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I. Dane identyfikacyjne 
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej, ul. Lwowska 60, 
35-301 Rzeszów (dalej: Szpital) 

 

Krzysztof Bałata, dyrektor Szpitala od 26 maja 2017 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Janusz Solarz, dyrektor Szpitala od 22 lutego 2001 r. do 30 czerwca 2017 r.  

Justyna Lis, pełniąca obowiązki dyrektora Szpitala od 6 marca 2017 r. do 25 maja 
2017 r. 

 

1. Cele zarządzania długiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

2. Zarządzanie długiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

3. Zarządzanie płynnością budżetu samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej 

4. Prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-Z1 oraz ewidencjonowania tytułów 
dłużnych w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej 

 

Lata 2017 – 2019 (do zakończenia kontroli) 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

 

 Roman Tadla, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LRZ/167/2019 z 7 października 2019 r.  

 Witold Pałasz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LRZ/166/2019 z 7 października 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-9) 

 

                                                      
1 Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Szpital podejmował efektywne działania w celu 
zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia oraz ograniczenia ryzyka powstania długu 
powodującego utratę płynności finansowej. Nie zostały one ujęte w formie 
dokumentu określającego politykę zarządzania długiem oraz sposób monitorowania 
stopnia osiąganych celów. Wynikały natomiast ze skutecznie realizowanego, 
w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, Programu naprawczego Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie (dalej Program 
naprawczy)4. 

Działania podjęte przez Szpital przyniosły wymierne korzyści w postaci zmniejszenia 
poziomu zadłużenia. W latach 2017 – 2019 (do 30 września) zadłużenie Szpitala 
uległo zmniejszeniu o 8.646.644,83 zł. Kwota ta stanowiła 5,8% stanu zadłużenia na 
koniec 2016 r. W istotny sposób zostały zmniejszone koszty obsługi długu.  
W 2018 r. były one o 4.627.055,80 zł (45,7%) mniejsze niż w 2017 r. Efekt ten został 
uzyskany w wyniku podjęcia racjonalnych działań zmierzających do zastąpienia 
istniejących długoterminowych zobowiązań Szpitala jednym zobowiązaniem, 
wynikającym z kredytu restrukturyzacyjnego. Środkami z tego kredytu spłacono 
dotychczasowe zobowiązania z tytułu dwóch kredytów, pożyczki i leasingu, 
udzielonych na mniej korzystnych warunkach. Zostały także spłacone zobowiązania 
wymagalne z tytuł dostaw towarów i usług.  

Kwoty zaciągniętych w okresie objętym kontrolą: kredytu restrukturyzacyjnego, 
pożyczki długoterminowej oraz kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, 
nie przekraczały potrzeb pożyczkowych Szpitala. Zobowiązania te zaciągane były 
z uwzględnieniem minimalizacji kosztów obsługi zadłużenia. Naliczane odsetki 
Szpital regulował terminowo nie dopuszczając do zwiększenia długu w wyniku 
przekroczenia terminów płatności. 

Szpital podejmował działania w celu ograniczenia kwoty odsetek od 
przeterminowanych zobowiązań. Nie wpłynęły one jednak w istotny sposób na stan 
zadłużenia. Według stanów na koniec poszczególnych miesięcy, najwięcej 
zobowiązań objętych było ugodami i porozumieniami na koniec kwietnia 2017 r. 
Kwota tych zobowiązań stanowiła 46% zobowiązań wymagalnych na koniec 
drugiego kwartału 2017 r. Kwota odsetek umorzonych przez kontrahentów w 2017 r. 
stanowiła 7,3% odsetek od przeterminowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów 
i usług, według stanu na koniec 2017 r. 

W okresie objętym kontrolą Szpital podejmował działania w celu lokowania wolnych 
środków pieniężnych. Brak sformalizowanych procedur w zakresie zarządzania 
wolnymi środkami pieniężnymi powodował, że działania te nie obejmowały 
kompleksowo wszystkich zasobów pieniężnych możliwych do wykorzystania.  
W ocenie NIK właściwie opracowane procedury mogłyby przynieść jeszcze lepsze 
efekty w tej dziedzinie. 

Szpital wprowadził efektywne narzędzia w celu generowania prawidłowych danych 
finansowych do sprawozdania Rb-Z. Wprowadzone opisy kont oraz podmiotowy 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Program naprawczy Szpitala został opracowany przez […]TP. 
Z wystąpienia pokontrolnego wyłączono informacje w zakresie nazw przedsiębiorców (banków), w związku z art. 
5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) 
oraz art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1010 ze zm.). W wystąpieniu pokontrolnym fragmenty zawierające informacje podlegające wyłączeniu w takim 
zakresie oznaczono jako: […]TP. 

OCENA OGÓLNA 
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podział kontrahentów, zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania, umożliwiały 
sprawne uzyskiwanie danych dla celów prowadzonej sprawozdawczości. 
Prowadzona weryfikacja danych przez służby księgowe zapewniała zgodność tych 
danych pomiędzy księgami rachunkowymi Szpitala a sporządzanymi 
sprawozdaniami Rb-Z. W składanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego sprawozdaniach Szpital zawyżał zobowiązania wobec 
przedsiębiorstw niefinansowych ujmując w tej grupie zobowiązania długoterminowe 
z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

Według stanu na koniec 2016 r. zadłużenie Szpitala wynosiło 148.764.696,6 zł 
i wynikało z tytułu: 
− kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu dostaw i usług, 

udzielonego przez […]TP, na podstawie umowy z 7 maja 2015 r. – 15.000.000 zł; 
− kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu dostaw i usług, 

udzielonego przez […]TP, na podstawie umowy z 23 października 2015 r. – 
29.444.444,44 zł; 

− pożyczki przeznaczonej na termomodernizację budynków Szpitala, udzielonej 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW), na podstawie umowy z 25 kwietnia 2012 r. – 4.825.544 zł; 

− leasingu trzech ambulansów drogowych marki Fiat Ducato, samochodu 
dostawczego Renault Master oraz samochodu osobowego Skoda Superb – 
329.464,20 zł; 

− zobowiązań wymagalnych – 99.165.244,03 zł; 

W dniu 30 września 2019 r. zadłużenia Szpitala było mniejsze o 8.646.644,83 zł 
(5,8%) w stosunku do stanu na koniec 2016 r. Zadłużenie to wynosiło 
140.118.051,77 zł i wynikało z: 
− kredytu przeznaczonego na finansowanie działań wynikających z realizowanego 

Programu naprawczego, spłatę zobowiązań wymagalnych i zobowiązań z tytułu 
posiadanych kredytów, pożyczek i leasingów, udzielonego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie umowy z 29 grudnia 2017 r. – 
137.000.000 zł; 

− ww. pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW – 3.073.068 zł; 
− leasingu samochodu osobowego Skoda Superb oraz samochodu dostawczego 

Renault Master – 44.983,77 zł. 
(akta kontroli str. 10-112) 

 

1. Cele zarządzania długiem Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie  

Szpital nie określił polityki zarządzania długiem w formie pisemnego dokumentu 
określającego cele zarządzania długiem, mierniki ich realizacji oraz założenia, przy 
których cele te miały być zrealizowane.  

