może zatem otrzymać tylko ten spzoz, 
który ma zawartą umowę z NFZ lub właściwym ministrem, czy też który udziela świadczeń 
zdrowotnych w ramach – realizowanych w trybie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych – programów polityki zdrowotnej. Wskazać należy, 
że zawarty w art. 114 ust. 1 ww. ustawy katalog celów, na które spzoz może otrzymywać środki 
publiczne, nie ma jednak charakteru zamkniętego, gdyż w ust. 1 w pkt 5 wskazanego przepisu 
wskazuje się cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych. 
Do tych odrębnych przepisów należy m. in. ww. ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej, czy 
też przepisy związane np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, zwalczaniem epidemii 
chorób zakaźnych, usuwaniem skutków katastrof komunikacyjnych, obronnością kraju 
lub zagrożeniem terrorystycznym. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej 
na podstawie umowy podmiot leczniczy może uzyskiwać środki publiczne na realizację zadań 
wskazanych w pkt 1 oraz w pkt 4-7 katalogu zawartego w przepisie art. 114 ust. 1 tej ustawy, 
co oznacza, że umowa zawarta pomiędzy jst a spzoz przyznająca środki publiczne nie może być 
podstawą finansowania przez spzoz remontów oraz inwestycji innych niż związane z realizacją 
programów polityki zdrowotnej lub programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym także 
zakupu aparatury i sprzętu medycznego. Natomiast na podstawie dotacji z budżetu jst podmiot 
leczniczy może finansować realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1-6 ww. 
ustawy, w tym także remontów oraz inwestycji innych niż związane z realizacją programów 
polityki zdrowotnej lub programów zdrowotnych i promocji zdrowia. Do warunków i trybu 
przekazywania środków publicznych na podstawie umowy nie mają zastosowania przepisy 
o zamówieniach publicznych94, zaś minimalną treść umowy określa art. 116 ust. 1 ustawy 
o działalności leczniczej. Zarówno w przypadku uzyskania środków publicznych na podstawie 
umowy jak i na podstawie dotacji, podmiot leczniczy zobowiązany jest do ich rozliczenia 
i zwrotu niewykorzystanej kwoty środków finansowych. 

f ) zatwierdzanie sprawozdania finansowego – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, 
roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, 
nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Organem zatwierdzającym jest organ, który 

92  Tj. działu V ustawy o działalności leczniczej.

93  Tj. na: 1/ wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej oraz programów 
zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji 
koniecznych do realizacji tych zadań, 2/ remonty oraz 3/ inwestycje inne niż związane z realizacją programów polityki 
zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.

94  Art. 115 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.
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zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa 
własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki95. 

Uprawnienia kontrolno-nadzorcze jst przysługują właściwym organom jst, działającym jako 
podmioty tworzące. Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje 
podmiot tworzący, a nadzór ten dotyczy zgodności działań podmiotu leczniczego niebędącego 
przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym96.

W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów 
od organów podmiotu leczniczego oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu.

Kontrola i ocena obejmuje w szczególności: realizację zadań określonych w regulaminie 
organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość 
gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi oraz gospodarkę finansową.
W przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem działań kierownika podmiotu leczniczego, 
podmiot tworzący wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub 
cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie 
podmiot tworzący może rozwiązać z kierownikiem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną. 
Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli przez podmiot tworzący określa 
art. 122 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym kontrolę przeprowadza się na podstawie 
upoważnienia, udzielonego przez podmiot tworzący. W ramach udzielonego upoważnienia 
kontrolujący ma prawo do: wstępu do pomieszczeń podmiotu leczniczego, wglądu do dokumentów 
i innych materiałów związanych z działalnością podmiotu leczniczego, z uwzględnieniem przepisów 
o ochronie informacji ustawowo chronionych, przeprowadzania oględzin, sprawdzania przebiegu 
określonych czynności, żądania od kierownika i pracowników podmiotu leczniczego ustnych 
i pisemnych wyjaśnień oraz zabezpieczania dowodów.
Kierownik podmiotu leczniczego jest obowiązany do niezwłocznego przedstawiania na żądanie 
kontrolującego wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli 
oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników, zapewnienia warunków 
i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępniania, 
w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem oraz sporządzenia 
na żądanie kontrolującego niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów 
z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
Z przeprowadzonej kontroli, sporządza się wystąpienie pokontrolne. Na podstawie ustaleń kontroli 
podmiot tworzący może przedstawić kierownikowi w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia 
pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli, w tym warunki i tryb przygotowania oraz 
prowadzenia czynności kontrolnych, dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, 
sporządzania wystąpień pokontrolnych, możliwości składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli 
i ich rozpatrzenia oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przeprowadzaniu czynności 
kontrolnych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych97.

95  Art. 3 pkt 7 ustawy o rachunkowości.

96  Art. 121 ustawy o działalności leczniczej.

97   Dz. U. z 2012 r., poz. 1509 ze zm.
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5.2. Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. kontrolowanej działalności

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze. 
zm.) uchylona z dniem 30 czerwca 2011 r. przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej

2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.)

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.)

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 4  marca 2010  r. w  sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773)

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 28  grudnia 2012  r. w  sprawie sposobu ustalania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U., poz. 1545). Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z  dnia 21  grudnia 1999  r. w  sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314).
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5.3. Wykaz jednostek objętych kontrolą oraz kierowników tych jednostek

Lp.
Jednostka 

organizacyjna 
NIK

Nazwa jednostki kontrolowanej Kierownik jednostki kontrolowanej

1. Delegatura NIK 
w Gdańsku

1.  Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Pani Lidia Kodłubańska, poprzednio Pan 
Andrzej Sapiński – do 31 stycznia 2015 r. 

2. Starostwo Powiatowe w Lęborku

Pani Teresa Ossowska-Szara, poprzednio: 
Pan Edmund Głombiewski (2014–2015), 
Pan Wiktor Tyburski (2010–2014), Pan 
Ryszard Wenta (2006–2010), Pan Witold 
Piórkowski (2002–2006).

3.  Wojewódzki Zespół Reumatologiczny 
im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie

Pani Barbara Gierak-Pilarczuk, poprzednio 
Pani Danuta Wierzbińska-Zarówny – 
do 31 maja 2006 r. 

4.  Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego Pan Mieczysław Struk. 

2 Delegatura NIK 
w Krakowie

1.  Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie 
Tarnowskiej Pan Łukasz Węgrzyn. 

2.  Starostwo Powiatowe w Dąbrowie 
Tarnowskiej Pan Tadeusz Kwiatkowski. 

3.  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. 
Jana Pawła II w Nowym Targu Pan Marek Wierzba.

4. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Pan Krzysztof Faber – od 27 listopada 
2006 r.

3. Delegatura NIK 
w Opolu

1. Brzeskie Centrum Medyczne

Pan Krzysztof Konik, poprzednio Pan 
Mariusz Grochowski – do 31 marca 2014 
r., Pani Alicja Cierpiał – do 30 kwietnia 
2008 r.

2. Starostwo Powiatowe w Brzegu Pan Maciej Stefański.

3.  Szpital Powiatowy im. J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich Pani Beata Czempiel. 

4.  Starostwo Powiatowe w Strzelcach 
Opolskich Pan Józef Swaczyna.

4 Delegatura NIK 
we Wrocławiu

1. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

Pan Kamil Dybizbański, a poprzednio: Pan 
Piotr Rogalski – do października 2015 r., 
Pan Zbigniew Krawczuk – do września 
2015 r., Pani Lilianna Głowacka – 
do sierpnia 2015 r., Pani Agnieszka 
Cholewińska – do sierpnia 2012 r., Pani 
Elżbieta Gdowska – do marca 2008 r.

2. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Pan Wojciech Kociński, poprzednio Pan 
Zbigniew Potyrała – do 8 grudnia 2014 r.

3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie Pan Andrzej Dronsejko.

4. Starostwo Powiatowe w Oławie Pan Zdzisław Brezdeń.
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5.4. Zestawienie ocen cząstkowych kontrolowanych szpitali i jst

L.p. Nazwa Szpitala Przygotowanie działań 
restrukturyzacyjnych przez szpital

Prowadzenie działań 
restrukturyzacyjnych 
i monitorowanie jego 

efektów

1.

Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku

pozytywnie pozytywnie

2.

Wojewódzki Zespół 
Reumatologiczny  
im. dr J. Titz-Kosko 
w Sopocie

pozytywnie pozytywnie

3. Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Dąbrowie Tarnowskiej ocena opisowa ocena opisowa

4.

Podhalański Szpital 
Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II  
w Nowym Targu

ocena opisowa ocena opisowa

5. Brzeskie Centrum Medyczne ocena opisowa ocena opisowa

6.
Szpital Powiatowy  
im. J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich

ocena opisowa ocena opisowa

7. Powiatowy Zespół Szpitali 
w Oleśnicy negatywnie negatywnie

8. Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Oławie

pozytywnie (w zakresie przygotowania 
restrukturyzacji 2005–2007) 

i negatywnie (zaniechanie planowania 
działań naprawczych w latach 2009–2014)

negatywnie

L.p. Nazwa podmiotu 
tworzącego

Przygotowanie działań 
restrukturyzacyjnych przez jst

Nadzór nad działaniami 
restrukturyzacyjnymi

1. Starostwo Powiatowe 
w Lęborku ocena opisowa ocena opisowa

2. Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego pozytywnie pozytywnie

3. Starostwo Powiatowe 
w Dąbrowie Tarnowskiej ocena opisowa ocena opisowa

4. Starostwo Powiatowe 
w Nowym Targu pozytywnie pozytywnie

5. Starostwo Powiatowe 
w Brzegu ocena opisowa ocena opisowa

6. Starostwo Powiatowe 
w Strzelcach Opolskich pozytywnie

pozytywnie mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

7. Starostwo Powiatowe 
w Oleśnicy ocena opisowa ocena opisowa

8. Starostwo Powiatowe 
w Oławie ocena opisowa ocena opisowa
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Tabela nr 1 
Zobowiązania samorządowych spzoz w latach 2010–2014 (w zł)

Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Zobowiązania 
długoterminowe 2 078 310 725 1 804 076 871 1 998 765 852 2 132 034 491 2 401 111 538

Zobowiązania 
krótkoterminowe 5 494 573 946 5 768 950 919 5 745 588 572 5 542 078 224 5 388 965 085

Razem 
zobowiązania 7 572 884 671 7 573 027 790 7 744 354 424 7 674 112 715 7 790 076 623

Zobowiązania 
wymagalne 1 314 768 150 1 462 047 346 1 639 530 516 1 295 755 889 1 194 796 146

Źródło danych: Biuletyny Statystyczne Ministerstwa Zdrowia.

Tabela nr 2. 
Przychody, koszty i wynik netto samorządowych spzoz w latach 2010–2014 (w zł)

Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Przychody

A.  Przychody netto 
ze sprzedaży 
i zrównane z nimi 25 659 078 601 25 682 234 828 25 751 035 694 26 154 491 201 25 926 052 744

D.  Pozostałe przychody 
operacyjne 1 066 661 495 1 114 415 252 1 806 578 406 1 892 044 761 1 851 664 073

G. Przychody finansowe 107 575 481 129 486 355 133 399 970 110 220 676 91 271 079

Razem 26 833 315 577 26 926 136 435 27 691 014 070 28 156 756 638 27 868 987 896

Koszty

B.  Koszty działalności 
operacyjnej 26 776 929 535 27 012 869 146 26 937 943 358 27 371 422 086 27 306 520 041

E.  Pozostałe koszty 
operacyjne 686 035 582 800 223 473 757 486 158 666 758 907 641 066 790

H. Koszty finansowe 247 356 975 256 545 876 315 531 088 307 341 486 270 480 999

Razem 27 710 322 092 28 069 638 495 28 010 960 604 28 345 522 479 28 218 067 830

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 137 861 902 38 201 577 2 567 161 25 632 943 10 813 904

Zysk (Strata) netto -750 475 282 -1 119 438 062 -322 323 252 -172 764 425 -352 667 337

Źródło danych: Biuletyny Statystyczne Ministerstwa Zdrowia.
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Tabela nr 3 
Zobowiązania kontrolowanych szpitali w latach 2005, 2010–2014 (w tys. zł)

Poziom i struktura zobowiązań 
szpitali: 2005 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Brzeg

Zobowiązania 
długoterminowe 2 991,0 0,0 0,0 0,0 0,0 585,0

Zobowiązania 
krótkoterminowe 3 415,0 5 060,0 6 214,0 6 369,0 7 227,0 7 417,0

Razem zobowiązania 6 406,0 5 060,0 6 214,0 6 369,0 7 227,0 8 002,0

w tym zobowiązania 
wymagalne 2 572,0 1 431,0 2 838,0 3 032,0 3 313,0 2 777,0

Dąbrowa 
Tarnowska

Zobowiązania 
długoterminowe 7 525,0 7 257,9 6 861,3 7 216,3 5 699,0 14 708,9

Zobowiązania 
krótkoterminowe 9 506,0 11 988,4 14 255,2 14 436,6 17 683,3 8 082,7

Razem zobowiązania 17 031,0 19 246,3 21 116,5 21 652,9 23 382,3 22 791,6

w tym zobowiązania 
wymagalne 4 984,3 2 141,0 3 732,0 5 136,2 4012,0 793,9

Lębork

Zobowiązania 
długoterminowe 7 636,2 7 153,7 6 674,2 15 496,5 16 765,1 16 823,6

Zobowiązania 
krótkoterminowe 7 781,4 7 063,8 8 106,4 12 605,1 7 299,4 7 004,4

Razem zobowiązania 15 417,6 14 217,5 14 780,6 28 101,6 24 064,5 23 828,0

w tym zobowiązania 
wymagalne  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nowy Targ

Zobowiązania 
długoterminowe 23 118,2 25 039,5 24 937,5 16 455,4 11 366,1 8 093,0

Zobowiązania 
krótkoterminowe 15 833,9 21 761,8 16 377,7 17 849,5 14 861,5 15 063,5

Razem zobowiązania 38 952,1 46 801,3 41 315,2 34 304,9 26 227,6 23 156,5

w tym zobowiązania 
wymagalne 8 678,2 14 520,6 6 817,2 2 900,5 1 196,7 25,4

Oleśnica

Zobowiązania 
długoterminowe 2 400,0 651,0 582,0 0,0 200,0 577,0

Zobowiązania 
krótkoterminowe 16 723,0 4 369,0 4 900,0 5 312,0 7 123,0 9 968,0

Razem zobowiązania 19 123,0 5 020,0 5 482,0 5 312,0 7 323,0 10 545,0

w tym zobowiązania 
wymagalne  12 114,2 120,0 432,0 713,0 3 681,0 5 477,0

Oława

Zobowiązania 
długoterminowe 2 678,0 10 828,5 14 282,9 9 508,0 7 507,4 7 470,6

Zobowiązania 
krótkoterminowe 23 709,1 4 566,5 6 303,6 5 413,7 5 575,1 5 831,1

Razem zobowiązania 26 387,1 15 395,0 20 586,5 14 921,7 13 082,5 13 301,7

w tym zobowiązania 
wymagalne 23 228,8 39,9 160,1 778,3 152,0 324,5



69

Z A Ł Ą C Z N I K I

Sopot

Zobowiązania 
długoterminowe 0,0 257,1 128,6 368,7 1 493,9 1 580,7

Zobowiązania 
krótkoterminowe 1 418,5 3 040,7 3 056,1 2 875,5 3 510,5 3 676,2

Razem zobowiązania 1 418,5 3 297,8 3 184,7 3 244,2 5 004,4 5 256,9

w tym zobowiązania 
wymagalne  * 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Strzelce 
Opolskie

Zobowiązania 
długoterminowe 3 246,7 36,8 1 298,0 1 072,8 919,2 765,6

Zobowiązania 
krótkoterminowe 4 627,0 4 375,5 4 672,2 5 002,3 4 659,1 4 976,6

Razem zobowiązania 7 873,7 4 412,3 5 970,2 6 075,1 5 578,3 5 742,2

w tym zobowiązania 
wymagalne 635,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Razem

Zobowiązania 
długoterminowe 49 595,1 51 224,5 54 764,5 50 117,7 43 950,7 50 604,4

Zobowiązania 
krótkoterminowe 83 013,9 62 225,7 63 885,2 69 863,7 67 938,9 62 019,5

Razem zobowiązania 132 609,0 113 450,2 118 649,7 119 981,4 111 889,6 112 623,9

w tym zobowiązania 
wymagalne 52 213,4 18 266,4 13 979,3 12 559,95 12 354,7 9 397,8

Źródło danych: ustalenia kontroli.