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

Opis stanu 
faktycznego 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że Szpital realizuje politykę zarządzania długiem, której 
celem jest minimalizacja kosztów obsługi długu i ograniczenie ryzyka powstania 
długu powodującego utratę płynności finansowej. Politykę tę realizuje poprzez: 
− analizę i stały monitoring zobowiązań krótko i długoterminowych, 

z uwzględnieniem rodzajów zobowiązań i terminów płatności; 
− zbieranie comiesięcznych informacji i analizowanie terminów płatności i wielkości 

zobowiązań powtarzalnych (wynagrodzenia, podatki i opłaty, składki 
przekazywane do ZUS, raty kapitałowe i odsetkowe kredytów i pożyczek), 
z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia środków pieniężnych na ich 
realizację; 

− bieżącą weryfikację, w systemie finansowo-księgowym, informacji w zakresie 
wartości zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, z uwzględnieniem 
zobowiązań z krótszymi terminami płatności ujętymi w systemie, i które mogą 
wpłynąć do księgowości do ewidencji i zapłaty; 

− realizację przelewów z wyprzedzeniem 2 – 3 dni oraz z uwzględnieniem układu 
dni roboczych i wolnych od pracy; 

− ograniczanie kumulowania się zobowiązań wobec danego kontrahenta i realizację 
płatności zobowiązań wobec kontrahentów, którzy kierują odzyskanie długu na 
drogę postępowania sądowego; 

− niedopuszczanie do egzekucji zobowiązań w celu ograniczenia dalszych kosztów 
dochodzenia wierzytelności; 

− zamianę zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe w celu uzyskania 
czasu potrzebnego na realizację procesów restrukturyzacyjnych; 

− negocjacje w celu minimalizacji opłat, prowizji i oprocentowania zadłużenia; 
− zawieranie, w umowach o zamówienia publiczne, zapisów o zakazie zmiany 

wierzyciela, pod rygorem kary umownej dla kontrahenta, w celu ograniczenia 
ryzyka dochodzenia należności przez podmioty nastawione jedynie na uzyskanie 
korzyści z procesu windykacji; 

− ustalanie w umowach terminów zapłaty do 60 dni od daty wpływu faktury do 
Szpitala; 

− prowadzenie negocjacji i podpisywanie porozumień i ugód w przypadkach braku 
możliwości terminowej zapłaty zobowiązań; 

− kierowanie pism do kontrahentów z prośbą o umorzenie naliczonych odsetek; 
− lokowanie środków na lokatach typu overnight i terminowych, w przypadkach 

posiadania wolnych środków pieniężnych lub zgromadzonych na zabezpieczenie 
realizacji zobowiązań okresowych. 

(akta kontroli str. 113-116) 

Zagadnienia dotyczące restrukturyzacji zadłużenia zostały uwzględnione 
w Programie naprawczym. Program ten został opracowany na zlecenie 
Województwa Podkarpackiego – podmiotu, który utworzył Szpital. W dniu 
7 listopada 2017 r. Program naprawczy został zatwierdzony do realizacji przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego6. W programie tym, restrukturyzacja 
zadłużenia została wymieniona wśród działań mających na celu zmianę 
niekorzystnej sytuacji finansowej Szpitala. Określono w nim, że Szpital posiadał 
problemy z zachowaniem płynności finansowej. Stwierdzono, że nieterminowe 
regulowanie zobowiązań mogło znacząco ograniczyć zaufanie kontrahentów oraz 
spowodować brak ich chęci do dalszej współpracy. Zdaniem autorów Programu 
naprawczego, sytuacja taka skutkować mogła nierealizowaniem niektórych usług, co 
z kolei mogło doprowadzić do uniemożliwienia prowadzenia działalności statutowej 
Szpitala. W programie tym zaproponowano przeprowadzenie negocjacji 

                                                      
6  Uchwała nr 362/7642/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 listopada 2017 r. 
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z dostawcami w celu odroczenia płatności zobowiązań i zawarcia ugód 
z wierzycielami, skorzystanie z oferty BGK i zaciągniecie długoterminowego kredytu 
na 25 lat, w całości przeznaczonego na spłatę zobowiązań wymagalnych oraz 
kredytów i pożyczek według stanu na 31 grudnia 2017 r. 

(akta kontroli str. 117-152) 

Szpital nie określił, w formie pisemnego dokumentu, systemu monitorowania celów 
zarządzania długiem. Monitoring taki był jednak prowadzony w ramach procesu 
zarządzania Szpitalem. Po zaciągnięciu kredytu restrukturyzacyjnego, w okresach 
miesięcznych sporządzano zestawienia zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 
informacje o sytuacji finansowej Szpitala. W zestawieniach określano kwoty 
zobowiązań wynikające z zawartych umów, kwoty zobowiązań istniejących na 
ostatni dzień miesiąca oraz kwoty spłaty dokonane w danym miesiącu. Informacje 
zawierały między innymi dane dotyczące zobowiązań długoterminowych oraz 
krótkoterminowych i wymagalnych, z podziałem na tytuły zobowiązań.  Pierwsze 
zestawienie i pierwszą informację sporządzono według stanu na 31 stycznia 2018 r. 
Zestawienia i informacje przekazywano Samorządowi Województwa. W okresach 
kwartalnych sporządzano zestawienia struktury wiekowej należności i zobowiązań, 
które przekazywano do BGK. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że ww. dokumenty przekazywane odbiorcom 
zewnętrznym stanowią dla niego informację zarządczą i monitorującą, 
wykorzystywaną do bieżącej analizy sytuacji finansowej Szpitala. Oprócz tych 
dokumentów, comiesięcznie przygotowywane były szczegółowe dane finansowe: 
aktywa, pasywa, rachunek zysków i strat (narastająco i miesięcznie), rachunek 
przepływów pieniężnych, struktura przychodów i kosztów (narastająco 
i miesięcznie), struktura pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, struktura 
przychodów i kosztów finansowych oraz inne dane według bieżących potrzeb 
zarządczych. Dyrektor wyjaśnił, że do czasu uzyskania kredytu restrukturyzującego 
zobowiązania, wydawał na bieżąco polecenia w zakresie informacji o wartości 
zobowiązań, w tym wymagalnych. Zobowiązania Szpitala były przedmiotem jego 
spotkań i rozmów z głównym księgowym, zastępcą głównego księgowego oraz 
zastępcą dyrektora do spraw ekonomiczno-eksploatacyjnych. 

(akta kontroli str. 113-116, 153-181) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieuregulowaniu, w sposób formalny, 
procedur zarządzania długiem oraz zasad monitorowania celów takiego 
zarządzania.  

Stanem pożądanym – stanowiącym podstawę oceny pod względem rzetelności – 
jest stan, gdy jednostka posiada uregulowane i wprowadzone do stosowania takie 
procedury i zasady.  

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – poprzez określenie procedur 
wewnętrznych, instrukcji i wytycznych, ustalających zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności pracowników – zostało wymienione wśród standardów kontroli 
zarządczej, zawartych w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 
2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych7. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w przypadku restrukturyzacji finansowej, gdzie 
następuje zamiana zobowiązań wymagalnych na długoterminowe, zarządzanie 
długiem następuje poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych. 
Podstawą zarządzania długiem jest bieżąca analiza i stały monitoring zobowiązań. 

                                                      
7 Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(akta kontroli str. 113-116, 153-157) 
 

Szpital – w ramach polityki zarządzania długiem – realizował szereg działań 
właściwych dla osiągnięcia celu w postaci zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia 
oraz ograniczenia ryzyka powstania długu powodującego utratę płynności 
finansowej. Efekty tych działań monitorowane były na bieżąco poprzez 
systematyczną analizę sytuacji finansowej Szpitala. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, dla usprawnienia systemu kontroli zarządczej  
zasadnym byłoby opracowanie procedur zarządzania długiem, określających zakres 
działań oraz obowiązków i uprawnień pracowników. 

 

2. Zarządzanie długiem Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie  

2.1. Prawidłowość zaciągania zobowiązań 

W okresie objętym kontrolą Szpital zawarł trzy umowy skutkujące powstaniem 
zobowiązań z tytułów dłużnych:  
− 18 stycznia 2017 r. z […]TP umowę pożyczki pieniężnej, w kwocie 20.000 tys. zł, 

na spłatę zobowiązań Szpitala z tytułu dostaw i usług, w tym dotyczących zakupu 
leków, odczynników, drobnego sprzętu medycznego i innych, niezbędnych do 
wykonywania zadań statutowych; 

− 16 marca 2017 r. z BGK umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, do 
wysokości 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, 

− 29 grudnia 2017 r. z BGK umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego 
w rachunku kredytowym, w wysokości 137.000 tys. zł, z przeznaczeniem na 
finansowanie działań wynikających z Programu naprawczego, spłatę zobowiązań 
wymagalnych i zobowiązań z tytułu posiadanych kredytów, pożyczek i leasingów. 

Rada Społeczna Szpitala pozytywnie zaopiniowała zaciągnięcie pożyczki w […]TP 8 
oraz kredytu w rachunku bieżącym9. Rada Społeczna nie wydała opinii w sprawie 
kredytu w rachunku kredytowym. Potrzeba zaciągnięcia tego kredytu (kredytu 
restrukturyzacyjnego) została określona w Programie naprawczym, przyjętym 
uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego – organu sprawującego nadzór 
nad działalnością Szpitala10. 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że Rada Społeczna Szpitala została poinformowana 
o konieczności przeprowadzenia programu restrukturyzacji Szpitala i zaciągnięciu 
kredytu na realizację programu restrukturyzacji w zakresie regulowania zobowiązań 
wymagalnych, oraz że z uwagi na specyfikę procesu zaciągania kredytu z udziałem 
Województwa Podkarpackiego kredyt został udzielony na podstawie ww. uchwały.  

(akta kontroli str. 105-112, 182-211, 1008-1569) 

W planach finansowych Szpitala, na lata 2017 – 2018, nie wykazywano przychodów 
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych11, w planach tych wykazano przychody 
z działalności (medycznej oraz niemedycznej), a ponadto przychody finansowe 
i pozostałe przychody operacyjne. Wykazana została kwota zobowiązań ogółem, 
w tym zobowiązań wymagalnych. Łączną kwotę zobowiązań długoterminowych 
wyszczególniono w informacjach dotyczących wykonania planu finansowego 

                                                      
8  Uchwała Rady Społecznej Szpitala nr 12/582/2016 z 27 września 2016 r. 
9  Uchwała Rady Społecznej Szpitala nr 9/600/2017 z 27 marca 2017 r. 
10 Sprawowanie nadzoru nad działalnością Szpitala przez Zarząd Województwa podkarpackiego zostało 

określone w § 1 ust. 4 statutu Szpitala 
11  Dz. U. z 2019 r. poz. 869  
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i inwestycyjnego za pierwsze półrocza 2017 r. i 2018 r. oraz na koniec tych lat. 
Kwotę takich zobowiązań, oprócz kwoty zobowiązań ogółem i zobowiązań 
wymagalnych, określono w planie finansowym na 2019 r. oraz w informacji 
o wykonaniu tego planu w pierwszym półroczu 2019 r.  

(akta kontroli str. 213-231) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 

2.2. Terminowość spłaty zobowiązań 

W umowie pożyczki zawartej przez Szpital z […]TP ustalono, że karencja w spłacie 
rat kapitałowych wynosić będzie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Spłata 
kapitału następować miała od 28 lutego 2018 r., w 108 równych ratach 
miesięcznych. Zapłata odsetek dokonywana miała być w ostatnim dniu roboczym 
każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym dokonano wypłaty pożyczki. 
Przed każdą spłatą raty odsetkowej, Pożyczkodawca informować miał Szpital 
o wysokości odsetek oraz o aktualnej stopie oprocentowania dla danego okresu 
obowiązywania tej stopy. Dniem zapłaty odsetek ustalono dzień uznania rachunku 
Pożyczkodawcy. Określono także możliwość spłaty pożyczki przed terminem jej 
wymagalności, bez dodatkowych kosztów, w terminie spłaty rat. Szpital terminowo 
regulował zobowiązania z tytułu pożyczki. Przelewy rat odsetkowych dokonywane 
były w przedostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. W dniu 30 stycznia 2018 r., 
środkami z kredytu restrukturyzacyjnego spłacono ostatnią ratę odsetkową oraz 
całość kapitału. Zapłacone odsetki wyniosły ogółem 1.111.977,78 zł. 

(akta kontroli str. 182-196, 232-236) 

W umowie kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym ustalono, 
że spłata kapitału zostanie dokonana w 264 ratach miesięcznych, począwszy od 
stycznia 2021 r. Za termin spłaty odsetek przyjęto ostatni dzień każdego miesiąca. 
Raty odsetkowe pobierane były przez BGK bezpośrednio z rachunku bankowego 
Szpitala. Zgodnie z umową, pierwszą ratę pobrano w miesiącu uruchomienia 
kredytu – styczniu 2018 r. Do września 2019 r. wszystkie raty odsetkowe zostały 
pobrane w ostatnich dniach poszczególnych miesięcy. Łączna kwota odsetek, 
zapłaconych od stycznia 2018 r. do września 2019 r., wynosiła 5.588.138,82 zł. 

 (akta kontroli str. 105-112, 237-241) 

Zgodnie z umową kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, spłata kredytu 
następować miała z wpływów na rachunek bieżący, bez dyspozycji Szpitala. Spłata 
odsetek dokonywana miała być w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 
Szpital zobowiązany był do ostatecznej spłaty kredytu do 28 października 2018 r. 
(termin ustalony aneksem nr 2 do umowy). W okresie kredytowania (od kwietnia 
2017 r. do października 2017 r.) odsetki pobierane były przez BGK z rachunku 
bankowego Szpitala, nie wcześniej niż w ostatnim dniu każdego miesiąca. Łączna 
kwota zapłaconych odsetek wynosiła 54.074,56 zł. Ostateczna spłata kredytu 
nastąpiła w dniu 26 października 2017 r. 

(akta kontroli str. 197-208, 242-243) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

9 

2.3. Minimalizacja kosztów obsługi długu i realizacja innych celów 
zarządzania 

W planie finansowym Szpitala na 2017 r. określono, że suma przychodów 
(z działalności medycznej i niemedycznej, przychodów finansowych oraz 
pozostałych przychodów operacyjnych) będzie o 300.000 zł mniejsza niż suma 
kosztów (wynagrodzeń i naliczanych od nich składników, pozostałych kosztów 
bieżących, kosztów finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych). Na 
koniec 2016 r. zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i leasingów wynosiły 
49.599.452,64 zł, a zobowiązania wymagalne wraz z odsetkami – 
101.385.002,70 zł. 