Tabela nr 4 
Wyniki kontrolowanych szpitali w latach 2010–2014 (w tys. zł)

Wyniki finansowe 
netto szpitali: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Brzeg -1305 -2790 -897 -1203 -1557

Dąbrowa Tarnowska -1580,6 -4487 -1395 -1204,7 -1989,7

Lębork 2470,6 550,5 428,9 471,6 509,4

Nowy Targ -3693,1 -3611,8 612,2 847,2 2197,8

Oleśnica 32 -2369 60 -658 -2756

Oława -1267,9 -2534,7 1264,7 845,1 187

Sopot 71 -1 9 100 78

Strzelce Opolskie 40 -1230 280,3 109,5 -99,9

Źródło danych: ustalenia kontroli.
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5.5. Wykaz organów i instytucji, którym przekazano informację

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

8. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych

9. Sejmowa Komisja Zdrowia

10. Senacka Komisja Zdrowia

11. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

12. Minister Finansów

13. Minister Zdrowia

14. Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia

15. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
16. Sejmik Województwa Pomorskiego

17. Rada Powiatu Brzeskiego

18. Rada Powiatu Dąbrowskiego

19. Rada Powiatu Lęborskiego

20. Rada Powiatu Nowotarskiego

21. Rada Powiatu Oleśnickiego

22. Rada Powiatu Oławskiego

23. Rada Powiatu Strzeleckiego
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5.6. Notatka z panelu ekspertów zorganizowanego przez NIK w dniu 23 lutego 2016 r.

Panel ekspertów został zorganizowany w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie w związku 
z przeprowadzoną przez Delegaturę NIK w Opolu kontrolą Restrukturyzacji wybranych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych (P/15/092).

W panelu tym uczestniczyli zaproszeni goście:
§	Agnieszka Pachciarz – Prezes NFZ w latach 2012-2013 
§	Andrzej Sośnierz – poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia, Prezes 

NFZ w latach 2006–2007
§	Marek Balicki – członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Minister Zdrowia 

w latach: 2003 i 2004–2005 
§	Sylwia Lis – Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia 
§	Grażyna Wróblewska – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Przewodnicząca 

Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
§	dr hab. Monika Urbaniak – Kierownik Zakładu Prawa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
§	dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia 

Uczelni Łazarskiego, Zastępca Przewodniczącego Rady NFZ 
§	Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Powiatu 

Bocheńskiego
§	Marek Wójcik – ekspert Związku Powiatów Polskich, b. Dyrektor Biura Związku Powiatów 

Polskich
§	Janusz Atłachowicz – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki 

Zdrowotnej, b. dyrektor szpitala w Rawiczu
§	Renata Jażdż-Zaleska – Prezes Zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego SA 

w Polanicy Zdrój, b. Dyrektor Szpitala w Kluczborku
§	Janusz Michalak – Redaktor Naczelny Menedżera Zdrowia, Termedia Wydawnictwa 

Medyczne

a także przedstawiciele NIK, w tym m.in.:
§	Krzysztof Kwiatkowski – Prezes NIK
§	Wojciech Kutyła – Wiceprezes NIK
§	Jacek Kościelniak – Radca Prezesa NIK 
§	dr Wojciech Misiąg – Radca Prezesa NIK
§	dr Józef Płoskonka – Radca Prezesa NIK
§	Piotr Wasilewski – Dyrektor Departamentu Zdrowia NIK 
§	Iwona Zyman – Dyrektor Delegatury NIK w Opolu
§	Janusz Madej – Wicedyrektor Delegatury NIK w Opolu
§	Grażyna Stalska – NIK Delegatura w Opolu, koordynator kontroli
§	Remigiusz Rutkowski – NIK Delegatura w Opolu, doradca prawny
§	Rafał Marynowicz – NIK Delegatura w Opolu, zastępca koordynatora kontroli
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Celem panelu było uzyskanie opinii zaproszonych gości na temat przyczyn ograniczonej poprawy 
sytuacji finansowej szpitali samorządowych w Polsce. W szczególności uczestnicy spotkania 
wymienili poglądy i próbowali odpowiedzieć na pytania, dotyczące następujących zagadnień:
1)   dlaczego w części zadłużonych szpitali samorządowych nie są podejmowane działania 

naprawcze? 
2)  dlaczego podejmowane działania naprawcze nie powodują trwałej poprawy sytuacji szpitali? 
3)  jakim celom powinien służyć nadzór samorządów tworzących szpitale nad tymi podmiotami? 
4)  jakie ryzyka wynikają z obecnych praktyk w zakresie zatrudniania personelu medycznego? 

Prezes NIK, który przywitał oraz przedstawił uczestników spotkania, podziękował gościom 
za przyjęcie zaproszenia.

Reforma ochrony zdrowia 

Prezes NIK przedstawił skrótowo informacje o wprowadzanej na przełomie roku 1998/1999 reformie 
ochrony zdrowia. Szpitale i przychodnie publiczne działające wtedy jako jednostki budżetowe 
zostały przekształcone w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, a ich działalność 
rozpoczęła się bez obciążeń, bo zadłużenie wynoszące ok. 8,5 mld zł, zostało przejęte przez 
Skarb Państwa. Większość tych podmiotów generowała w następnych latach straty finansowe, 
co doprowadziło do znaczącego wzrostu ich zadłużenia. Dlatego w 2005 r. podjęta została 
systemowa próba ich oddłużenia, na co z budżetu państwa przeznaczono ponad 2 mld zł. Obecnie 
– pomimo upływu 10 lat od tamtej próby – zobowiązania publicznych zakładów ochrony zdrowia 
utrzymują się na porównywalnym poziomie, wynoszącym łącznie około 10 mld zł. Za to struktura 
tych zobowiązań, a zwłaszcza udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem, zmienił 
się na przestrzeni 10 lat z poziomu ok. 50% (czyli 4,9 mld zł) w 2005 r. do obecnego poziomu ok. 
20% (czyli około 2 mld zł). W ostatnich latach podjęta została druga systemowa próba uzdrowienia 
sytuacji finansowej publicznych zakładów ochrony zdrowia, warunkowana jednak przekształceniem 
tych podmiotów w spółki. Działania te nie w każdym przypadku zapewniły trwałą poprawę sytuacji 
finansowej. Dzieje się tak dlatego, że przekształcenia organizacyjno-prawne jednostek nie prowadzą 
samoistnie do istotnych zmian w sposobie ich zarządzania, a właśnie zmiana sposobu zarządzania 
poprawiłaby efektywność funkcjonowania tych jednostek. Potwierdziły to wyniki kontroli 
działalności szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe, przeprowadzonej przez 
NIK w 2014 r. 

Prezes NIK przypomniał, że problematyka spzoz i ich restrukturyzacji jest stale obecna w kontrolach 
Izby. Pierwsza kontrola w obszarze restrukturyzacji spzoz została przeprowadzona już w 2007 
roku. Również w ostatnim czasie NIK informował o zakończonych kontrolach dotyczących: 
zatrudnienia w spzoz, funkcjonowania szpitali klinicznych oraz Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 
w Grudziądzu. Prezes NIK zwrócił również uwagę na istotną zmianą, w szczególności z punktu 
widzenia realizowanych inwestycji, jaką była dla jednostek samorządu terytorialnego i szpitali 
dostępność funduszy europejskich.

Dyrektor Delegatury NIK w Opolu przedstawiła podstawowe informacje o przeprowadzonej 
przez NIK kontroli Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej korzystającej z pomocy ze środków publicznych. Zwróciła uwagę, że dotychczasowe 
programy restrukturyzacyjne nie zawsze się udawały (a precyzyjniej, w tych samych warunkach 
makroekonomicznych jednym się udawały, a innym nie). Stąd kontrola była mocno zogniskowana, 
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to znaczy przeprowadzono studia przypadku (case study) ośmiu szpitali oraz ich podmiotów 
tworzących w województwach pomorskim, małopolskim, dolnośląskim i opolskim. Łącznie 
kontrolą objęto 16  jednostek w czterech województwach. Szpitale zostały wytypowane 
ze względu na uzyskaną pomoc publiczną, w tym na podstawie ustawy o pomocy publicznej. 
Istotną wartością kontroli miała być identyfikacja wspólnych cech działań lub zaniechań mających 
istotny wpływ na niekorzystną sytuację finansową szpitali. Dyrektor Delegatury NIK w Opolu 
poinformowała, że zidentyfikowane ryzyka w podmiotach tworzących to: brak stawiania wymagań 
szpitalowi, nierzetelnie przeprowadzane analizy leżącej u podstaw podjęcia decyzji o działaniach 
restrukturyzacyjnych, brak rzetelnego nadzoru. Natomiast w szpitalach zidentyfikowanym ryzykiem 
było zaniechanie podjęcia działań restrukturyzacyjnych. 

W dalszej części panelu, moderowanego przez Panią Agnieszkę Pachciarz, wypowiadali się kolejni 
uczestnicy spotkania przedstawiając poniższe opinie, uwagi i wnioski.

Pani Agnieszka Pachciarz wyraziła opinię, iż dyskusja uczestników panelu przyczyni się do tego, 
że informacja pokontrolna NIK będzie ważnym dokumentem oceniającym sytuację spzoz jako 
podmiotów leczniczych. 

Zadłużanie się szpitali

Pan Janusz Madej przedstawił syntetyczne dane obrazujące problematykę zadłużania się szpitali 
w Polsce. Zwrócił uwagę, że wg dostępnych danych, na koniec 2014 r. strata wygenerowana przez 
spzoz-y wyniosła ponad 350 mln zł. W przypadku 153 spzoz-ów podmioty tworzące pokryły tą stratę 
z własnych środków wydatkując na ten cel 177 mln zł. Zwrócił uwagę, że od 2012 r. nierównowaga 
pomiędzy kosztami a przychodami zmniejsza się. Jednakże okoliczność ta nie wynika z poprawy 
jakości zarządzania w tych publicznych jednostkach, ale w dużym stopniu jest spowodowana 
wejściem w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej, która wymusiła stosowanie ogólnych 
zasad rachunkowości w zakresie ujęcia w ewidencji księgowej środków trwałych uzyskanych 
nieodpłatnie lub środków pieniężnych otrzymanych na zakup środków trwałych. W związku z tym 
można powiedzieć, że po roku 2011 koszty amortyzacji od takich środków trwałych są neutralne 
dla wyniku finansowego spzoz, co poprawia rentowność szpitali. Przedstawił dane pochodzące 
ze sprawozdań Rb-Z na koniec III kwartału 2015 roku o zobowiązaniach spzoz wynoszących 10,9 mld 
zł, z których 20% – 2 mld zł było zobowiązaniami wymagalnymi, akcentując to, że w ciągu ostatniej 
dekady stan zobowiązań oscyluje wokół 10 mld zł, natomiast nastąpił znaczny spadek zobowiązań 
wymagalnych. Korzystna zmiana poziomu zobowiązań wymagalnych jest jednak wynikiem 
realizacji ustawy o pomocy publicznej z 2005 r., a nie korzystnej zmiany w zarządzaniu szpitalami. 
Podkreślił, że samorządowe szpitale są przedmiotem zainteresowania NIK, ponieważ w kwocie 
2 mld zł zobowiązań wymagalnych spzoz 1,2 mld stanowią zobowiązania wymagalne spzoz-ów 
należących do jednostek samorządu terytorialnego. Wskazuje to, że problem zadłużania się szpitali 
samorządowych jest szczególnie istotny. Zauważył, że zobowiązania publiczno-prawne w sposób 
radykalny zmniejszyły się, z poziomu około 50% w 2005 r. do poziomu oscylującego w granicach 
5–10%. Natomiast od 2011 r. rośnie udział zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach 
ogółem. Według stanu na koniec 2014 roku nastąpił 15% wzrost zobowiązań długoterminowych 
w stosunku do takich zobowiązań na koniec 2010 roku. Podkreślił, że ustalenia kontroli wskazują, iż 
ten wzrost nie wynika z działań rozwojowych, czy też zaciągania zobowiązań na nowe inwestycje, 
lecz w większości przypadków zobowiązania długoterminowe są zaciągane tylko i wyłącznie 
na potrzeby spłaty wierzycieli jeszcze starszych zobowiązań. W związku z tym następuje proces 
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tzw. rolowania długów, które w znacznej części są zaciągane w instytucjach finansowych innych 
niż banki i są skutecznie zabezpieczone na majątku szpitali lub na kontraktach zawartych z NFZ. 
W przypadku, gdy szpital czy inny podmiot leczniczy przestanie zobowiązania płacić, może wystąpić 
ryzyko braku możliwości kontynuacji jego działalności w przyszłości.