(akta kontroli str. 10-11, 215-216) 

W styczniu 2017 r. Szpital zaciągnął pożyczkę w wysokości 20.000.000 zł na spłatę 
zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym dotyczących zakupu leków, 
odczynników, drobnego sprzętu medycznego i innych, niezbędnych do 
wykonywania zadań statutowych. Kwota pożyczki stanowiła 19,7% zobowiązań 
wymagalnych Szpitala. W celu wyboru pożyczkodawcy Szpital przeprowadził dwa 
postępowania. Zapytanie w sprawie kredytu długoterminowego skierowano do BGK, 
[…]TP, […]TP oraz […]TP. Szpital założył spłatę kapitału w ciągu 108 miesięcy, po 
okresie jednego roku karencji. Jako kryterium wyboru oferty przyjęto koszt kredytu, 
przy oprocentowaniu stanowiącym sumę stawki WIBOR 1M i marży banku. 
Zastrzeżono możliwość przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez 
dodatkowych warunków i bez dodatkowych kosztów. W postępowaniu nie wpłynęły 
oferty. […]TP oraz […]TP wskazały na niewystarczające zabezpieczenie kredytu, 
którym miała być cesja z umowy z NFZ do wysokości rat kapitałowo-odsetkowych 
oraz kwoty odsetek od zadłużenia przeterminowanego. Ponowne zapytanie 
ofertowe w sprawie udzielenia i obsługi kredytu lub pożyczki w wysokości 20.000 
tys. zł, skierowano do […]TP, […]TP, […]TP oraz […]TP Przyjęto takie same, jak 
poprzednio, założenia dotyczące spłaty, ceny oferty oraz zabezpieczenia. Zarząd 
Województwa Podkarpackiego odmówił poręczenia, uzasadniając swoją decyzję 
odmowną działaniami w celu ustalenia założeń dla kredytów konsolidacyjnych 
służących realizacji programów naprawczych szpitali oraz w celu utworzenia 
programu pilotażowego dla finansowania tych kredytów. Wybrana została jedyna 
oferta jaka wpłynęła w postępowaniu – oferta […]TP. Przy zaoferowanej marży 
3,75%, koszt brutto oferty wynosił 6.068.116,06 zł. W umowie pożyczki, marża ta 
została ustalona w wysokości 3,65%. 

(akta kontroli str. 182-195, 244-266) 

W planie na 2018 r. określono, że suma przychodów będzie mniejsza o 19.000 zł od 
kosztów wynagrodzeń i naliczanych od nich składników, innych kosztów bieżących, 
kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych. Na koniec 2017 r. 
zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów wraz z odsetkami wynosiły 
66.480.356,34 zł, a zobowiązania wymagalne wraz z odsetkami – 63.327.786,04 zł 
(łącznie 130.128.884,55 zł). 

W dniu 29 grudnia 2017 r. Szpital zawarł z BGK umowę kredytu obrotowego 
nieodnawialnego w rachunku kredytowym, na kwotę 137.000 tys. zł. Kredyt 
przeznaczono na finansowanie działań wynikających z Programu naprawczego, 
spłatę zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu posiadanych kredytów 
i pożyczek. Kwota kredytu była o 18.000.000 zł mniejsza niż proponowana 
w Programie naprawczym dla realizowanego przez Szpital drugiego wariantu tego 
programu (155.000.000 zł).  

Opis stanu 
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Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że Program naprawczy był opracowywany na podstawie 
danych finansowych Szpitala za 5 miesięcy 2017 roku i lat wcześniejszych, 
Natomiast od połowy 2017 r. Szpital podejmował działania mające na celu 
restrukturyzację sytuacji finansowej i płatniczej Szpitala. W związku z tym, przy 
finalizowaniu działań związanych z udzieleniem kredytu restrukturyzacyjnego przez 
BGK, dyrekcja Szpitala podjęła decyzję, iż kredyt w wysokości 137 mln zł 
zabezpieczy spłatę zobowiązań Szpitala, w tym przede wszystkim wystarczy na 
spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala. 

(akta kontroli str. 105-112, 117-152, 224-225, 267-268) 

Oprocentowanie kredytu ustalono w wysokości stanowiącej sumę stawki bazowej 
WIBOR 1M oraz marży banku w wysokości 0,84 punktu procentowego. Prowizja 
z tytułu udzielenia kredytu wynosiła 0,05% kwoty przyznanego limitu kredytowego, 
co stanowiło 68.500 zł. Wybór BGK wynikał z działań podjętych przez Samorząd 
Województwa Podkarpackiego, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej 
Szpitala. W Programie naprawczym – opracowanym przez firmę audytorską 
wybraną przez Samorząd Województwa – założono, że restrukturyzacja zadłużenia 
zostanie przeprowadzona za pośrednictwem instrumentu finansowego w postaci 
kredytu długoterminowego na 25 lat, udzielonego na preferencyjnych warunkach 
przez instytucje wspierane przez państwo. Warunki umowy kredytu zostały ustalone 
w wyniku negocjacji prowadzonych przez Samorząd Województwa, z udziałem 
przedstawicieli Szpitala. 

Marszałek Województwa Podkarpackiego poinformował, że BGK jako jedyny był 
skłonny udzielić takiego kredytu. Z perspektywy sektora bankowego, udzielanie 
pożyczek szpitalom obarczone jest zbyt dużym ryzykiem. W sprawie udzielenia 
kredytu były prowadzone także rozmowy z […]TP. Bank ten nie był ostatecznie 
zainteresowany udzieleniem takiego kredytu (ulokowanie i zamrożenie zbyt dużych 
aktywów banku w produkcie). Maksymalny okres kredytowania tego banku dla 
kredytów komercyjnych to 15 lat. Banki nie mają produktów dostosowanych do 
obecnej sytuacji podmiotów leczniczych. Ze względu na przepisy prawa bankowego 
udzielenie kredytu było możliwe po spełnieniu dwóch warunków: a) sporządzenia 
programu naprawczego, który w okresie naprawczym ma doprowadzić Szpital do 
zbilansowania swojej działalności, b) poręczenia kapitału i odsetek ze strony 
Województwa Podkarpackiego. Spełnienie tego warunku było konieczne ze względu 
na to, że szpitale mają ujemne kapitały. Jedynie poręczenie ze strony Województwa 
Podkarpackiego dawało możliwość uzyskania niskiego kosztu kredytu. 

(akta kontroli str. 105-112, 117-152, 269-274) 

Kredyt wykorzystany został do końca marca 2018 r. W dniu 30 stycznia 2018 r. 
refinansowano nim droższe w obsłudze: 
− kredyt udzielony przez […]TP na podstawie umowy z 7 maja 2015 r., 

oprocentowany w wysokości stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 1M 
oraz marży banku 4,4% (13.982.326,71 zł); 

− kredyt udzielony przez […]TP na podstawie umowy z 23 października 2015 r., 
oprocentowany w wysokości stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 1M 
oraz marzy banku 3,99% (26.244.277,75 zł); 

− pożyczkę udzieloną przez […]TP na podstawie umowy z 18 stycznia 2017 r., 
oprocentowaną w wysokości stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 1M 
oraz marży 3,65% (20.091.277,78 zł); 

− leasing systemu do angiografii udzielony przez konsorcjum […]TP oraz […]TP  
na podstawie umowy z 21 listopada 2016 r., oprocentowany w wysokości 
stanowiącej sumę wskaźnika WIBOR 1M oraz marży 6,9 punktu procentowego 
(2.156.764,26 zł). 
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Pozostałą kwotę przeznaczono na spłatę zobowiązań wymagalnych: w styczniu 
2018 r. spłacono 6.451.366,54 zł tych zobowiązań, w lutym 2018 r. – 
57.957.722,30 zł, w marcu 2018 r. – 10.116.264,70 zł.  

Nie zostały spłacone zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na 
termomodernizację budynków Szpitala oraz leasingu samochodu osobowego Skoda 
Superb i samochodu dostawczego Renault Master. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że 
pożyczki nie spłacono ze względu na korzystniejsze oprocentowanie niż kredytu 
udzielonego przez BGK12, a leasingu samochodów – ze względu na małą kwotę 
zadłużenia w dniu 31 stycznia 2018 r. (około 13.000 zł) i wysokość rat, która nie 
stanowiła znaczącego obciążenia dla Szpitala. 

(akta kontroli str. 267-268, 275-299) 

W wyniku spłacenia kredytów w […]TP oraz pożyczki w […]TP, zmniejszeniu uległa 
łączna kwota odsetek płaconych w ciągu roku z tytułu długoterminowych kredytów i 
pożyczek. W 2017 r. odsetki te wyniosły 3.585.891,30 zł, a w 2018 r. były mniejsze o 
141.683,73 zł (4%) i wynosiły 3.444.207,57 zł. Kwota tych odsetek, zapłaconych w 
ciągu trzech kwartałów 2019 r., wynosiła 2.588.140,02 zł. Spłacenie kredytów, 
pożyczki, zobowiązań z tytułu leasingu systemu do angiografii oraz zobowiązań 
wymagalnych skutkowało zmniejszeniem łącznych kosztów obsługi zadłużenia13. W 
2017 r. koszty te wynosiły 10.126.082,01 zł, a w 2018 r. były mniejsze o 
4.627.055,80 zł (45,7%) i wynosiły 5.499.026,21 zł. W 2019 r. (do końca trzeciego 
kwartału) koszty te wyniosły 2.794.641,38 zł. 

(akta kontroli str. 300-318) 

W celu dalszego zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia Szpital wystąpił do BGK14 
o pobranie z rachunku bieżącego Szpitala, w dniu 31 października 2019 r., kwoty 
1.000.000 zł celem spłaty części kredytu restrukturyzacyjnego. Spośród 
przedstawionych przez BGK trzech wersji spłaty pomniejszonego kredytu, jako 
najkorzystniejszą Szpital wybrał wersję zakładającą skrócenia okresu kredytowania 
do 30 listopada 2042 r., z zachowaniem okresu karencji w spłacie kapitału. Spłata 
kapitału nastąpić miała w 263 zamiast 264 ratach. Kwotę ostatniej raty kapitałowej 
ustalono w wysokości 37.877,20 zł, a pozostałych w wysokości 518.939,40 zł. Przy 
założeniu oprocentowania w wysokości obowiązującej w październiku 2019 r. 
(2,47%), kwota odsetek od kredytu została zmniejszona o około 570.000 zł. 

(akta kontroli str. 319-336) 

                                                      
12 Zgodnie z umową pożyczki w NFOŚiGW, jej oprocentowanie stanowiło sumę stawki WIBOR 3M (w dniu 

zawierania umowy 1,72% oraz marży 50 punktów bazowych (0,05%). 
13  W 2017 r.: odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – 3.585.891,30 zł; odsetki od kredytu 

w rachunku bieżącym – 54.074,56 zł, odsetki od zobowiązań – 4.578.572,98 zł; odsetki z tytułu leasingu – 
216.877,50 zł; koszty obsługi finansowej – 80.219,78 zł; odsetki z tytułu nieterminowego przekazania składek 
do ZUS – 7.351,70 zł; odsetki z tytułu nieterminowej realizacji płatności określonych w porozumieniu 
zawartym z wierzycielem – 171.426,47 zł; koszty postępowania sądowego z wierzycielami i egzekucyjnego – 
1.299.556,41 zł; koszty stanowiące równowartość kwoty 40 euro za każdą nieopłaconą w terminie fakturę, 
przysługujące wierzycielowi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118) – 132.111,31 zł. 

    W 2018 r.: odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – 3.444.207,57 zł; odsetki od zobowiązań – 
1.592.271,73 zł; odsetki z tytułu leasingu – 26.403,79 zł; koszty obsługi finansowej – 68.571,62 zł; odsetki 
z tytułu nieterminowej realizacji płatności określonych w porozumieniu zawartym z wierzycielem – 
42.740,94 zł; koszty postępowania sądowego z wierzycielami i egzekucyjnego – 293.210,91 zł; koszty 
stanowiące równowartość kwoty 40 euro za każdą nieopłaconą w terminie fakturę – 31.619,65 zł. 

    W 2019 r.: odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – 2.588.140,02 zł; odsetki od zobowiązań – 
168.036,37 zł; odsetki z tytułu leasingu – 4.904,69 zł; koszty obsługi finansowej – 45 zł; koszty postępowania 
sądowego z wierzycielami i egzekucyjnego – 33.040,97 zł; koszty stanowiące równowartość kwoty 40 euro za 
każdą nieopłaconą w terminie fakturę – 474,33 zł. 

14 Pismo SzWNr2/EF/F/937/2019 z 28 października 2019 r. 
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W celu zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia Szpital występował do 
kontrahentów o umorzenie naliczonych przez nich odsetek z tytułu nieterminowych 
płatności, a także zawierał z nimi ugody i porozumienia w sprawie wydłużenia 
terminów płatności lub rozłożenia płatności na raty. W okresie objętym kontrolą 
kontrahenci Szpitala umorzyli odsetki w kwocie 319.465,77 zł, z czego w 2017 r. – 
223.889,79 zł, a w 2018 r. – 95.575,98 zł. Ugodami lub porozumieniami objęto 
zobowiązania Szpitala występujące do końca listopada 2017 r. Najwięcej 
zobowiązań (39.024.033,14 zł) objęto ugodami i porozumieniami według stanu na 
koniec kwietnia 2017 r. 

(akta kontroli str. 337-346) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że największym zagrożeniem powstania zadłużenia 
Szpitala jest: 
− brak realizacji założeń Programu naprawczego w procesie zarządzania i brak 

zrozumienia konieczności realizacji tych założeń przez cały personel Szpitala; 
− wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym – wzrost oprocentowania 

kredytu, a tym samym wzrost kosztów obsługi zadłużenia; 
− wzrost kosztów wynagrodzenia i innych kosztów dotyczących świadczeń 

pracowniczych bez pokrycia we wzroście ilości lub wartości wykonywanych przez 
nich usług; 

− wzrost kosztów materiałów i usług zewnętrznych; 
− ponadplanowa konieczność realizacji inwestycji/remontów lub zakupu sprzętu 

medycznego, szczególnie bez finansowania zewnętrznego w formie dotacji. 
Sposób finansowania świadczeń medycznych może być przyczyną powstawania 
zadłużenia Szpitala, jeżeli nie będzie uwzględniał zmian zachodzących na rynku. 
Szpitale funkcjonują na rynku jak każdy podmiot i ich sytuacja finansowa i płatnicza 
jest również zależna od uwarunkowań otoczenia. W przypadku braku wzrostu 
finansowania usług świadczonych przez szpitale, przy jednoczesnym wzroście cen 
rynkowych materiałów i usług zewnętrznych lub wzroście kosztów pracy, 
wynikającym z konkurencji wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy, jak 
również ze zmian przepisów, wpłynie to na wzrost zobowiązań. 

(akta kontroli str. 344-346) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Szpital w sposób gospodarny zaciągał zobowiązania długoterminowe. Ich kwoty nie 
przekraczały potrzeb pożyczkowych. Przed zaciągnięciem zobowiązań 
podejmowane były działania w celu zminimalizowania kosztów ich obsługi. 
Terminowo spłacano odsetki naliczone od kredytów i pożyczki zaciągniętych 
w okresie objętym kontrolą. 

Pozytywnym skutkiem zaciągnięcia kredytu restrukturyzacyjnego było zmniejszenie 
kosztów obsługi zadłużenia Szpitala. 