Pani Agnieszka Pachciarz zasugerowała potraktowanie zagadnienia szerzej niż tylko jako brak 
podejmowania skutecznych działań naprawczych w części szpitali – proponując podjęcie 
próby sformułowania odpowiedzi na pytanie skąd ciągła potrzeba oddłużania i systemowych 
restrukturyzacji szpitali. 

Pan Andrzej Sośnierz stwierdził, że tematyka zadłużenia to tematyka, z którą stykał się przez całe 
życie zawodowe. Jego zdaniem zadłużenie jest zjawiskiem, które ma wiele przyczyn. Czasem 
występuje tendencja do spoglądania na gospodarkę zakładów opieki zdrowotnej jako na zjawisko 
proste. Jest przychód, są wydatki i należy gospodarować, a dług jest zjawiskiem niepożądanym. 
I można sobie czasem zadać pytanie czy zawsze jest niepożądany. Być może jest to trwałe zjawisko, 
które należałoby uznać i przyjąć, że musi być jakaś grupa zakładów w Polsce – szpitali, które muszą 
być zadłużone. Należałoby też uznać, że jest to zjawisko stale występujące z najróżniejszych 
motywacji i nie wystarczy oceniać go tylko jako zjawiska gospodarczego. Szpital w powiecie 
to jest szczególne przedsiębiorstwo, które ma znaczenie społeczne i polityczne oraz oceniane 
jest nie tylko z uwagi na osiągany wynik ekonomiczny. W zależności od tego, do czego przykłada 
się najważniejszą wagę, taka też będzie tolerancja dla zadłużania się szpitala. Jeżeli ktoś będzie 
bardzo zwracał uwagę na wynik ekonomiczny, a mniej na towarzysko-społeczne uwarunkowania, 
to wtedy wynik szpitala może będzie lepszy. Zdaniem Pana Sośnierza zadłużenie szpitala to ciekawe 
do obserwacji zjawisko socjologiczno-gospodarczo-polityczne, a także inne (w tym i towarzyskie).

Pani Agnieszka Pachciarz podzieliła się refleksją, iż wydawało się, że pogląd „zadłużajmy się, to nic 
nie szkodzi, możemy się w międzyczasie rozwinąć, a i tak będzie jakaś akcja ogólnopolska, która nas 
potem oddłuży” już zniknął. Wskazała też, że od jakiegoś czasu szpitale są przeświadczone, że ich 
właściciel może im ewentualnie pomóc, ale generalnie muszą sobie radzić same. W tym kontekście 
zadała pytanie dlaczego część szpitali radzi sobie w każdych warunkach, a część konsekwentnie 
sobie nie radzi.

Pani Małgorzata Gałązka-Sobotka powiedziała, że będąc od sześciu lat członkiem Rady Narodowego 
Funduszu Zdrowia i przyglądając się systemowi, uważa dług za naturalną, immanentną cechę 
sektora ochrony zdrowia. Dodała też, że nie wierzy, aby jakiekolwiek działania mogły sprawić, że 
dług, będący konsekwencją niespełnienia przez dłużnika na rzecz wierzyciela obowiązku pewnego 
świadczenia w formie pieniężnej lub rzeczowej w określonym czasie, zniknie. On jest naturalną 
konsekwencją tego, że zawsze będzie nadwyżka popytu nad podażą, luka niedoboru pomiędzy 
produkcją usług zdrowotnych a ich finansowaniem, która uniemożliwia całkowite wyeliminowanie 
z rynku zobowiązań wymagalnych. Zdaniem Pani Gałązki-Sobotki żadna wyjątkowa reforma 
ochrony zdrowia nie zmieni tego stanu, który charakteryzuje wszystkie systemy ochrony zdrowia. 
Dlatego też nie powinno się demonizować tej kategorii ekonomicznej, która jest naturalną 
konsekwencją niedoboru. Kluczową kwestią jest wysokość zadłużenia, jego źródła i dynamika. 
Dane jednoznacznie wskazują, że wrażliwość właścicieli i menedżerów na poziom zadłużenia 
wyraźnie rośnie i  jest to dobra wiadomość. Łączne zadłużenie polskich szpitali nie rośnie, 
a zobowiązania wymagalne znacząco zmniejszyły się w ostatnich latach. W opinii Pani Gałązki-
Sobotki, problem zadłużenia i dyscypliny finansowej podmiotów leczniczych jest wypadkową 
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poziomu finansowania ochrony zdrowia w Polsce na tle Europy (poziom finansowania na jednego 
mieszkańca względem np. PKB). Nie można liczyć na to, że będzie się w stanie zagwarantować 
obywatelom porównywalny do średnio-europejskiego poziom zabezpieczenia zdrowotnego przy 
obecnym poziomie finansowania. Pani Gałązka-Sobotka stwierdziła, że trwa obecnie dyskusja 
o wielu rozwiązaniach, mających zracjonalizować system ochrony zdrowia w Polsce, w dyskusji 
tej nie można uciekać od odpowiedzi na pytanie, jak realnie zwiększyć poziom finansowania 
ochrony zdrowia i zwiększyć efektywność alokacji środków finansowych, rzeczowych i ludzkich. 
Ogromną rolę w minimalizacji długu pełni zarówno zarządzający podmiotem leczniczym, 
jak również regulator poprzez swoje wymagania. Kolejną kwestią, na którą zwróciła uwagę 
Pani Gałązka-Sobotka jest postawa menedżerów ochrony zdrowia wobec zobowiązań, które 
podejmują w imieniu organizacji. Powołując się na teorie Michael’a Portera, będącego jej zdaniem 
niekwestionowanym autorytetem w naukach o zarządzaniu i konkurencyjności, stwierdziła, 
że można podzielić podmioty na te, które działają w oparciu o zasady profit-seeking lub rent-
seeking. Wyrazem tej pierwszej jest przestrzeganie zasady ograniczenia budżetowego ex ante 
polegającej na utrzymywaniu pełnej świadomości bezwzględnych ograniczeń finansowych, które 
podporządkowują decyzje finansowe przyszłym przychodom pieniężnym. Podmiot działa wówczas 
w warunkach świadomości limitu kosztów, jakie może ponieść, w przekonaniu o istnieniu twardych 
i trwałych reguł finansowych. Dla podmiotów poszukujących specjalnej renty (rent-seeking) zysk 
przestaje być obiektywnym miernikiem sprawności ekonomicznej, staje się natomiast wskaźnikiem 
skuteczności na arenie politycznej. Działania tego typu są zaprzeczeniem reguł zdrowej konkurencji. 
Organizacje stosujące ten typ działań preferują ograniczenia budżetowe ex post. Przychody w różny 
sposób dostosowują się do poniesionych wydatków. W takim przypadku, zdaniem Pani Gałązki-
Sobotki, istnieje przekonanie, iż zobowiązania wcześniej czy później zostaną pokryte przez inne 
podmioty odpowiedzialne. W tym celu działania koncentrują się na pozyskiwaniu specjalnych 
przywilejów, które są przyznawana przez władzę polityczną. W przypadku sektora ochrony 
zdrowia takim przywilejem jest prawo do oddłużenia podmiotu leczniczego. Nie sprzyja to zatem 
pozytywnemu oddziaływaniu rozrachunku gospodarczego na zachowania szpitali. Pani Gałązka-
Sobotka zwróciła uwagę na istotność w tym kontekście postawy podmiotów właścicielskich, 
na których spoczywa ostateczna odpowiedzialność. To od ich zaangażowania w nadzór zależna 
jest dyscyplina menedżerów zarządzających podmiotami leczniczymi. Następnie Pani Gałązka-
Sobotka przytoczyła pytania formułowane w trakcie analizowania kondycji polskich szpitali: jak 
zarządzać strategicznie takim podmiotem, jeżeli tak naprawdę nieznany jest plan strategiczny 
dla całego systemu, czy następuje dążenie w kierunku systemu otwartego z dominującą rolą 
podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, czy też nadal podstawowym 
filarem zabezpieczenia zdrowotnego ma pozostać lecznictwo szpitalne. Zdaniem Pani Gałązki-
Sobotki struktura planu finansowego i budżetu płatnika ma być tylko odzwierciedleniem tej filozofii 
w sytuacji, gdy cała zachodnia Europa i większość systemów, do których polski aspiruje, przenosi 
ciężar zabezpieczenia zdrowotnego, ale też i profilaktyki, na poziom lecznictwa otwartego, znacznie 
tańszego. Ten brak wizji jest konsekwencją niedokonanych procesów, takich jak np. mapowanie 
potrzeb zdrowotnych, taryfikacja świadczeń, system płacenia za efekty leczenia. Skuteczność 
restrukturyzacji jest wypadkową dostosowania zakresu działalności do aktualnych i przyszłych 
potrzeb zdrowotnych regionu. Pani Gałązka-Sobotka zasugerowała, że wiele z analizowanych 
szpitali nie ma charakteru powiatowego, mimo że są kwalifikowane do tej kategorii. Choć 
ze względu na szeroki zakres świadczeń pełnią rolę ośrodków subregionalnych, wchodząc w zakres 
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oddziaływania szpitali wojewódzkich i marszałkowskich, a nierzadko również klinicznych. Strategia 
szpitala i jego profil często nie są wypadkową potrzeb, a wyrazem atrakcyjności taryfikacji i wyceny 
świadczeń. Przesłanką rozbudowy szpitala jest wysoka wycena danego zakresu świadczeń oraz 
ambicje właścicieli i menedżerów, co rzadko stoi w parze z możliwościami sfinansowania tych 
świadczeń przez płatnika. Ponadto Pani Gałązka-Sobotka wskazała na wagę pytania o relację 
pomiędzy długiem szpitala a obligatoryjnym bilansowaniem się przychodów i kosztów płatnika 
publicznego. Jej zdaniem charakterystyczne jest bowiem to, iż Narodowy Fundusz Zdrowia może 
wydać tylko tyle ile ma przychodów, szpital zaś nie może odmówić przyjęcia pacjenta, nie jest 
akceptowane społecznie rygorystyczne reglamentowanie świadczeń. Wskazała też na istotne 
znaczenie nadrzędnej kategorii w ochronie zdrowia, w kontekście mapowania i taryfikacji 
świadczeń, poprzez dokonanie wyboru między rachunkiem ekonomicznym i skutecznym 
zabezpieczeniem oraz odtworzeniem zdrowia, a także określenie relacji między tymi parametrami.