 

3. Zarządzanie płynnością w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie 

3.1. Cele i zasady zarządzania płynnością budżetu w latach 2017 –
2019  

W latach 2017 – 2019 nie zostały opracowane i wdrożone, do dnia wszczęcia 
kontroli, procedury zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi, które określałyby 
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cele i zasady zarządzania płynnością w Szpitalu. W okresie objętym kontrolą Szpital 
korzystał z obsługi bankowej w […]TP i BGK. W […]TP Szpital prowadził siedem 
rachunków bankowych, w tym rachunek bieżący, a pozostałe, jako rachunki 
pomocnicze, na których ujmowano środki z tytułu depozytów, ZFŚS, wynagrodzeń i 
na finansowanie prowadzonych inwestycji. W dniu 13 września 2019 r. zamknięto 
cztery rachunki pomocnicze, pozostawiając rachunki pomocnicze dla realizowanych 
inwestycji. W BGK prowadzono czternaście rachunków bankowych, w tym rachunek 
bieżący i rachunki pomocnicze, na których również ujmowano środki z tytułu 
depozytów, ZFŚS, wynagrodzeń i na finansowanie inwestycji.   

(akta kontroli str. 155-157, 784-791, 905-961) 

Ustalono, że pięć rachunków bankowych w […]TP było oprocentowanych 
w okresach: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wg stopy 0,803%, od 
1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wg stopy 0,7975%, od 1 marca 2018 r. do 
17 maja 2019 r. wg stopy 0,792%, a od 18 maja 2019 r. wg stopy 0,77%. Dwa 
rachunki pomocnicze nie były oprocentowane. W BGK rachunek bieżący nie był 
oprocentowany natomiast zawierał mechanizm autoinwestycji tzn. automatycznego 
inwestowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 
bieżącym na koniec dnia roboczego (lokata overnight). Stawki oprocentowania 
środków pieniężnych były uzależnione od salda tych środków i wynosiły: dla salda 
od 50.000,00 zł od 0,52% do 0,556%, dla salda od 100.000,00 zł od 0,66% do 
0,695% i dla salda od 500.000,00 zł od 0,72% do 0,7645%. Jeden rachunek 
pomocniczy inwestycyjny „Centrum urazowe dla dorosłych” był oprocentowany 
w wysokości 0,2%, pozostałe nie były oprocentowane. 

(akta kontroli str. 787-791,  911-925, 928-946) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: Analiza gospodarowania środkami pieniężnymi w relacji 
do poziomu i terminów zapłaty zobowiązań (…) dokonywana jest przez głównego 
księgowego oraz zastępcę głównego księgowego. Zastępca głównego księgowego 
posiadał (…) obowiązek sporządzania do 3 dnia każdego miesiąca zestawienia 
płatności na bieżący miesiąc, zawierającego kwoty i terminy płatności (…). Szpital 
korzysta z krótkoterminowych instrumentów finansowych, najbardziej płynnych, 
dających możliwość szybkiego dostępu do zasobów pieniężnych tj. z krótkich lokat 
terminowych oraz lokat typu overnight. Szpital nie korzysta z instrumentów 
finansowych o dłuższych terminach zapadalności (…), z uwagi na konieczność 
zabezpieczenia środków pieniężnych w krótkich terminach. Decyzje o lokowaniu 
wolnych środków podejmował dyrektor Szpitala w uzgodnieniu z głównym 
księgowym lub z-cą dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych. Umocowanie do 
zawierania, wykonywania i rozwiązywania lokat w imieniu Szpitala posiada z-ca 
dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych, główny księgowy oraz zastępca 
głównego księgowego. W Szpitalu analiza lokowania środków opiera się na 
łańcuchu dostaw i sprzedaży oraz terminów regulowania zobowiązań. Większe 
kwoty lokowane są na terminy uzależnione od konieczności zabezpieczenia 
środków na wypłatę (…) wynagrodzeń, podatków i opłat, składek ZUS, rat 
kapitałowych i odsetkowych kredytów i pożyczek, środków na ZFŚS. Natomiast 
pozostające na rachunku środki lokowane są na lokatach typu overnight. 

(akta kontroli str. 784-785) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieuregulowaniu w sposób formalny 
i niewprowadzeniu do stosowania procedur gospodarowania wolnymi środkami 
pieniężnymi. 
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Stanem pożądanym – stanowiącym podstawę oceny pod względem rzetelności – 
jest stan, gdy jednostka posiada uregulowane i wprowadzone do stosowania zasady 
zarządzania płynnością finansową.  

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – poprzez określenie procedur 
wewnętrznych, instrukcji i wytycznych, ustalających zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności pracowników – zostało wymienione wśród standardów kontroli 
zarządczej, zawartych w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 
2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych15. 

Brak obowiązujących w Szpitalu uregulowań w zakresie zarządzania płynnością 
powodował sytuacje niepełnego wykorzystania możliwości lokowania wolnych 
środków finansowych.  

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że decyzje o gospodarowaniu środkami podejmowane 
były przez niego w uzgodnieniu z głównym księgowym lub zastępcą dyrektora ds. 
ekonomiczno-eksploatacyjnych. 

(akta kontroli str. 153-157, 977-1007)  
 

3.2. Zarządzanie płynnością budżetu w okresie objętym kontrolą 

W okresie objętym kontrolą Szpital posiadał umowę ramową lokat negocjowanych 
rynku pieniężnego16, zawartą w dniu 13 stycznia 2017 r. z BGK. Na podstawie 
przedmiotowej umowy, w 2017 r. Szpital założył 86 lokat w kwotach od 300.000 zł 
do 19.770.000 zł na okres od 1 do 15 dni, w 2018 r. – 123 lokaty w kwotach od 
45.150 zł do 15.000.000 zł na okres od 1 do 49 dni i jedną lokatę w kwocie 45.150 zł 
na okres 287 dni (od 14 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r.), w 2019 r. (do 
sierpnia) – 70 lokat w kwotach od 1.000.000 zł do 11.000.000 zł na okres od 1 do 34 
dni i jedną lokatę w kwocie 2.150.355 zł na okres 141 dni (od 8 stycznia 2019 r. do 
29 maja 2019 r.). W 2017 r. Szpital uzyskiwał oprocentowanie lokat w wysokości od 
1,1% do 1,7%, w 2018 r. od 1,1% do 1,87%, w 2019 r. od 1,2% do 1,79%.  

Z tytułu lokowania środków na negocjowanych lokatach terminowych i overnight 
w BGK, Szpital osiągnął przychody w wysokości: 24.564,36 zł – 2017 r.,  
276.764,21 zł – 2018 r., 185.220,59 zł – 2019 r. (do sierpnia włącznie). Lokowanie 
wolnych środków pieniężnych dokonywane było tylko z rachunku bieżącego w BGK. 
Pomimo posiadania możliwości terminowego lokowania wolnych środków 
pieniężnych Szpital nie lokował środków pieniężnych znajdujących się na innych 
rachunkach bankowych niż rachunek bieżący w BGK. Analiza sald dziennych 
rachunków bankowych wykazała, iż w okresie objętym kontrolą, na rachunkach 
pomocniczych prowadzonych w BGK i […]TP pozostawały wolne środki pieniężne17. 
Sytuacje te miały miejsce na rachunkach: 
– dla rezydentów, konto 130-03-02, który 14 razy wykazywał saldo wolnych 

środków pieniężnych w wysokości od 418.062 zł do 3.570.992 zł w okresach od 
1 do 11 dni – Szpital prowadził w tym zakresie dwa rachunki, których 
oprocentowanie wynosiło 0,00%; 

– płace, konto 130-02-01, który 29 razy wykazywał saldo wolnych środków 
pieniężnych w wysokości od 71.118,35 zł do 9.300.752,23 zł w okresach od 1 do 

                                                      
15  Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84 
16  Nr 2.2017.RZE 
17 Przyjęto poziom 50.000,00 zł jako kwotę najniższą podlegającą inwestowaniu w związku z przyjęciem takiej 

minimalnej wysokości środków pieniężnych podlegającej autoinwestycji w rachunku bieżącym prowadzonym  
w Banku BGK. 
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5 dni – rachunek był prowadzony w […]TP, a oprocentowanie rachunku zmieniało 
się od 0,803% do 0,77%; 

– płace, konto 130-02-02, który 48 razy wykazywał saldo wolnych środków 
pieniężnych w wysokości od 99.479,23 zł do 11.009.047,28 zł w okresach od 1 do 
6 dni – rachunek był prowadzony w BGK i był nieoprocentowany. 

Ponadto rachunek bieżący prowadzony w […]TP, w okresie objętym kontrolą, 315 
razy wykazywał saldo wolnych środków pieniężnych w wysokości od 50.217,02 zł do 
4.549.257,98 zł, w okresach od 1 do 5 dni. Oprocentowanie rachunku zmieniało się 
od 0,803% do 0,77%. 
Szpital nie kumulował na koniec dnia wolnych środków pieniężnych z wszystkich 
rachunków na jednym, w celu założenia lokaty terminowej wyżej oprocentowanej od 
prowadzonych rachunków bankowych.  

(akta kontroli str. 467-527, 549-588, 596-614, 688-708,  810-818,  928-946,  
977-1007) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w latach 2017 – 2019 analiza wpływów i wydatków 
w celu lokowania wolnych środków pieniężnych nie miała sformalizowanego 
charakteru w formie dokumentów wewnętrznych. W zakresie prowadzenia drugiego 
rachunku bieżącego wyjaśnił, że w okresie od 2017 r., po założeniu rachunku 
w BGK, stopniowo ograniczano obrót na rachunku w […]TP. Z biegiem czasu 
rachunek w […]TP stawał się rachunkiem związanym głównie z obrotem 
gotówkowym w Szpitalu, a nadwyżki okresowo przelewane były na rachunek 
bieżący w BGK. 

(akta kontroli str. 1008-1012) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nielokowaniu wszystkich wolnych 
środków finansowych pozostających na rachunkach bankowych.  

Stanem pożądanym – stanowiącym podstawę oceny pod względem gospodarności 
– jest stan, gdy jednostka w pełni wykorzystuje możliwości lokowania wolnych  
środków.   

Szpital nie wykorzystywał wszystkich możliwości w tym zakresie, skutkiem czego nie 
uzyskał wszystkich możliwych przychodów z tego tytułu. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: Środki pieniężne na rachunkach bankowych (…) płace 
[…]TP oraz (…) płace BGK wpływają najczęściej w przeddzień planowanej wypłaty 
wynagrodzeń. (…) Środki przekazywane są tak aby mieć pewność, iż zostały 
zabezpieczone na rachunku płacowym, aby wykonać przelewy wynagrodzeń (…) 
z uwzględnieniem faktu, iż przelewy podpisywane są dwuetapowo przez 
przedstawiciela Działu Ekonomiczno-Finansowego oraz Dyrekcji (ograniczona ilość 
osób z uwzględnieniem różnych ważnych zdarzeń służbowych, które mogą mieć 
wpływ na dyspozycyjność osób).(…) Środki pieniężne na rachunku bankowym (…) 
rezydenci bank BGK wpływają z Ministerstwa Zdrowia na finansowanie części 
kosztów wynagrodzeń lekarzy rezydentów. Środki po wpływie przekazywane są 
niezwłocznie na rachunek bieżący, najczęściej do następnego dnia roboczego. 

 (akta kontroli str. 977-1012)  
 
Szpital podejmował działania w zakresie lokowania wolnych środków pieniężnych, 
jednak nie obejmowały one wszystkich zasobów będących w jego dyspozycji. 
Decyzje w zakresie wykorzystania wolnych środków pieniężnych, z powodu braku 
sformalizowanych procedur, nie były podejmowane systemowo według jednolitych 
zasad i kryteriów, w sposób zapewniający zmaksymalizowanie uzyskiwanych 
przychodów.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

16 

4. Prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-Z w latach 
2017 – 2018 oraz ewidencjonowania tytułów dłużnych 
w księgach rachunkowych Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie 

Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 r. Szpital złożył do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dniu 30 stycznia 2018 r. 
Korekta tego sprawozdania została złożona 12 czerwca 2018 r. Sprawozdanie Rb-Z 
za IV kwartał 2018 r. Szpital złożył 6 lutego 2019 r., a jego korektę 23 maja 2019 r. 
Korekty sprawozdań były sporządzane w związku z wpływem części dowodów 
księgowych za dany rok w roku następnym. Sprawozdania oraz ich korekty złożono 
w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 
2010 r. w sprawie sprawozdań jednostkowych sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych18. 

(akta kontroli str. 874-889) 

Dane wykazane w sprawozdaniach Rb-Z za IV kwartał 2017 r. i 2018 r. znajdowały 
odzwierciedlenie w księgach rachunkowych Szpitala. W części A. „zobowiązania 
według tytułów dłużnych”, w 2017 r. wykazano łącznie, z tytułu kredytów i pożyczek 
długoterminowych, kwotę 68.480.356,34 zł w tym: 
– 4.188.280 zł sektor finansów publicznych ogółem, całość zobowiązań w gr. II, 
– 40.017.361,08 zł banki, 
– 22.274.715,26 zł przedsiębiorstwa niefinansowe. 
Z tytułu wymagalnych zobowiązań za dostawy towarów i usług wykazano kwotę 
60.269.134,84 zł, w tym: 
– 1.191.827,16 zł sektor finansów publicznych ogółem, w tym: 

• 888.399,95 zł w grupie II, 
• 303.427,21 zł w grupie III, 

– 58.276.095,23 zł przedsiębiorstwa niefinansowe, 
– 702.415,86 zł gospodarstwa domowe, 
– 264,00 zł instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, 
– 98.512,59 zł wierzyciele zagraniczni, w tym: 

• 94.062,59 zł podmioty należące do strefy euro, 
• 4.450,00 zł pozostałe podmioty zagraniczne. 

W 2018 r. wykazano łącznie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych kwotę 
140.635.784,67 zł, w tym:, 
– 3.551.016 zł sektor finansów publicznych ogółem, całość zobowiązań w gr. II, 
– 137.000.000 zł banki, 
– 84.768,67 zł przedsiębiorstwa niefinansowe. 
W związku z prowadzonym w Szpitalu, od 2017 r., Programem naprawczym 
dotyczącym także restrukturyzacji zadłużenia, Szpital w 2018 r. spłacił całość 
wymagalnych zobowiązań za dostawy towarów i usług. W 2018 r. Szpital na bieżąco 
regulował swoje zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, w wyniku czego na 
koniec IV kwartału 2018 r. zobowiązania takie nie występowały. Wykazane 
w sprawozdaniach na koniec 2017 r. i 2018 r. zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek długoterminowych miały swoje odzwierciedlenie w zawartych umowach. 
Wartość poszczególnych tytułów dłużnych wraz ze wskazaniem prawidłowych 
wierzycieli wynikała z sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych ksiąg 
rachunkowych Szpitala. Ewidencja księgowa w tym zakresie była prowadzona 
analitycznie odrębnie dla każdego tytułu dłużnego. 

(akta kontroli str. 347-466,  874-904, 962-975) 

                                                      
18 Dz. U. z 2014 r. poz. 1773 
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W księgach rachunkowych ewidencjonowano oddzielnie kapitał oraz odsetki z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Szpital prawidłowo wykazał, w sprawozdaniach 
Rb-Z za IV kwartał 2017 r. i 2018 r., zadłużenie nominalne bez naliczonych odsetek. 
Prawidłowo również zakwalifikowano zaciągnięte kredyty i pożyczki jako 
długoterminowe. Ustalono, dokonując analizy płatności z rachunków bankowych 
Szpitala, że w sprawozdaniach ujęto wszystkie tytuły dłużne o terminie zapłaty 
dłuższym niż rok, wynikające z kredytów i pożyczek długoterminowych. 