Perspektywa 

Pan Janusz Michalak zwrócił uwagę, że mówi się często o pieniądzach, lecz wynik finansowy szpitala 
nie jest najważniejszy, ponieważ szpitale nie kierują się przede wszystkim wynikiem finansowym, 
a bardzo dużo jest w tym wszystkim polityki. Stwierdził też, że rady społeczne i dyrektorzy szpitali 
są upolitycznieni. Wniosek ten uzasadnił doświadczeniem prowadzonego od kilkunastu lat konkursu 
na menedżera służby zdrowia, w ramach którego co roku przepytywani są dyrektorzy z publicznych 
i z niepublicznych placówek służby zdrowia. Pan Michalak stwierdził, że wielu z nich nie zatrudniłby 
z uwagi na umiejętności ekonomiczne, natomiast zatrudniłby ich ze względu na umiejętności 
polityczne, gdyż mają „chody” w różnych agencjach i miliony z tych różnych agencji załatwili. 
Wyjaśnił, że mogli załatwić ponieważ taki jest system i w tym systemie oni są skuteczni. Pan Michalak 
wyraził następnie opinię, że nie da się reformować w służbie zdrowia poszczególnych elementów. 
Trzeba stworzyć jakąś wizję. Przypomniał, że na początku roku odbył się panel poświęcony wizji, 
w którym uczestniczyli wszyscy byli ministrowie zdrowia, ale nie spostrzegł chęci do wskazania 
kierunku, w jakim państwo w tym zakresie ma dążyć. Kierunku, który sprowadza się do odpowiedzi 
na pytanie czy całe leczenie ma się opierać na systemie szpitalnym, co jak stwierdził teraz ma 
miejsce, czy na systemie opartym o lekarza rodzinnego i Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. 
Wskazał też, że nie wiadomo co jest reformowane, w sytuacji gdy mówi się, że reformowana jest 
instytucja lekarza rodzinnego, ale propozycje są bardzo nieśmiałe, a szpitale pochłaniają około 
połowy pieniędzy w systemie. W każdym bądź razie na pewno zdecydowanie za dużo. Pan Michalak 
przypomniał wywiad z Adamem Kozierkiewiczem zamieszczony w Menedżerze Zdrowia sprzed 
10 lat, w którym ten ostatni mówił, że trzeba stworzyć sieć szpitali, która jednak nie powinna składać 
się ze wszystkich szpitali. Podane propozycje były następujące: jądro sieci szpitalnej to 20–30% 
placówek, a pozostałe szpitale to 60–70% placówek. To twarde jądro sieci (150-200 szpitali) powinno 
być bezpieczne finansowo, czyli szpitale powinny dostawać pieniądze na swoją działalność i nie 
uczestniczyć w żadnej grze rynkowej, powinno mieć jednak ograniczenia (dotyczące strajków, 
zaplanowanych technicznych przerw w pracy, praw pracowniczych jak jednostki budżetowe). 
Natomiast drugi tzw. miękki target sieci szpitalnej, to byłyby placówki objęte grą rynkową. 
Stworzenie takiej małej sieci bezpieczeństwa, zdaniem Pana Michalaka, odpolityczniłoby cały 
system. Wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń rozładowałoby z kolei wiele napięć. Wskazał 
pomysł sprzed 10 lat jako cały czas aktualny.
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Pan Marek Balicki stwierdził, że dług publiczny w latach 2005–2006, to było około 500 mld zł. Dzisiaj 
dług publiczny to jest kwota dwa razy większa, nominalnie zbliża się do 1 biliona - 52% PKB. W tym 
kontekście wskazał, że zadłużenie szpitali ogółem (nominalnie) jest na tym samym poziomie. 
Zobowiązania przeterminowane, czyli wymagalne, w 2005 roku wynosiły dwumiesięczne przychody 
systemu, dzisiaj to jest półtora tygodnia. Czyli na pewno nie ma sytuacji, że jest gorsza sytuacji 
niż była. Uwzględniając stosunek kwoty, którą dysponuje aktualnie Narodowy Fundusz Zdrowia 
i przeznacza na sfinansowanie kosztów świadczeń, do kwoty, którą przeznaczał na ten cel w 2005 r., 
to w zakresie zobowiązań (zwłaszcza przeterminowanych) nastąpiła radykalna zmiana. Zdaniem 
Pana Balickiego nie jest dramatycznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę otoczenie, w jakim działają 
spzoz-y, czyli warunki systemowe. Każda placówka ma bowiem swoją własną strategię i cele, bo nie 
ma żadnej polityki o charakterze ogólnokrajowym, dlatego poszczególni gracze różnie odnajdują 
się na tym rynku. Pan Balicki nawiązał do swoich doświadczeń z pracy w Szpitalu Bielańskim  
i w Szpitalu Wolskim gdzie obowiązywała strategia, aby tzw. „dojne krowy” (np. oddział 
kardiologiczny) pozwoliły na pokrycie kosztów oddziałów deficytowych. Następnie stwierdził, 
że brak rozwiązań systemowych powoduje, że nie jest możliwe żeby wszyscy gracze byli w tej 
samej sytuacji. Musi być część podmiotów, która odstaje. Część odstaje od samego początku 
wprowadzenia systemu kas chorych. Przypomniał również, że większość zadłużenia kumulowała 
się w niewielkiej części podmiotów i dzisiaj też tak jest. Około 80% zadłużenia to było 10–20% 
placówek, a mówiąc, że tak jest powszechnie to mówi się tytułami gazet. Sprawa dotyczy określonej 
grupy placówek i wynika z tego, że nie ma żadnego instrumentu, który kontrolowałby wielkość 
zasobów finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem Pana Balickiego 
w skali europejskiej ewenementem jest to, że państwo w żaden sposób nie chce kontrolować 
takich zasobów. Jednocześnie występuje w publicznych instytucjach tendencja do mnożenia 
zasobów i dlatego można obserwować „wyścig zbrojeń”. Ponadto Pan Balicki stwierdził,  
że państwo dodatkowo stymuluje to zjawisko, wprowadzając np. wymóg dodatkowego aparatu 
rentgenowskiego u lekarza dentysty w szkole podstawowej. W Polsce nie ma instrumentu 
planowania zasobów. Nawiązując do przywołanego pomysłu Pana Kozierkiewicza, że sieć szpitali 
miałaby obejmować część szpitali, stwierdził, że ta część finansowana ze środków publicznych 
powinna być w jakiś sposób planowana. Obecnie jest nadmiar zasobów w niektórych obszarach. 
Pan Balicki przywołał przykład jednej z prowincji w Hiszpanii, opisany przez Panią Irenę Herbst 
w książce na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Z partnerem prywatnym podpisano tam 
umowę na świadczenie opieki zdrowotnej dla populacji jednej z prowincji, a nie na finansowanie 
poszczególnych świadczeń. Okazało się, że w krótkim okresie czasu o 25% zmniejszyły się 
konieczne środki. Pan Balicki zauważył, że obecnie funkcjonuje finansowanie fee-for-service (opłata 
za usługę), które wprowadzono w latach 90-tych. Przypomniał, że pomimo toczonych debat,  
nie uwzględniono generalnej przestrogi Pani Katarzyny Tymowskiej, aby nigdy nie wprowadzać 
metody fee-for-service w taki trywialny sposób. Metoda ta dzisiaj, jak stwierdził Pan Balicki, 
już nie jest tak zupełnie trywialna, ale ciągle dominuje, a skutkiem takiej metody finansowania 
jest zwiększenie produktywności. I to niekoniecznie takiej produktywności, która jest najbardziej 
pożądana, tylko tej, która daje lepsze korzyści dla sprawniejszych graczy. W efekcie od roku 
2000 do roku 2012 (to są ostatnie dane OECD) liczba przyjęć do szpitali wzrosła w Polsce o 22% 
i aktualnie, w stosunku do liczby mieszkańców, jest taka sama liczba przyjęć do szpitali jak średnia 
w Unii Europejskiej, z tym, że w Unii Europejskiej jest starsza populacja, gdyż w Polsce ciągle około 
15% populacji jest powyżej 65 roku życia, a tam wskaźnik ten wynosi powyżej 20%. Pan Balicki 
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zwrócił uwagę, że jednocześnie wzrosły kolejki. Wskazał ponownie na brak planowania zasobów 
i wybitnie niekorzystny, jako powszechne rozwiązanie, sposób finansowania świadczeń. Przywołał 
następnie przykład Belgii, gdzie jest mieszany sposób finansowania i pełna kontrola nad zasobami. 
Jest tam sześć konkurujących publicznych kas chorych i nie ma możliwości, aby ktoś otworzył 
oddział nie przedstawiając bilansu łóżek dla danej populacji. Zwykle postępuje się tak, że otwierając 
nowy szpital zamyka się dwa stare szpitale i bardzo wiele takich projektów w Belgii zostało 
zrealizowanych. Odrębnym strumieniem są tam finansowane koszty stałe, czyli jeżeli sieć szpitali 
została zaplanowana zgodnie z jakimiś mapami potrzeb, a koszty stałe są elementem decydującym 
o wyniku finansowym poszczególnych szpitali, to na ten rodzaj kosztów jest odrębny budżet. 
Stosunkowo niewielka część to są te finansowania, które zwiększają produktywność i związane 
są z kosztami bezpośrednimi i wynagrodzeniem lekarzy. Przytoczone argumenty uzasadniają, 
zdaniem Pana Balickiego, opinię, że w warunkach systemowych, w których działają szpitale mają 
one wynik lepszy, niż można by się spodziewać. Podsumowując Pan Balicki stwierdził, że trudno 
liczyć na oderwanie się od kontekstów politycznych w ochronie zdrowia i raczej powinno się szukać 
instrumentów, które będą niwelować/kontrolować te lokalne wpływy. Dzisiaj coraz większa jest 
świadomość tego, że instrumenty w tym obszarze trzeba wprowadzić. 

Pani Sylwia Lis stwierdziła, że Ministerstwo Zdrowia wróciło do idei sieci szpitali. Dodała jednak, 
że trudno wyobrazić sobie bardziej politycznej kwestii niż to, kto będzie w takiej sieci szpitali. 

Pan Wojciech Misiąg wyraził pogląd, że nie należy się obrażać na polityczność. Jeżeli państwo ma 
do wydania pewną kwotę, to podejmowanie decyzji, na co zostanie ona przeznaczona jest polityką. 
Stwierdził też, że aktualna polityka NFZ polega na przyznawaniu pieniędzy na województwo 
w zależności od  liczby mieszkańców, bez uwzględnienia stopnia urbanizacji. Jeżeli więc 
województwo jest rozproszone to może być tak, że lekarzy zabraknie.

Pani Sylwia Lis wyjaśniła, że pieniądze nie są przydzielane według liczby mieszkańców 
na województwa, brane są pod uwagę także ryzyka zdrowotne populacji i dostępne środki.

Pan Wojciech Misiąg wskazał jednak, że stopień urbanizacji nie mieści się w algorytmie podziału 
środków, a ryzyka zdrowotne określa się na podstawie uśrednionych wskaźników. Podkreślił, 
że zadłużenie nie jest efektem różnicy między popytem a podażą. Popyt to jest to, co chce się wydać. 
Zadłużenie bierze się stąd, że wydaje się więcej niż zostało na to przeznaczone. Gdy dyskutuje 
się o restrukturyzacji i efektywności służby zdrowia, to dobrze jest przyjąć na początek założenie, 
że mówi się o sytuacji, w której pieniędzy nie będzie więcej. Ważne jest, aby z tych pieniędzy, które 
są, zrobić więcej. Dlatego zasadniczym jest pytaniem czy pieniądze są dobrze wydawane. Pan Misiąg 
nie zgodził się z przedmówcami i stwierdził, że nie uważa długu za naturalny i niezbędny. Zdaniem 
Pana Misiąga dług powstaje wtedy, gdy najpierw zostały poniesione wydatki. Z punktu widzenia 
dyrektora szpitala dług oznacza wydatkowanie pieniądze, które wydał, pomimo iż ich nie posiadał.

Pan Marek Balicki wtrącił, że kierowane przez niego szpitale nie miały długu, natomiast 
zobowiązania miały zawsze, ponieważ nie było innej możliwości.

Pan Wojciech Misiąg odpowiedział, że są to dwie oddzielne kwestie. Pierwszą i oczywistą jego 
zdaniem sprawą jest to, że jest cykl zobowiązań, natomiast drugą kwestą jest poziom zobowiązań 
– 10 mld, których nikt nie jest w stanie spłacić i przez to utrzymuje się na stabilnym poziomie. 
Pan Misiąg stwierdził, że nie zgadza się z wyliczeniami relacji poziomu zobowiązań do poziomu 
finansowania, ponieważ przez szpitale przepływa rocznie około 35 mld rocznie, co oznacza 
około 3 mld miesięcznie wydatków. Wobec tego 10 mld to nie są koszty z półtora tygodnia tylko 
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w przybliżeniu z 3 miesięcy. Jest to zadłużenie na 3 miesiące. Następnie Pan Misiąg omówił 
prowadzone przed kilku laty badań, których przedmiotem było m.in. ustalenie, dlaczego jedne 
szpitale są zadłużone a inne nie. Jednym ze sformułowanych wtedy wniosków była konstatacja, 
że zadłużeni są ci, którzy chcą być zadłużeni. Zdaniem Pana Misiąga po okresie kas chorych 
pozostały województwa, w których jak się szpitale zadłużyły to tak są zadłużone do dzisiaj i żaden 
późniejszy algorytm nie przewidywał możliwości wyrównania zaszłości z tych pierwszych lat. 
Odrębną kwestią jest to, aby była chęć redukcji zadłużenia. Problem z długiem polega bowiem 
na tym, że to co jest zadłużeniem zostanie przez kogoś zapłacone. To nie jest wydatek, który można 
ponieść bez środków publicznych, bo te środki publiczne i tak zostaną wyłożone. Oznacza to, 
że dyrektor szpitala, który doprowadza do jego zadłużenia przyjmuje więcej środków publicznych 
niż zostało mu przyznane. Według Pana Misiąga decyzja o tym, że ktoś dostanie więcej a ktoś inny 
mniej środków nie powinna być uzależniona od tego, że jedne szpitale postanawiają się zadłużać, 
a drugie postanawiają się utrzymać z tego co dostały. Powszechne jest przekonanie, że zaciąganie 
zobowiązań jest w istocie rzeczy bezkarne, co wyłącza wszelkie bodźce proefektywnościowe. 
Czego skutkiem jest niepotrzebne ponoszenie kosztów przez niektóre szpitale, co jest problemem, 
ponieważ jeżeli się okazuje, że można zaciągać długi, a i tak ktoś te długi spłaci, to nie ma dążenia 
do efektywności i sprytniejsi wygrywają z mniej sprytnymi. Nie wygrywają ważniejsi, bo to byłaby 
polityka. Pan Misiąg wyraził obawę, że istnieje przyzwolenie na to, żeby sprytniejsi dostawali więcej 
niż im się należało. Wyraził też pogląd, że zawsze będzie brakowało pieniędzy w stosunku do popytu 
oraz zawsze zapotrzebowanie i możliwość zrobienia czegoś lepiej za większe pieniądze będzie 
istniała. Aktualny poziom polskiego produktu krajowego brutto jest niższy niż 70% poziomu Unii 
i stąd wynikają krajowe możliwości. Istotne jest natomiast to, że prosta efektywność nie zadziała, 
jeśli nie ma bodźców do tego. Zdaniem Pana Misiąga jeśli wiadomo, że można się zadłużyć 
i w zasadzie niczym to nie grozi, to nie ma powodów, aby starać się obniżyć koszty nie obniżając 
jakości i rozmiaru świadczonych usług. Postulowana polityka polegałaby na tym, żeby dostali 
najważniejsi, a nie najsprytniejsi. Natomiast tolerowanie utrzymywania długu jest tworzeniem 
mechanizmów innych niż pożądane w gospodarowaniu pieniędzmi na służbę zdrowia. Następnie 
Pan Misiąg odniósł się do pomysłu, aby 20–30% szpitali było ważnych a reszta była rynkowa, 
stwierdzając, że byłby to pomysł ryzykowny, ponieważ nie ma dziś rynku i nie będzie rynku, gdyż nie 
ma odpowiedniego popytu, a to, że obywatel płacący składkę za coś zapłacił powoduje, że popyt 
jest dość płytki. Postulowana zmiana może skończyć się tym, że sieci nie będzie można dobrze 
finansować, a reszta i tak upadnie. 

Zdaniem Pana Marka Balickiego aktualnie kluczowe są mechanizmy systemowe określające sposób 
finansowania świadczeń szpitalnych i sposób monitorowania zasobów. Jeżeli państwo nie planuje 
zasobów, to musi mieć taki rezultat. Tendencja, że szpitale publiczne zachowują się jak prywatne 
obserwowana jest również w innych krajach, gdyż wiele placówek szuka tych świadczeń, gdzie 
jest lepsza różnica między przychodami a kosztami. To są, zdaniem Pana Balickiego, złe reguły gry.

Pan Andrzej Sośnierz odniósł się do konkursów w opiece zdrowotnej stwierdzając, że jest od dawna 
ich przeciwnikiem, a rankingowania w szczególności, gdyż są one przyczyną wielu patologii. Dodał 
też, że jest zwolennikiem negocjacyjnego systemu zawierania umów. Pan Sośnierz wyjaśnił tego 
przyczyny stwierdzając, że komputer staje się usprawiedliwieniem wszelkiej nieracjonalności, 
natomiast zespół negocjacyjny podpisuje się pod tym, co i dlaczego wynegocjował. Aktualnie 
natomiast cała patologia rozgrywa się na poziomie ustalenia wag poszczególnych ocenianych 
cech. Ci, którzy dowiedzą się, która waga ma najważniejsze znaczenie wygrywają konkurs 
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i wszyscy są usprawiedliwieni. Odpowiadając na pytanie, dlaczego w części zadłużonych szpitali 
samorządowych nie są podejmowane działania naprawcze, Pan Sośnierz stwierdził, że przyczyną 
tego jest postrzeganie podmiotu funkcjonującego na rynku ochrony zdrowia jako przedsięwzięcia, 
które nie jest ekonomiczne. Przyjęcie, że jest to tylko podmiot ekonomiczny i tylko tak będzie 
oceniany byłoby uproszczeniem, w wyniku którego nie funkcjonowałoby w Polsce kilkadziesiąt 
szpitali, bo nie miałyby one racji ekonomicznego bytu. Tak nie jest, bo są to podmioty, które 
spełniają bardzo ważną rolę w innych obszarach funkcjonowania państwa. 