(akta kontroli str. 347-486, 615-639, 709-782) 

Ewidencja konta 201 rozrachunki z dostawcami wykazywała na koniec 2017 r. – 
1.164 konta analityczne, a na koniec 2018 r. – 1.438 kont analitycznych dla 
dostawców. Szpital w opisie konta analitycznego dla poszczególnych dostawców 
wprowadził również ich podział podmiotowy zgodnie z §2 ust. 2 załącznika nr 9 do 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. W systemie informatycznym 
ewidencjonowano również terminy płatności za poszczególne dostawy towarów 
i usług. Powyższe umożliwiało bieżące i poprawne generowanie danych dla celów 
sprawozdań Rb-Z.  

Według wyjaśnień Dyrektora Szpitala, dla sporządzania sprawozdania Rb-Z 
w systemie FK zdefiniowane są narzędzia na poziomie transakcji umożliwiające 
generowanie danych wg kontrahenta (konta) z podziałem na wymagalne 
i niewymagalne. Po wygenerowaniu pliku, przed sporządzeniem sprawozdania 
weryfikowani są kontrahenci do ujęcia wg grup wymienionych w sprawozdaniach,  
a sumy danych uzgadniane są z saldami kont, na których ewidencjonowane są 
zobowiązania wobec dostawców/usługodawców. 
Ustalono, że w celu sporządzenia sprawozdania z systemu FK generowany jest 
wydruk w układzie podmiotowym, w tym dla grup jednostek sektora finansów 
publicznych, listy wierzycieli z podziałem na zobowiązania wymagalne  
i niewymagalne, który uzgadniany jest w zakresie wykazanych kwot z saldami kont. 
W pozostałym układzie przedmiotowym sprawozdania, zobowiązania Szpitala były 
uzgadniane z poszczególnymi kontami ksiąg. 

(akta kontroli str. 647-687, 797, 858-873) 

Na podstawie zbadanych prób19 ustalono, że funkcjonujące w Szpitalu systemy 
informatyczne prawidłowo identyfikowały zobowiązania wymagalne i niewymagalne. 
Przeprowadzone analizy rozrachunków z wybranymi kontrahentami, w konfrontacji 
z wystawionymi fakturami oraz zawartymi umowami, nie wykazały nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 838-856, 962-975) 

W sprawozdaniach za IV kwartał 2017 r. i 2018 r., w zadłużeniu z tytułu kredytów 
i pożyczek wykazano zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych, 

                                                      
19  Z zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z za IV kw. 2017 r. sprawdzono zobowiązania 

wobec Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie ujęte w grupie II w kwocie 
840.241,60 zł oraz zobowiązania wobec […]TP ujęte w grupie przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 
5.521.809,77 zł. Sprawdzono 5 faktur, tj. całość zobowiązań wobec pierwszego kontrahenta. Zobowiązania 
wobec drugiego kontrahenta wynikały ze 145 faktur, z których sprawdzono 23 faktury o najpóźniejszym 
terminie wystawienia. Sprawdzenia zobowiązań niewykazanych w sprawozdaniu Rb-Z dokonano na 
podstawie sald konta 201 rozrachunki z dostawcami krajowymi. Wytypowano rozrachunki  
z […]TP i rozrachunki z […]TP. w zakresie prawidłowości wykazania niewymagalnych zobowiązań na 
31.12.2017 r. odpowiednio w kwocie 166.833,98 zł i w kwocie 225.118,77 zł. 

    Na saldo zobowiązań wobec […]TP składało się 48 faktur. Sprawdzono 24 faktury o najwcześniejszej dacie 
wystawienia: Sprawdzono 3 faktury, tj. całość zobowiązań wobec […]TP  

    Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2018 r. sprawdzono poprzez weryfikację zobowiązań niewymagalnych na 
podstawie sald konta 201, wobec […]TP. i […]TP. Wykazano zobowiązania na 31.12.2018 r. odpowiednio w 
kwocie 1.888.136,52 zł i 433.512,00 zł. Na saldo zobowiązań wobec […]TP  składało się 160 faktur. 
Sprawdzono 28 faktur o najwcześniejszym terminie wystawienia. Na saldo zobowiązań wobec […]TP składały 
się 93 faktury. Sprawdzono 27 faktur o najwcześniejszym terminie wystawienia. 
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odpowiednio w kwotach 22.274.715,26 zł i 84.768,67 zł. Ustalono, że kwoty te 
zarówno w 2017 r. jak i w 2018 r. obejmowały zobowiązania długoterminowe 
w wysokości 133.517,80 zł na koniec 2017 r. i 84.768,67 zł na koniec 2018 r., 
z tytułu zawartych w dniu 23 marca 2016 r. umów leasingu20 z […]TP. Jak wynika z 
treści umów są to umowy leasingu operacyjnego.  

(akta kontroli str. 62-104,  760-767,  874-904, 962-975) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na uwzględnieniu, w sprawozdaniach Rb-Z 
za IV kwartał 2017 r. oraz 2018 r., zobowiązań z tytułu umów leasingu 
operacyjnego.  

Zgodnie z §2 ust.1 pkt 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych w pozycji tej należy ująć zobowiązania wynikające z umów leasingu, 
zawartych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu 
własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy (tzw. leasing finansowy). 

Wskutek błędnego wykazania, w ww. sprawozdaniach, zobowiązań z tytułu leasingu 
operacyjnego, Szpital zawyżył swoje zobowiązania długoterminowe wobec 
przedsiębiorstw niefinansowych. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił: Szpital ujął w sprawozdaniach Rb-Z (…) zobowiązania 
wynikające z umów nr 111/2016 i nr 112/2016 zawartych 23.03.2016 r. z […]TP 

z uwagi na to, iż zobowiązania z tytułu tych umów zakwalifikowane są pod 
względem rachunkowości jako leasing finansowy. Zgodnie z zapisami 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (…) - §4 
ust.1 sprawozdania jednostkowe w tym, sprawozdanie Rb-Z sporządzane jest (…) 
na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji księgowej danej jednostki oraz 
innych dokumentów dotyczących tej jednostki. Umowy leasingu kwalifikowane są 
pod względem ustawy o rachunkowości i pod względem podatkowym. 

(akta kontroli str. 1008-1022) 
 

Szpital wprowadził narzędzia oraz mechanizmy, które zapewniły zgodność 
wykazywanych danych w sprawozdaniach Rb-Z, z danymi w księgach 
rachunkowych. Błędna interpretacja charakteru zawartych umów leasingu 
spowodowała zawyżanie wartości zobowiązań w tych sprawozdaniach. 

 

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

1. Rozważenie możliwości sformalizowania zasad i procedur zarządzania długiem 
oraz monitorowania celów zarządzania długiem Szpitala w celu usprawnienia 
systemu kontroli zarządczej w tym zakresie; 

2. Ustalenie i wdrożenie procedur zarządzania płynnością budżetu Szpitala, w celu 
maksymalnego wykorzystania możliwości lokowania wolnych środków 
finansowych; 

                                                      
20 Umowy nr 111/2016 oraz 112/2016 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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3. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością kwalifikowania, w układzie 
przedmiotowym, zobowiązań długoterminowych, ujmowanych w sprawozdaniach 
Rb-Z. 

 

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

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

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

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

 

Rzeszów,     16   grudnia 2019 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy               Dyrektor 
           Roman Tadla         Wiesław Motyka 
      główny specjalista k. p. 
 
                        /-/       /-/   
 

Witold Pałasz 
      główny specjalista k. p. 
 
                       /-/   
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