Pani Agnieszka Pachciarz nawiązała do kilku wypowiedzi, w których pojawiła się kwestia 
nadhospitalizacji, liczby łóżek czy w ogóle ilości hospitalizacji w konkretnych dziedzinach. Wskazała, 
że w Polsce średnia na 1000 mieszkańców wynosi 6,6 łóżek, a średnia europejska to 4,8. Stwierdziła 
też, że nadhospitalizacje są w konkretnych dziedzinach, np. w pediatrii w porównaniu do Europy 
w Polsce jest prawie 20% hospitalizacji więcej.

Pan Józef Płoskonka stwierdził, że brak równowagi jest normalną sytuacją w każdym systemie. 
Podkreślił, że pozytywnie załatwiono kilka spraw w służbie zdrowia, np. zbyt małe zarobki lekarzy. 
Zarobki te są w tej chwili takie, jakie rzeczywiście powinny być. Najnowsza aparatura, która ratuje 
ludziom życie jest dostępna. W związku z tym, załatwiony został problem wyposażenia szpitali 
w najbardziej nowoczesny sprzęt. Zdaniem Pana Płoskonki pozostał tylko najważniejszy problem 
z pacjentami i z ich dostępem do służby zdrowia oraz problem w jaki sposób poprawić efektywność 
i produktywność. Przypominając lata 90–te, czas gdy był wojewodą i czas gdy wojewodowie 
rozdzielali środki dyrektorom szpitali, stwierdził, że dyrektorzy mówili o swoich potrzebach 
powołując się na dobro pacjenta, lecz potrzeby pacjentów innych szpitali ich nie interesowały. 
Dlatego też powrót do starych rozwiązań, gdzie wojewoda dzieli pieniądze, w opinii Pana Płoskonki, 
nie miałby sensu. 

Nadzór samorządu 

Pani Agnieszka Pachciarz zwróciła się z prośbą o wypowiedź do osób związanych z samorządem 
terytorialnym.

Pan Ludwik Węgrzyn podziękował za to, że po raz pierwszy od 16 lat, tj. od kiedy powiaty pełnią 
funkcję organów założycielskich dla publicznych szpitali ma możliwość, w imieniu koleżanek 
i kolegów starostów, uczestniczyć w takiej debacie. Dotychczas przedstawiciele powiatów nie 
uczestniczyli w debatach, a decyzje zapadały bez ich udziału. Zdaniem Pan Węgrzyna działania 
naprawcze w szpitalach powiatowych zawsze będą wyglądały inaczej niż w Szpitalu Bielańskim 
czy z punktu widzenia NFZ, gdyż wiążą się najczęściej z podejmowaniem decyzji niepopularnych 
(zmniejszenie liczby zatrudnionych u jednego z większych pracodawców, dodatkowe obciążenie 
budżetu powiatu). Prowadzone od kilku lat przekształcenia szpitali w spółki miały być panaceum 
na zmianę i restrukturyzację. Nawet jeżeli będą to w 100% spółki powiatu, to w mentalności 
społeczności powiatu będzie to zawsze prywatyzacja. Pan Węgrzyn przypomniał, że obecnie 
przygotowywany jest zakaz przekształcenia szpitali w spółki oraz wskazał na niektóre konsekwencje 
tego zakazu. Przy spółce ujemny wynik finansowy pokrywa właściciel albo ogłasza upadłość 
spółki. Natomiast, w stosunku do organów założycielskich spzoz planowane rozwiązanie jest 
takie, że w przypadku ujemnego wyniku finansowego powiat dofinansowuje dany szpital albo go 
przekształci w jednostkę budżetową. Pan Węgrzyn zasugerował, aby przy dyskusji o zadłużeniu 
zwrócić uwagę na standardy usług, jakie były świadczone w spzoz w czasie ich powstawania, a jakie 
są obecnie. Wskazał na duży postęp w zakresie bazy szpitalnej, na którą samorząd nie dostawał 
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pieniędzy zewnętrznych. Zaproponował, aby przy okazji badań pokazywać skalę środków jakie 
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego trafiły do szpitali powiatowych na poprawę bazy 
czy wyposażenia, ponieważ są to, jego zdaniem, ogromne pieniądze. Również, aby skorzystać 
ze środków unijnych, powiaty musiały dołożyć 20–40% z własnych środków, co jak stwierdził jest 
wyzwaniem na poziomie powiatu. Nawiązując do kwestii podejmowania decyzji politycznych, 
Pan Węgrzyn powołał się na rozmowę sprzed kilku lat z jednym z byłych ministrów zdrowia, 
który przekonywał go, że Bochnia, gdzie jest starostą, leży 30 kilometrów od Krakowa, który ma 
nadmiar łóżek w szpitalach i proponował, w związku z tym, likwidację szpitala powiatowego 
w Bochni. Odpowiedzią Pana Węgrzyna było stwierdzenie, że byłaby to jego ostatnia decyzja 
jako samorządowca i niskiego stopnia polityka lokalnego, a nie jest samobójcą. Odnosząc się 
do przyszłych map Pan Węgrzyn postulował, aby były jednoznaczne, wyraźne i konkretne. Kończąc 
swoją wypowiedź stwierdził, że gdy mówi się o przyczynach zadłużenia to on nie wiem jakie to są 
przyczyny, ponieważ mały powiatowy szpital w Bochni z 300 łóżkami od 10 lat nie ma zobowiązań 
wymagalnych, pomimo że funkcjonujemy 30 km od wielkiej aglomeracji Krakowa. 

Profesjonalizm zarządzania 

Pani Agnieszka Pachciarz zasugerowała, aby w dalszej części dyskusja dotyczyła spraw 
systemowych, które zostały już przez jej przedmówców zidentyfikowane, w tym sprawy zasobów, 
które powstają i rozwijają się w sposób niekontrolowany, a także ciągłej potrzeby restrukturyzacji 
zadłużenia. Zdaniem Pani Pachciarz pomimo dużej poprawy od 2005 roku nie można powiedzieć, 
że problemu zadłużenia nie ma. Wymagalne zobowiązania, przy zwiększonym finansowaniu 
i w dodatku przekształceniu części zobowiązań wymagalnych w długoterminowe, są nadal 
problemem. Odwołując się do przedmówców podsumowała stwierdzając, że Pan Misiąg powiedział, 
że niektórzy zadłużający się są bardziej sprytni, a Pan Sośnierz mówił, że zwracana jest uwaga 
niekoniecznie na aspekty ekonomiczne, ale także na społeczne, polityczne i inne uwarunkowania 
lokalne. Pani Pachciarz zaproponowała, aby podjąć jeszcze jeden aspekt – problem profesjonalizmu 
zarządzania. Jej zdaniem czasami nie jest to brak sprytu, ale brak profesjonalizmu. Wymogi 
dla kierownika spzoz są takie, że ma mieć on wyższe wykształcenie i 3-letnie doświadczenie 
w zarządzaniu czymkolwiek. Trzeba się według niej zastanowić, czy są to wystarczające wymagania. 
Pani Pachciarz skonstatowała, że może nie jest obiektywna, ponieważ jest fanką systemu 
francuskiego, gdzie trzeba konkretne uczelnie skończyć i mieć doświadczenie na kolejnych 
etapach zarządzania, żeby zarządzać podmiotem leczniczym. Wyraziła opinię, że dobrego 
menadżera naprawdę trzeba szukać, a nie ogłaszać konkurs i liczyć na to, że ktoś, kto zarządzał 
3 lata czymkolwiek będzie dobrym dyrektorem szpitala. Wskazała też, że pogląd o koniecznej 
aktywnej postawie podmiotu tworzącego przy poszukiwaniu kandydata na dyrektora szpitala oraz 
o niewystarczającym spełnianiu tylko minimalnych wymagań jest dziś powszechnie akceptowany.

W obronie zarządzających szpitalami stanął Pan Marek Wójcik zwracając się z  prośbą 
o niegeneralizowanie, bowiem jego zdaniem często to czynniki niezależne od ich umiejętności, 
decydują o kondycji ekonomicznej szpitala. Natomiast odnosząc się do kwestii wymogów 
stwierdził, że należy zauważyć, iż polskie uczelnie rokrocznie wypuszczają 1,5-2 tysiące osób 
kończących studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia. Postulował drobną korektę 
legislacyjną, przywracającą wymóg ukończenia studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie 
zdrowia (a nie tak jak dziś zarządzania czymkolwiek np. placówkami kultury czy oświaty), która 
może znakomicie wpłynąć na podniesienie kwalifikacji kierujących samodzielnymi publicznymi 
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zakładami ochrony zdrowia. Pan Wójcik stwierdził, że dotychczasowa restrukturyzacja była głównie 
restrukturyzacją kadrową, właścicielską, majątkową i finansową, a następne będą inne formy 
restrukturyzacji: rynkowa, produktowa i zaopatrzeniowa, które są zupełnie innymi kategoriami. 
Odnosząc się do kwestii, dlaczego wciąż pojawia się 2 mld zobowiązań wymagalnych, wyraził 
pogląd, że to dlatego, iż wciąż jest wielu, którzy są odporni na konieczną restrukturyzację. To są 
często mniejsze szpitale, choć na liście największych dłużników dominują duże szpitale kliniczne, 
instytuty i szpitale wojewódzkie. Zwrócił uwagę, że warto się zastanowić, czy mówić w przyszłości 
o kolejnych mechanizmach wsparcia, których celem ma być tylko zlikwidowanie zobowiązań 
w podmiotach leczniczych. Następnie Pan Wójcik uzupełnił prezentowane wcześniej dane 
o informacje, że samorządy wydały od 1999 roku 18,5 mld zł na wydatki majątkowe spzoz, w tym 
samorządy powiatowe 5,6 mld. Pan Wójcik podkreślił, że wydatkowanie tych środków odbywało 
się kosztem różnych innych przedsięwzięć i dlatego z ogromnym smutkiem odebrał propozycję, 
aby w przyszłości zysk generowany przez podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami musiałby 
być przeznaczany tylko na ochronę zdrowia. Zdaniem Pana Wójcika samorządy się „wykrwawiły” 
inwestując w szpitale kosztem edukacji, dróg, pomocy społecznej, a jeżeli aktualnie szpital generuje 
zysk, to wprowadzony ma być nakaz, że ten zysk musi zostać w sektorze ochrony zdrowia, co wydaje 
się być wbrew ustrojowej zasadzie autonomii jednostek samorządu terytorialnego.

Jak powinna wyglądać restrukturyzacja? 

Zdaniem Pani Agnieszki Pachciarz jeśli działania restrukturyzacyjne są podejmowane, to wcześniej 
powinny zostać przygotowane odpowiednie i rzetelne analizy, z których należy prawidłowo 
korzystać. Negatywną praktyką jest wybieranie mniej skomplikowanych i może mniej trudnych 
społecznie elementów, a także zaniechanie stosowania mierników i wskaźników oraz brak korekt 
działania.

Pani Małgorzata Gałązka-Sobotka stwierdziła, że są proste i elementarne zasady. Po pierwsze – 
bardzo wnikliwy i profesjonalny audyt sytuacji na wejściu. Bardzo często menadżerowie korzystają 
z zewnętrznych firm, które taki audyt w sposób obiektywny przeprowadzają. Wyraziła jednak pogląd, 
oparty na własnych doświadczeniach i praktyce, że bardzo często w sposób naturalny menedżerowie 
i pracownicy pragną pewne rzeczy wyłagodzić i zminimalizować, ograniczyć krytyczną ocenę 
sytuacji na wejściu procesu restrukturyzacji. Po drugie – należy bardzo precyzyjnie zdefiniować 
cele tego procesu, czy mówi się o restrukturyzacji finansowej, organizacyjnej, właścicielskiej czy 
kadrowej. Pozwala to na identyfikację przestrzeni i płaszczyzn, w których restrukturyzacja się 
odbywa. Zawsze powinno się odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest celem strategicznym tego 
procesu i czy ma nim być dalszy dynamiczny rozwój placówki, a poprawa wyników ma pozwolić 
na pełnienie coraz większej roli na poziomie całego powiatu czy regionu. Czy też wręcz odwrotnie, 
restrukturyzacja ma służyć do tzw. odchudzenia, dezinwestycji i klasycznego reengineeringu, 
głębokiej przebudowy placówki. Znacznie trudniej podjąć takie decyzje i tak określić cele, aby 
zejść np. do poziomu szpitala podstawowego, który realizuje medycynę zachowawczą i zabiegową, 
ale w tym wymiarze, który rzeczywiście jest dostosowany do potrzeb lokalnych. Bardzo często 
definicja celów restrukturyzacyjnych nie odbywa się przez pryzmat głębokiej analizy potrzeb dla 
całego obszaru, na który szpital ma oddziaływać. Do tej pory nie były wystarczająco wnikliwie 
tworzone mapy potrzeb zdrowotnych na terenie całej Polski. Niektóre regiony mają doświadczenie 
w mapowaniu potrzeb zdrowotnych, takie analizy były i są brane pod uwagę w planowaniu 
strategicznym na danym terenie, ale nie wszędzie tak jest i w związku z tym bardzo często cele 
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procesu restrukturyzacji już na samym początku zdefiniowane są nieobiektywnie i niewłaściwie. 
W opinii Pani Gałązki-Sobotki bardzo istotny jest harmonogram i monitorowanie procesu. 
Przyjęcie obiektywnych wskaźników rezultatu, ale również miar, za pomocą, których te rezultaty 
będą monitorowane. Z tym w wielu szpitalach jest problem. To jest wyraz profesjonalizmu 
w zarządzaniu, kultury zarządczej, zarówno bezpośrednio sprawujących nadzór nad szpitalem, ale 
również przedstawicieli organu założycielskiego, samorządu, który w różnym stopniu uczestniczy 
w tym procesie, oddając często całą decyzyjność kadrze menedżerskiej szpitala. Klamrą spinającą 
proces jest zaangażowanie i konsekwencja z właściwą dozą elastyczności. Bo bardzo często, gdy 
obserwuje się wyniki szpitali, które pomimo przekształceń i pomimo restrukturyzacji, w bardzo 
krótkim czasie wracają do wysokiego poziomu zadłużenia, to okazuje się, że głównym źródłem 
jest brak konsekwencji w nowym podejściu do zakresu działalności i procedur, które stoją na straży 
nowozdefiniowanych procesów. W związku z tym konieczna jest pewna dyscyplina menadżerska 
i budowanie nowej kultury organizacyjnej. Należy pamiętać, że restrukturyzacja to jest proces, który 
angażować musi wszystkich pracowników, a nie tylko kadrę menadżerską. To nie są cele, które 
stawiają sobie tylko zarządzający, to jest zmiana kultury organizacyjnej. Nie jest to łatwe, biorąc pod 
uwagę, że historycznie w polskich szpitalach mamy kulturę hierarchiczną i styl partycypacyjny jest 
mało popularny. W związku z tym następuje zamykanie się w odpowiedzialności tylko i wyłącznie 
do swojego obszaru, do swojego oddziału, a często tylko i wyłącznie do własnego stanowiska pracy. 
To wybrzmiewa nie tylko w wypowiedziach menadżerów, ale przede wszystkim kadry medycznej, 
która mówi: ja nie przychodzę do szpitala po to, aby liczyć jego koszty, odpowiadać za jego wynik, 
ja przychodzę do szpitala po to, aby leczyć pacjenta. Taka postawa personelu medycznego wskazuje, 
zdaniem Pani Gałązki-Sobotki, na to, że nie wypracowano świadomości tego, czemu służyć ma 
proces restrukturyzacji. To są miękkie aspekty zarządzania, które w największym stopniu, w jej 
opinii, wpływają na efektywność twardych narzędzi stosowanych w restrukturyzacji.
Pan Wojciech Misiąg nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, stwierdził, że nie robiłby takiego 
ostrego przeciwstawienia, że albo samorząd się zorganizuje, albo zatrudni odpowiedniego 
menadżera. W  książce Zarządzanie środkami publicznymi w  polskich szpitalach, opisany 
został przykład, kiedy starosta zrobił dyrektorem skarbnika powiatu. Wcześniej dwa lata dał 
mu praktykować w radzie szpitala, a potem skarbnik jako dyrektor szpitala w trzy miesiące 
wyprowadził szpital. To oznacza, że niekoniecznie trzeba kogoś z tzw. Wielkiej Czwórki, żeby 
zobaczyć, co się dzieje w szpitalu. To akurat był przykład pozytywnej restrukturyzacji przy bardzo 
mocnym zaangażowaniu powiatu. Z badań i z analiz szerszych danych wynikało, że istniała 
taka prawidłowość, iż im większe miasto, tym większe przerosty zatrudnienia. W większości 
przypadków, w których się udało pozytywnie przeprowadzić restrukturyzację, polegała ona 
na bardzo radykalnym ograniczaniu nadmiernego zatrudnienia. Zdaniem Pana Misiąga nie jest 
to recepta uniwersalna, ale w większości przypadków dla pozytywnych efektów restrukturyzacji 
to działanie było kluczowe. Zdarza się, że aby takie działania zrealizować musi być zatrudniony 
ktoś z zewnątrz. Ponadto należy zwrócić uwagę, że dotychczas wystarczyło napisać dobry program 
i na ten program dostawało się pieniądze na spłatę zobowiązań. Błędem było to, że pieniądze 
były dawane szpitalowi na restrukturyzację, a nie na konkretne działania, gdyż to powodowało 
przekazanie pieniędzy, a potem zarządzający szpitalem szukali argumentów przemawiających 
za brakiem możliwości realizacji programu restrukturyzacji. Skuteczna metoda powinna być dość 
drastyczna i polegać na tym, że pieniądze przekazywane są dopiero po przedstawieniu wykonanych 
działań. Pan Misiąg zwrócił uwagę, że wielokrotnie programy były pisane po to, żeby uzyskać 
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pieniądze, bez woli ich realizacji. Następną wskazaną przez Pana Misiąga sprawą jest profesjonalna 
kadra menedżerska, lecz niekoniecznie dobrze rozeznana w służbie zdrowia, która przeprowadza 
restrukturyzację wymagając np. samowystarczalności finansowej każdego oddziału. Jako znacznie 
ważniejsze Pan Misiąg wskazał utrzymanie substancji całego szpitala, nawet jeżeli to będzie 
wymagało wytłumaczenia jednemu ordynatorowi, że będzie on dokładał do utrzymania innego 
oddziału. Mechaniczne potraktowanie każdej jednostki samodzielnie jest szkodliwe, bo jednostki 
te nie są samodzielne. Ostatnią ważną kwestią, wskazaną przez Pana Misiąga, jest porozumienie się 
z załogą. Jeżeli dyrektor szpitala nie porozumie się z załogą to nic nie osiągnie. 

Pan Marek Balicki stwierdził, że zarządzający szpitalem powinien być z zewnątrz, co jest warunkiem 
podstawowym, zwłaszcza kiedy sytuacja w placówce jest trudna. Następnie, odwołując się 
do swojego osobistego doświadczenia, potwierdził przedstawioną przez Pana Misiąga tezę. 
Zdaniem Pana Balickiego szpital jest niezwykle złożonym systemem, dużo bardziej złożonym 
niż większość przedsiębiorstw produkcyjnych czy usługowych. W jego opinii nie może być 
technokratycznego podejścia do zarządzania, bez zrozumienia specyfiki. Musi być też element 
charyzmy, żeby poradzić sobie w tym środowisku i być silnym liderem. 

Koszty wynagrodzeń i przykłady dobrych praktyk

Pani Agnieszka Pachciarz, również odwołując się do swoich osobistych doświadczeń, stwierdziła, że 
poziom kosztów wynagrodzeń to jest największy element kosztowy w szpitalach, a przychodzący 
z zewnątrz dyrektor spodziewa się konieczności zwolnień. Wskazała, że czasem zlikwidowanie 
nadgodzin poprzez większy nadzór, czy przypilnowanie grafików, żeby personel się „nie rozpisywał” 
na noce lub w weekendy, lecz wtedy, kiedy jest pacjentom najbardziej potrzebny, może dać poziom 
oszczędności kilku procent. Konieczna jest też współpraca z kadrą i znajomość funkcjonowania 
szpitala. 

Pani Renata Jażdż-Zaleska przedstawiła pokrótce swoje doświadczenia dotyczące restrukturyzacji 
– projekty i wdrożenia u dwóch właścicieli szpitali (powiatu i Ministerstwa Zdrowia), ponadto 
opiniowanie kilka projektów w Polsce. Zdaniem Pani Jażdż-Zaleskiej projekt restrukturyzacji, 
który chce się przeprowadzić musi zaakceptować zarówno dyrektor szpitala jak i jego właściciel. 
Dyskusja przed wdrożeniem jest bardzo ważna. Jeżeli kształt projektu zostanie przedstawiony 
pracownikom oraz organizacjom związków zawodowych, którzy zrozumieją, że realizacja 
założeń będzie oznaczała brak przyszłych problemów z zakupem lekarstw, z terminową wypłatą 
wynagrodzeń i inwestycjami w szpitalu, oznaczać to będzie duże prawdopodobieństwo sukcesu 
dla realizowanych działań. W opinii Pani Jażdż-Zaleskiej nie jest to łatwe – najtrudniejsze nie jest 
sporządzenie projektu, lecz bardzo trudna jest konsekwencja działania osoby, która się podejmuje 
realizacji programu naprawczego. Jej zdaniem wnioski z audytów przeprowadzonych przez różnego 
rodzaju firmy doradcze czy konsultingowe są bardzo proste: zmniejszyć koszty, podwyższyć 
przychody. Z realizacją takich wniosków musi poradzić sobie jednak dyrektor. Według Pani Jażdż-
Zaleskiej dobrze jest, aby projekt naprawczy czy restrukturyzacyjny wykonany został przez osoby 
mające doświadczenie w organizacji i funkcjonowaniu szpitala. Najlepiej jeśli dyrektor to osoba 
z zewnątrz, gdyż nie ma żadnych relacji emocjonalnych z osobami zatrudnionymi w szpitalu 
i realizuje krok po kroku to, co ma wskazane w audycie z zachowaniem wszystkich obowiązujących 
przepisów w zakresie prowadzonej działalności medycznej. Zadłużenie w szpitalu powoduje bardzo 
duże reperkusje. Osoba zarządzająca takim szpitalem nie myśli o tym, jak dawać pacjentowi wysoką 
jakość leczenia, tylko myśli o tym, jak na następny miesiąc znaleźć finansowanie i zastosować 
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tzw. rolowanie długów, żeby można było zapłacić temu, któremu np. nie płaci się przez trzy 
miesiące. To jest bardzo trudna sytuacja, która wpływa na to, że działalność medyczna nie jest 
prowadzona w taki sposób, w jaki być powinna, czyli z zachowaniem najwyższych standardów 
w leczeniu wraz z zastosowaniem nowoczesnych technik operacyjnych i farmakoterapii. Sam 
audyt i jego przeprowadzenie, dokonanie restrukturyzacji powierzchni, usług, kadr, kompetencji 
zarządczych są bardzo ważne, natomiast szpital, aby motywować ludzi musi mieć na to środki 
finansowe. Komfortowo się zarządza szpitalem, który nie ma zadłużenia. Komfortowo się zarządza 
szpitalem, który nie ma w rachunku obrotowym żadnego kredytu, gdzie można pracownikom 
dać nagrody i premie, gdzie można nagradzać ludzi, którzy gwarantują wysoką jakość usługi 
medycznej. Odwołując się do swoich ośmiu lat pracy w szpitalu, który został zrestrukturyzowany 
w oparciu o audyt i radził sobie świetnie, nie zadłużając się przez te osiem lat, opisała, że zawsze 
na wszelkiego rodzaju konferencjach zarzucano jej: co tam taki szpital powiatowy, który nie ma 
intensywnej terapii, SOR-u, chirurgii; inny szpital musi się zadłużać. Natomiast w 2012 r. dostała duże 
wyzwanie – napisać projekt restrukturyzacji z wdrożeniem dla szpitala wysokospecjalistycznego 
w miejscowości turystycznej ze stokami narciarskimi, pracującego w systemie ostrodyżurowym 
z 19 kosztochłonnymi oddziałami. Pani Jażdż-Zaleska stwierdziła, że bała się bardzo tego 
wszystkiego, gdyż miesięczne zadłużenie na działalności operacyjnej wynosiło około 1 500 tys. zł. 
Cały proces restrukturyzacji trwał siedem miesięcy i był bardzo bolesny dla wszystkich pracowników. 
Natomiast od listopada 2012 r. do chwili obecnej szpital ma doskonałe wyniki finansowe, udziela 
wysokiej jakości usług medycznych, inwestuje w nowoczesne techniki operacyjne i zdecydowanie 
poprawia swoją infrastrukturę (m.in. w 2015 r. nowoczesne lądowisko na 7 piętrze). Liczona jest 
każda złotówka i nie fascynują się tym, że szpital we Wrocławiu ma urządzenie, które kosztowało 
cztery miliony złotych. Zastanawiają się natomiast, ilu takich pacjentów u nich będzie, żeby 
efekt inwestycyjny zakupu urządzenia był korzystny. Pani Jażdż-Zaleska zapytał retorycznie czy 
rzeczywiście tak musi być, że np. w poradni chirurgii szczękowej musi być aparat rentgenowski, 
który kosztuje dosyć dużo, a taki sam jest piętro wyżej w pracowni rtg. Następnie zwróciła uwagę 
na inny bardzo ważny temat, dotychczas nieporuszany, którym jest uprawnienie do zaciągania 
zobowiązań. Istotne jest ustalenie czy kierownik bloku operacyjnego ma kompetencję, aby podjąć 
zobowiązanie i zamówić u dostawcy element do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Kiedy 
podejmowane są takie zobowiązania, do działu księgowości przychodzą tylko faktury. Dlatego 
odpowiedzialność za zobowiązania jest bardzo istotną kwestią i trzeba nauczyć pracowników, że 
kompetencje do zaciągania zobowiązań mają wyłącznie wyznaczone osoby. Tylko taka organizacja 
umożliwia wykonanie w 100% planu, zwłaszcza w zakresie kosztów. Wszyscy mówią, że mają 
za mało pieniędzy oraz mają nadwykonania, jest to wszystko prawda. Natomiast, aby wynik 
na działalności szpitala był dodatni, ani przez chwilę nie można przestać kontrolować i monitorować 
funkcjonowania szpitala. W opinii Pani Jażdż-Zaleskiej na zadawane pytanie czy da się w taki sposób 
zarządzać, żeby nie generować długów jest jedna odpowiedź – oczywiście, że się da. Jak wskazała, 
nie na każdej działalności, bo jest np. intensywna terapia, chirurgia urazowo-ortopedyczna, gdzie 
w systemie ostrodyżurowym na SOR-rze w Polanicy zgłasza się 35 połamanych narciarzy, których 
trzeba odwieźć własnym transportem do Warszawy czy Gdańska. Globalnie, tworząc plan finansowy 
można zbilansować jednak działalność, a następnie należy kontrolować i monitorować wykonanie 
tego planu z przekonaniem, że szpital nie musi być szpitalem zadłużonym. Nie płacąc odsetek 
komornikowi, czy podmiotom skupującym długi szpitali samorządowych, można pieniądze 
przeznaczyć na potrzeby pacjentów.
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Pani Agnieszka Pachciarz podziękowała za przykłady dobrych praktyk zarządczych. Dodała też 
z własnego doświadczenia, że należy tak zarządzać kosztami, aby w zależności od struktury szpitala 
ograniczyć koszty zatrudnienia do 55% lub maksymalnie do 60% jego kosztów.

Pan Janusz Atłachowicz stwierdził, że przez 14 lat zarządzał szpitalem powiatowym, który 
początkowo był jednostką budżetową, następnie został przekształcony w spzoz, a później w spółkę. 
Udało się, gdyż wziął sobie do serca dwie kwestie: samodzielność i samofinansowanie. Trzy lata 
restrukturyzacji to głównie restrukturyzacja kadrowa, finansowa i organizacyjna m.in. po to, aby 
doprowadzić do udziału kosztów wynagrodzeń wahającego się w granicach 50-55% oraz relacji 
kosztów stałych do kosztów zmiennych kształtującej się w proporcji 70 do 30. Zdaniem Pana 
Atłachowicza wszystkiego tego trzeba było nauczyć personelu medycznego, zwłaszcza lekarzy. 
Odnosząc się do kwestii dobrej współpracy pomiędzy zarządzającym a organem założycielskim, 
opisał, że jemu się udało dlatego, że organ się nie wtrącał, a najtrudniejsze decyzje można było 
zrealizować trochę z zaskoczenia. Potem jednak załoga się „okopała” i było trudniej. Taki Mur 
Chiński, który stawia załoga okopując się w pracowni i w oddziale jest trudny do pokonania, ale 
dobierając odpowiednie narzędzia, metody (rozmowy i partnerskie traktowanie) można wiele 
osiągnąć. Pan Atłachowicz wskazał, że to właściciel szpitala powinien wiedzieć, co chce i powinien 
umieć te oczekiwania przedstawić. Osoby startujące w konkursach na dyrektora szpitala powinny 
natomiast przedstawić koncepcję, jak te oczekiwania spełnić. Często jest jednak tak, że organ 
założycielski, sam nie mając wizji, oczekuje, że osoby startujące w konkursie i znające szpital z paru 
dokumentów, czy też z informacji zamieszczonych na BIP-ie mają wskazać rozwiązanie.

Narzędzia nadzoru

Pan Janusz Atłachowicz zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach organ tworzący nie wykorzystuje 
narzędzi do oceny funkcjonowania szpitala i ogranicza się do sprawozdania rocznego i oceny 
wyniku. Narzędzia w postaci benchmarkingu i porównywania wielu wskaźników, stosowane 
i opisane w literaturze, nie są w ogóle wykorzystywane. Zwykle ocenia się wyłącznie wynik, 
bez oceny płynności finansowej. Zrozumiałe jest, że w powiecie jest rachunkowość budżetowa, 
a w szpitalu jest rachunkowość przedsiębiorstw, co może powodować niejednokrotnie dla zarządu 
powiatu i rady powiatu kłopoty ze zrozumieniem tych zagadnień. Jako przykład możliwej sytuacji 
Pan Atłachowicz podał, że może być wynik szpitala ujemny, pomimo że szpital jest w dobrej 
kondycji finansowej i ma płynność finansową, a wytłumaczenie tego radnym niejednokrotnie bywa 
trudne. Następnie Pan Atłachowicz stwierdził, że ze względu na to, że szpital powiatowy jest często 
postrzegany jako układ towarzysko-polityczny, to zdarza się że zajmuje się nim osobiście starosta 
i nie jest to dobre rozwiązanie. Podkreślił też, że zwykle brak jest wiedzy i kompetencji po stronie 
organu nadzorującego. Często ten brak wiedzy i kompetencji dotyczy także osób, którym starosta 
powierzył nadzór nad szpitalem. Trudno jest sprawować ustawowy nadzór nad szpitalem, jeżeli ten, 
który realnie ten nadzór ma sprawować, ma wiedzę mniejszą niż ten, który tym szpitalem zarządza. 
Zarówno wiedza jak i kompetencje sprawującego nadzór powinny być wyższe od kompetencji 
i wiedzy zarządzającego szpitalem. 

Pan Janusz Madej podziękował za przestawienie opinii o nadzorze nad szpitalami, a następnie 
stwierdził, że stosowne narzędzia istnieją i zostały wpisane do ustawy, a w związku z tym nie 
ma żadnych wątpliwości, że jednostka samorządu, będąca podmiotem tworzącym, jest w stanie 
wiedzieć wszystko zarówno o kondycji finansowej szpitala, ale również w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem jednak, że będzie chciała. Pan Madej zaprezentował 
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jedną z kwestii przyjętych do kontroli w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka. Kwestią tą 
było założenie, że kiedy nie ma rozwiązań systemowych, to samorząd terytorialny, jako ten 
najbardziej zainteresowany, powinien dążyć do współpracy pomiędzy jednostkami w celu 
optymalizacji sposobu wykorzystania posiadanej bazy. Spodziewane były podstawowe działania 
typu segmentacja usług, konsolidacja lub – co jest decyzją niepopularną – likwidacja podmiotów, 
które nie sprawdzają się, choćby z uwagi na lokalizację, bliskość jakiegoś innego konkurencyjnego 
szpitala. Jako problem w nadzorze Pan Madej wskazał osiąganie założonych celów, opomiarowanie 
oczekiwań, a także w ogóle formułowania konkretnych oczekiwań. Odniósł się też do zagadnienia 
stawiania tego typu zadań przed kierownictwem szpitala, stwierdzając, że wyniki kontroli 
wskazały, że oczekiwania są formułowane w następujący sposób: albo żeby się bilansowało, albo 
żeby w terminie było sprawozdanie finansowe, a jego zawartość nie ma już takiego znaczenia, 
ponieważ ujemny wynik zostanie pokryty. Zdaniem Pana Madeja należałoby oczekiwać, że cele 
są jednoznacznie sprecyzowane, zadania są opomiarowane i istnieje system przepływu informacji. 
Jeżeli takie wymogi nie są wypełniane, to dyrektor jest pozostawiony sam sobie, a otoczenie jest 
nieprzyjazne, ponieważ nie ma rozwiązań systemowych. 

Pan Janusz Atłachowicz dodał, że to bardzo niewygodne, jak jest taki zainteresowany organ 
nadzorujący, ale też tylko wtedy działa się efektywnie.

Pani Grażyna Wróblewska przypomniała, że zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych, regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami 
nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów wymienionych w ustawie, w tym jednostek 
samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych i samorządowych osób 
prawnych, którymi są m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W ramach kontroli 
spzoz regionalne izby obrachunkowe kontrolują m.in. w jakim zakresie podmioty te korzystają 
ze środków pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Regionalne izby 
obrachunkowe przeprowadziły kontrolę koordynowaną przez Krajową Radę Regionalnych Izb 
Obrachunkowych, która dotyczyła gospodarki finansowej spzoz za lata 2006 – 2007. W toku tej 
kontroli stwierdzone zostały pewne niedomagania, niedoskonałości w sprawowaniu nadzoru przez 
organy założycielskie. Następnie Pani Wróblewska omówiła zakres nadzoru wynikający z poprzednio 
obowiązujących regulacji, tj. art. 67 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz rozporządzenie 
Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi 
publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Z przepisów tych wynikało, iż podmiot sprawujący 
nadzór nad zakładem powinien dokonywać okresowej analizy sposobu prowadzenia gospodarki 
finansowej z uwzględnieniem kryteriów legalności, celowości, gospodarności i rzetelności. Pani 
Wróblewska omówiła też obecny stan prawny, w którym w ramach nadzoru podmiot tworzący 
może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego oraz 
dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Zwróciła uwagę na fakt, że ani ustawa ani 
rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa szczegółowy tryb przygotowania i przeprowadzania 
kontroli nie określają kryteriów kontroli. Kontrola ma być przeprowadzana skutecznie i efektywnie 
i ma generować jak najmniej kosztów. Pani Wróblewska stwierdziła, że regionalne izby 
obrachunkowe prowadząc analizy dotyczące zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego 
uwzględniają dług szpitali, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem 
założycielskim oraz jak ten dług wpłynie na dług jednostki samorządu terytorialnego. Zadłużenie 
szpitali może bowiem przełożyć się w niektórych przypadkach na wzrost zadłużenia jednostki 
samorządu terytorialnego. Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, kiedy dojdzie do pokrycia 
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ujemnego wyniku finansowego spzoz przez jednostkę samorządu terytorialnego czy przejęcia 
zobowiązań spzoz po jego likwidacji. Według danych zgromadzonych przez regionalne izby 
obrachunkowe, kwota zobowiązań wszystkich samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na koniec  
III kwartału 2015 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z – kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań 
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wyniosła 4 403 376 tys. zł, z tego z tytułu kredytów 
i pożyczek ponad 3,1 mld zł, zobowiązań wymagalnych prawie 1,3 mld zł i papierów wartościowych 
ponad 28 mln zł. Wśród kredytów i pożyczek większość stanowiły zobowiązania długoterminowe, 
a wśród zobowiązań wymagalnych – zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Pani 
Wróblewska wskazała, że najwyższe kwoty zobowiązań wystąpiły w jednostkach samorządu 
terytorialnego z obszaru województw: Kujawsko-Pomorskiego, Śląskiego i Lubelskiego. 
Zobowiązania spzoz w tych trzech województwach stanowiły prawie 40% zobowiązań z tego tytułu 
w skali kraju. Dla porównania Pani Wróblewska przedstawiła dane o zadłużeniu jednostek 
samorządu terytorialnego, które wynosiło na koniec 2014 r. ponad 72 mld zł, podobnie jak w 2015 r. 
Najwyższe zadłużenie występuje w spzoz nadzorowanych przez województwa samorządowe – 
prawie 2 mld zł oraz przez powiaty łącznie prawie 1,3 mld zł. Pani Wróblewska wskazała 
na okoliczność, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego (powiat) przejmie ten dług, to może 
przekroczyć dopuszczalny limit obsługi zadłużenia, co może spowodować konieczność wdrożenia 
w powiecie programu postępowania naprawczego, czy to z własnej inicjatywy, czy też na wniosek 
organu nadzoru i kontroli. Zdaniem Pani Wróblewskiej niewielkie zagrożenie dla stabilności 
finansów stwarzają zobowiązania jednostek nadzorowanych przez miasta na prawach powiatu  
– wzrost wskaźnika zadłużenia z 48,5% do 50,0%. Skumulowanie własnych zobowiązań powiatów 
oraz zobowiązań nadzorowanych przez nie samodzielnych jednostek podniosło poziom zadłużenia 
powiatów z 25,0% do 30,4%. Pani Wróblewska podkreśliła, że jeszcze większy może być problem 
przy szpitalach wojewódzkich, gdzie przełożenie zadłużenia spzoz na zadłużenie samorządowych 
województw skutkowałoby wzrostem zadłużenia o ponad 10% z 41,0% do 54,6%. Co stanowiłoby 
bardzo duży wzrost. Pani Wróblewska zwróciła uwagę, że często zapomina się, iż podstawą 
gospodarki finansowej spzoz jest plan finansowy, który jest planem rocznym. Odniosła się też 
do poglądu, że dług to jest właściwie coś pozytywnego oraz do poglądu, że bez długu właściwie 
nie można funkcjonować, co jej zdaniem wynika z faktu, że nie zawsze pojęcie długu jest 
prawidłowo rozumiane. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dług publiczny obejmuje 
zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, 
opiewających na wierzytelności pieniężne, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymagalnych 
zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub 
ostatecznych decyzji administracyjnych i uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora 
finansów publicznych będącą dłużnikiem. Zobowiązania wymagalne, które występują na koniec 
danego roku, oznaczają że plan finansowy nie był prawidłowo realizowany. Zasugerowała też, że 
skoro zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, organ założycielski ma prawo żądać 
informacji, wyjaśnień, dokumentów, to faktycznie na bieżąco te  informacje powinny być 
pozyskiwane. Nie spełnia tego wymogu obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych 
przedłożenia przez spzoz informacji o przebiegu realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze, 
którą ma spzoz przedłożyć zarządowi do  31  lipca, czy sprawozdania z  realizacji planu 
przedkładanego do 28 lutego. Podkreśliła, że tylko pogłębiona analiza tych dokumentów, zarówno 
przez zarząd, jak też przez radę, może dać odpowiedź, czy gospodarka w podmiocie leczniczym 
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prowadzona jest prawidłowo. Bez takiej analizy przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych, 
nadzór jest tylko iluzoryczny. Pani Wróblewska stwierdziła, że z doświadczeń izb wynika, 
że informacja o wykonaniu planu finansowego nie zawsze jest przedmiotem debaty przez organ 
stanowiący. To dopiero sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jest przedmiotem analizy, bo jest 
podstawą do formułowania wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu, ale nikt się wtedy nie 
zastanawia nad tym, czy też wziąć pod uwagę przy tej ocenie stopień realizacji planów finansowych 
przez podległe i nadzorowane jednostki, czy nadzór nad tymi podmiotami był skuteczny i jakie były 
przyczyny powstania trudnej sytuacji w danym podmiocie. Następną omówioną przez Panią 
Wróblewską kwestią było upoważnienie do zaciągania zobowiązań. Z ustawy o finansach 
publicznych wynika wprost, że uprawnionym do zaciągania zobowiązań jest kierownik jednostki, 
czyli dyrektor spzoz. Natomiast w praktyce zdarza się często, że ordynatorzy, czy też inne osoby bez 
stosownego upoważnienia dyrektora zaciągają zobowiązania. Ponadto Pani Wróblewska stwierdziła, 
że do pojedynczych przypadków należą sytuacje, kiedy organ sprawujący nadzór składa 
zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionym naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych w podmiocie leczniczym, tj. o zaciągnięciu zobowiązania ponad 
kwoty określone w planie, czy o niedochodzeniu należności. Dochodzenie należności jest 
obowiązkiem każdej jednostki sektora finansów publicznych określonym ustawą o finansach 
publicznych. Dotyczy to również należności od Skarbu Państwa za nadwykonania czy innych 
należności, które nie zostały w pełni zrealizowane. Zawiadomienia kierują głównie organy kontroli 
zewnętrznej, tj. NIK, prezesi regionalnych izb obrachunkowych, Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych. Zdaniem Pani Wróblewskiej obecne regulacje nie przyczyniają się do zwiększenia 
dyscypliny finansów publicznych w podmiotach leczniczych. Kary, jakie mogą być wymierzone 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie odstraszają od nieprawidłowych działań, 
postepowanie najczęściej kończy się karą upomnienia czy karą nagany. W drugiej instancji 
następuje często uniewinnienie. Rzadko są formułowane wnioski o zakazie pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Podsumowując, Pani Wróblewska stwierdziła, 
że w  ocenie regionalnych izb obrachunkowych nadzór ze  strony jednostek samorządu 
terytorialnego nad spzoz jest mało skuteczny.

Również Pani Agnieszka Pachciarz wyraziła opinię, że w przypadku spzoz-ów regulacja 
o dwukrotnym składaniu w trakcie roku informacji na półrocze i później za cały rok, nie jest 
wystarczającym spełnieniem obowiązku uzyskiwania informacji i dokonywania analiz. Jej zdaniem 
zainteresowanie samorządu powinno być głębsze i to organ prowadzący powinien mieć wizję 
i oczekiwania od swojego prezesa czy dyrektora. Pani Pachciarz dodała, że jeśli samorząd nie 
ma wizji, to dobrze jeżeli dyrektor szpitala ją posiada. Stwierdziła też, że z jej obserwacji wynika, 
iż czasami większe zaangażowanie podmiotu tworzącego prowadzi niestety do zarządzania 
za dyrektora, a to już jest dla szpitala nieszczęście. Pani Pachciarz oceniła, że warto badać, czy 
szpitale ze sobą współpracują w zakresie oferty świadczeń, czy zmian na rynku, dodała jednak, że 
takie regulacje powinny mieć charakter rozwiązań systemowych, a nie paktów między szpitalami, 
które w najlepszym wypadku bywają „paktami o nieagresji”, tzn. ustaleniem w jakim zakresie nie 
będą sobie wchodzić w drogę. 

Pan Marek Wójcik przypomniał, że samorządy terytorialne np. w zakresie programu ochrony zdrowia 
psychicznego mają obowiązek przygotowania siedmiu dokumentów strategicznych, natomiast 
nie mają obowiązku przygotowania programu gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej polityki 
zdrowotnej. Taki obowiązek był dla samorządów województw jeszcze dziesięć lat temu, ale został 
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zlikwidowany. Tworzone są różnego rodzaju strategie, bo jest taki obowiązek, ale w kontekście 
powstawania mapy potrzeb, czy sieci szpitali, zdaniem Pana Wójcika, warto aby przekładało się 
to na samorządowe polityki zdrowotne. Ustawa o działalności leczniczej wprowadza doregulowanie 
instrumentów nadzoru, związanych z dbaniem o to, aby wynik finansowy nie był ujemny po dodaniu 
amortyzacji. Te wymogi i obowiązki będą ściśle i konkretnie dookreślone w nowelizacji. Pytanie, 
które się nasuwa to, która ustawa będzie ważniejsza: ustawa o finansach publicznych, która mówi, 
że nie można przekroczyć wskaźnika zadłużenia, czy ustawa o działalności leczniczej, która mówi, 
że stratę szpitala należy pokryć. Pan Wójcik stwierdził, że w zakresie nadzoru jest kłopot z długim 
procesem decyzyjnym, szczególnie w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 
Pozycja szefów spółki jest niewspółmiernie inna niż dyrektorów spzoz. Kolejną kwestią, na którą 
uwagę zwrócił Pan Wójcik są narzędzia informatyczne, które w większości przypadków dotyczą 
szpitala, natomiast nie mają powiązań z podmiotem tworzącym. Firmy informatyczne nie wychodzą 
z propozycjami narzędzi pozwalających na bieżąco mieć dostęp do informacji zarządczych 
dotyczących szpitala. Następnie Pan Wójcik opisał zagadnienie, które określił jako dobrą wiadomość 
– po wejściu w życie ustawy o zdrowiu publicznym pojawiły się niewielkie pieniądze (770 tys. w skali 
kraju) na dokształcenie osób zajmujących się zarządzaniem ochroną zdrowia w samorządach. 
Te pieniądze będą dystrybuowane przez wojewodów. Jest więc pewna nadzieja, że będzie można 
poprawić skuteczność w zakresie nadzoru, bo osoby zarządzające ochroną zdrowia w urzędach 
samorządowych zdobędą dodatkowe kwalifikacje. 

Zarządzanie ryzykiem

Pan Marek Wójcik zaprezentował zagadnienie zarządzania ryzykiem, które jego zdaniem 
nie polega na jego unikaniu. Często natomiast mówi się o tym, że ograniczenie ryzyka ma 
je wyeliminować w ogóle. Z punktu widzenia skuteczności działań zarządczych te ryzyka 
zewnętrzne są znakomicie istotniejsze niż te wewnętrzne. Jeśli chodzi o ograniczenie ryzyk 
wewnętrznych, to sporo się udało już wykonać. Natomiast jest kłopot z ryzykiem zewnętrznym. 
Przedstawił następnie wnioski ze swoich badań, prowadzonych od 17 lat, według których 
obecnie poziom ryzyka zewnętrznego w zarzadzaniu szpitalem jest 4,3 razy wyższy od ryzyk 
mających źródła wewnętrzne (to najwyższy wskaźnik od 1999 roku). Przyjmując założenia 
makroekonomiczne, że w systemie nie zwiększy się składka zdrowotna, w opinii Pana Wójcika, 
należy oczekiwać sporych wyzwań, bowiem trzeba się będzie nauczyć żyć jutro tylko z tym 
co ma się dzisiaj, a strategia, aby udał się zachować dotychczasowe zasoby, będzie wariantem 
optymistycznym. Na trudną sytuację finansową systemu ochrony zdrowia, zdaniem Pana Wójcika, 
ogromny wpływ będą miały dwa czynniki: wdrażanie podwyżek dla pielęgniarek, na które 
trzeba będzie znaleźć do roku 2019 12 mld złotych oraz skutki podniesienie kwoty wolnej 
od podatku. Gdyby już od stycznia 2016 r. obowiązywała kwota wolna od podatku na poziomie 
zapowiadanych 8 tysięcy, to uszczupliłoby to tegoroczny budżet NFZ aż o 1,6 mld zł. Tylko 
te dwa czynniki powodują, że NFZ będzie dysponował na świadczenia medyczne kwotami 
niższymi o 1 mld w 2017 roku, 2 mld w 2018 i 2,6 mld w 2019 roku. To oznacza ogromny wzrost 
ryzyka destabilizacji systemu ochrony zdrowia. Kolejne ryzyko to ryzyko likwidacji Funduszu, 
które Pan Wójcik uznał za niewielkie, ponieważ, jak stwierdził, raczej się Funduszu nie zlikwiduje. 
Generalnie nie zwiększą się nakłady na świadczenia medyczne, natomiast zwiększą się wymogi 
jakościowe. Będzie to stanowiło duże wyzwanie i oznaczało wysoki poziom ryzyka związany 
z jakością i coraz większą świadomością obywateli. Wskazując ryzyka, które odnoszą się do szpitali 
powiatowych, Pan Wójcik stwierdził, że największym jest to, iż szpitale te są bardzo słabym 
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interesariuszem dla zarządzających systemem ochrony zdrowia w Polsce. Środowisko szpitali 
powiatowych przegrywa z silnymi interesariuszami takimi jak związki zawodowe i branżowe 
lekarzy i pielęgniarek, Porozumienie Zielonogórskie, szpitalami klinicznymi i instytutami. 
To duży błąd, bo szpitale powiatowe ogrywają ogromnie ważną rolę w systemie ochrony 
zdrowia. Następne zasygnalizowane ryzyko dotyczy potencjalnych zmian prawnych, wśród 
których Pan Wójcik wskazał pokrywanie ujemnego wyniku finansowego, przeznaczanie zysku 
wyłącznie na ochronę zdrowia i zakaz zbywania udziałów przy przekształconych podmiotach 
leczniczych. Najbardziej kontrowersyjny, zdaniem Pana Wójcika, z punktu widzenia podmiotów 
tworzących, jest proponowany przepis pozwalający samorządom na płacenie za świadczenia 
medyczne. Generalnie pomysł Ministerstwa Zdrowia jest taki, że jeżeli są problemy finansowe 
to idźcie do samorządów, a one wam zapłacą. Pan Wójcik wyraził pogląd, że rozwiązanie 
pozwalające „kupować” przez samorządy usługi zdrowotne, (ale tylko u swojego podmiotu) jest 
niekonstytucyjne. Z dwóch powodów. Po pierwsze to nowe zadania dla jednostek samorządu 
terytorialnego, a jeśli tak to zgodnie z Konstytucją powinny otrzymać na nie adekwatne środki 
finansowe, a po drugie różnicuje ono w sposób nieuzasadniony pacjentów, uzależniając 
np. dostępność do świadczeń od zamożności samorządu czy też posiadania przez niego własnego 
podmiotu leczniczego. 

Pani Agnieszka Pachciarz odniosła się do spraw dotyczących zatrudnienia i zagadnień związanych 
z brakiem kadry stwierdzając, że specjalistów jest mało, a zmiany regulacji (np. rozporządzenie 
dotyczące wymogu podwójnej obsady anestezjologicznej) dodatkowo komplikują pracę szpitali. 
Obsada personelu medycznego jest ważna dla funkcjonowania szpitala, a w wyniku zmian 
przepisów szpitale poszły w dwóch kierunkach: zatrudnienie pracownicze albo kontraktowe. 
Część szpitali zrobiło system mieszany. Czasami jednak ten system jest dość zaskakujący 
i karkołomny, pomimo iż w międzyczasie pojawiały się interpretacje, do szpitali przyszły kontrole 
ZUS stwierdzające nieprawidłowości, a później sprawy trafiły do sądów. Pani Pachciarz wskazała, 
że istnieje jednolita linia orzecznicza dotycząca zatrudnienia. Przychody uzyskiwane zarówno 
poprzez własną firmę czy też za pośrednictwem innej firmy zostały obarczone obowiązkiem 
„ozusowania”, co teraz będzie dużym problemem dla części szpitali. Jest to problem prawny, 
o którym należy szerzej mówić ponieważ jest jasne, że przepisy dotyczące czasu pracy dla 
personelu medycznego nie są proste, a szpitale w różny sposób sobie z ograniczeniami poradziły. 
Zdaniem Pani Pachciarz problem jest głębszy, bo jeżeli nie tędy droga, to oznacza, że dyrektor 
szpitala musi znaleźć inny sposób na zapewnienie obsady. Mając kilkuosobowy zespół na jakimś 
oddziale musi szukać personelu lekarskiego w innych szpitalach. Często powstają niepisane 
umowy między szpitalami, że się wymieniają lekarzami na dyżurach. 

Pani Monika Urbaniak przedstawiła ryzyka przy przechodzeniu z umów o pracę na kontrakty. 
Jako główne ryzyko zatrudniania wykonawców na  zasadzie płatności fee-for-service, 
wskazała okoliczność, iż umowa taka nie wiąże danego lekarza ze szpitalem. Nie ma również 
ustawowych ograniczeń wykonywania usług konkurencyjnych. Niektóre szpitale radzą sobie 
w ten sposób, że w umowach cywilnoprawnych zawieranych z personelem medycznym wpisują 
klauzulę, która nie pozwala temu personelowi np. na wykonywanie tych samych świadczeń 
w szpitalu odległym o X kilometrów od szpitala, z którym podpisują umowę. Zdaniem Pani 
Urbaniak, oczywistą zaletą posiadania w szpitalu zespołu, który jest zatrudniony na umowę 
o pracę jest jego stabilność. Jest to stały zespół, który stale ze sobą współpracuje. Nie są to 
lekarze tylko incydentalnie związani ze szpitalem. To, co jest zaletą dla szpitala, może być też 
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wadą dla personelu medycznego, bo zatrudnianie kogoś na kontrakcie oznacza tym samym 
mniejszą stabilność zatrudnienia takiego lekarza. Istotne staje się pytanie co się stanie 
jeśli utraci on możliwość wykonywania świadczeń objętych kontraktem. Nie ma w takich 
okolicznościach zagwarantowanych uprawnień kodeksowych i jest to oczywiście niekorzystne 
dla lekarza. Natomiast w literaturze podaje się, że takie zatrudnienie powoduje też mniejsze 
bezpieczeństwo pacjentów, bo lekarze, którzy są lekarzami kontraktowymi mają inny rodzaj 
odpowiedzialności cywilnoprawnej. Mają tym samym mniejszą współodpowiedzialność 
za proces leczenia. Może to również powodować takie konflikty, jak np. zarzut nierównego 
traktowania, który podnoszą członkowie personelu medycznego zatrudnieni na kontrakcie 
w stosunku do osób, które są zatrudnione na umowie o pracę. Kontrakt jest również prościej 
wypowiedzieć. Z drugiej strony, z punktu widzenia personelu medycznego kontrakt daje pewną 
swobodę lekarzowi, czy szerzej personelowi medycznemu. Mają oni możliwość elastycznego 
zarobkowania, mogą się umawiać na określone dyżury. Jest to dodatkowe ryzyko zarządzania 
takimi osobami, przerzucone na podmiot leczniczy. 

Pan Andrzej Sośnierz stwierdził, że nie na wszystko szpitale mają wpływ. Jego zdaniem jest 
oczywiste, że koszty pracy są największym elementem kosztów w zakładach opieki zdrowotnej. 
I są takie działania, które nie zależą od zakładów opieki zdrowotnej, a które powodują, że zakłady 
te czasami popadają w problemy finansowe. Pan Sośnierz stwierdził, że potrzebna byłaby 
bardziej świadoma rola Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o to, że Ministerstwo Zdrowia namawia 
do podnoszenia standardów zatrudnienia i kreuje absolutnie nadmierne wymogi wobec zakładów 
opieki zdrowotnej, które podrażają koszty ich funkcjonowania, często zupełnie bezsensownie. Jak 
wyjaśnił Pan Sośnierz każdy potem mówi, że chodzi o bezpieczeństwo pacjenta. Ministerstwo 
Zdrowia, pod szyldem podnoszenia bezpieczeństwa, kreuje nowe wydatki dla zakładów 
opieki zdrowotnej, które niewiele przynoszą. To ma zabójcze konsekwencje dla systemu opieki 
zdrowotnej. Po pierwsze, zakład opieki zdrowotnej obciążony tymi wymogami poszukuje 
lekarzy na rynku pracy, zwiększa zatrudnienie, bo chce uzyskać nową umowę. Pojawiają się 
takie wymagania, że dodatkowe punkty szpital otrzyma jeżeli będzie miał jeszcze więcej lekarzy. 
Tego, zdaniem Pana Sośnierza, należałoby zakazać, bo jeżeli już jest dwóch specjalistów to ten 
trzeci wcale nie poprawi jakości leczenia na tym oddziale. Stwarzane są nowe koszty dla zakładu 
opieki zdrowotnej zwiększając wymogi wobec tych podmiotów oraz powodowane jest „psucie 
płac”. Jeżeli na rynku brakuje specjalistów danego rodzaju, a są dalej podnoszone wymogi, że nie 
starcza specjalistów w Polsce, żeby je wszystkie spełnić, powoduje to, że specjaliści dalej drożeją. 
W ten sposób spowodowany został niesamowity wzrost niektórych wynagrodzeń, gdyż zakłady 
opieki zdrowotnej próbując kontynuować świadczenia, musza proponować takim specjalistom 
coraz wyższe wynagrodzenia. Zdaniem Pana Sośnierza należy tak kreować wymogi, aby było 
trochę wolnych specjalistów na rynku, którzy będą poszukiwać pracy, bo dzięki temu spadną 
koszty pracy i nie będą tak bardzo deformowane wynagrodzenia tych specjalistów. Zdarzają się 
kilkudziesięciotysięczne zarobki niektórych specjalistów, których jest zbyt mało. Według Pana 
Sośnierza wystarczy jednym ruchem Ministra obniżyć wymogi i zaraz pojawi się wolny pieniądz 
np. dla pielęgniarek. Podsumowując Pan Sośnierz stwierdził, że są to okoliczności, na które 
zakłady opieki zdrowotnej nie mają jednak wpływu, gdyż wszystko leży po stronie Ministerstwa 
Zdrowia.
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Pani Agnieszka Pachciarz stwierdziła, że jest to jedno z ryzyk zewnętrznych i jej zdaniem weryfikacja 
stawianych wymogów jest zasadnym wnioskiem systemowym. Pani Pachciarz dodała, że obecnie 
jest tak, że niezależnie od zakresu świadczeń te wymogi są identyczne dla szpitali i to jest dla nich 
zgubne. 

Prezes NIK podziękował obecnym za wyrażone opinie i zadeklarował ich wykorzystanie 
w następnych pracach Izby. 




















