
 
 

 
 

 
 
LRZ.411.007.01.2016 
S/16/007 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

S/16/007 – Wydatkowanie środków publicznych w trakcie łączenia szpitali 
w Przemyślu i wpływ tego procesu na dostępność świadczeń opieki medycznej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1. Robert Szwagiel – doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/117/2016 
z dnia 27.09.2016 r. 

2. Roman Chrząszcz – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/100/2016 z dnia 21.09.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 
Przemyśl. 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Piotr Ciompa –  Dyrektor Szpitala od 1.06.2015 r. W okresie od 6.02.2008 r. do 
31.05.2015 r. funkcję Dyrektora Szpitala pełnił Janusz Hamryszczak, z tym że 
w okresie od 1.01.2015 r. do 31.05.2015 r. pełniącym obowiązki Dyrektora Szpitala był 
Witold Paniw. 

 

 (dowód: akta kontroli str. 6-7) 

Użyte w wystąpieniu skróty oznaczają: 

− SzW – Szpital Wojewódzki im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 
− Szpital OLK – były Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu, ul. Słowackiego 85, 
− Szpital Miejski – były Szpital Miejski w Przemyślu, ul. Słowackiego 85, 
− OLK SP ZOZ w Rzeszowie – Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie,  
− OLK SP ZOZ w Przemyślu – Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przemyślu. 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż proces połączenia Szpitala OLK ze Szpitalem 
Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, został przeprowadzony prawidłowo 
pod względem formalnym. Zgodnie z uchwałą Samorządu Województwa 
Podkarpackiego z dniem 3.04.2017 r. wpisano połączenie tych Szpitali do 
Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wykreślono Szpital OLK. 

W latach 2015-2016 w Szpitalach przeprowadzono zmiany organizacyjne w związku 
z planowanym ich połączeniem. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wydatki 
dokonane w związku z tymi zmianami organizacyjnymi. 

Połączenie Szpitali nie poprawiło sytuacji finansowej SzW, która w okresie objętym 
kontrolą1 była zła. Zarówno w 2015 r. jak i w 2016 r. SzW odnotował stratę na 
działalności podstawowej. SzW posiadał wysokie zobowiązania finansowe, w tym 
zobowiązania wymagalne.  Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań SzW 
zapłacił odsetki w kwocie 950 tys. zł w 2015 r. i 337 tys. zł w 2016 r. Ponoszenie 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2015 – 2016 

Ocena ogólna 
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strat przez SzW spowodowało, że Samorząd Województwa Podkarpackiego 
zobowiązany był do przekazania na rzecz SzW środków finansowych: 2.795,9 tys. zł 
tytułem pokrycia straty za rok 2014 i 8.940,9 tys. zł tytułem pokrycia straty za rok 
20152.  

SzW za 2016 r. odnotował lepszy wynik finansowy (mniejszą stratę) w stosunku do 
2015 r. o 2.763,6 tys. zł. Było to spowodowane w głównej mierze zmianą sposobu 
liczenia rezerw w 2015 r. i nie wynikało ze zmian organizacyjnych 
przeprowadzonych w SzW w latach 2015-2016.   

W związku z planowanym połączeniem Szpitali zlikwidowano działalność  
oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii i Otolaryngologii w Szpitalu OLK, a działalność Oddziału 
Dermatologicznego była czasowo zawieszona.  

Zmiany organizacyjne skutkowały zmniejszeniem łącznej wartości kontraktów obu 
szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) o 3,8 mln zł dla 4 oddziałów oraz 
zwiększeniem wartości kontraktów z NFZ o 0,85 mln zł dla Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii.   

W wyniku zmian organizacyjnych nastąpiło pogorszenie dostępu do zabiegów 
wykonywanych przez Oddział Otolaryngologiczny. W rezultacie likwidacji tego 
oddziału w Szpitalu OLK, w SzW w 2016 r. powstały kolejki pacjentów od 108 do 
186 osób na koniec poszczególnych miesięcy, a średni czas oczekiwania przyjęcia 
na oddział wyniósł od 26 do 72 dni w 2016 r. (w 2015 r. wynosił 0 dni). Zmiany 
organizacyjne nie spowodowały pogorszenia dostępu do świadczeń medycznych dla 
pacjentów pozostałych zlikwidowanych oddziałów w Szpitalu OLK.  

W latach 2015 – 2016 występowały kolejki pacjentów do zabiegów w Oddziale 
Okulistycznym SzW, z tym że zmniejszały się zarówno liczba oczekujących 
pacjentów, jak i średni czas oczekiwania na przyjęcie na Oddział. 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii SzW nie spełniał wymagań, co do 
minimalnej liczby łóżek ustalonej w rozporządzaniach Ministra Zdrowia w sprawie 
standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii. 

W okresie od października do grudnia 2016 r. w SzW lekarze okuliści nie  
wykonywali dyżurów na Oddziale Okulistycznym, co naruszało postanowienia 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego.  

W trzech przypadkach koszty świadczeń zdrowotnych w łącznej wysokości 
107,3 tys. zł wykonywanych w SzW obciążały koszty Szpitala OLK.   

NIK pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia sposób wyboru wykonawców 
świadczeń w Oddziale Okulistycznym. Umowę na wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych w 8 oddziałach i pełnienie dyżurów w 17 oddziałach, w tym na 
wykonywanie zabiegów na Oddziale Okulistycznym, poprzedzono konkursem, 
przeprowadzonym na podstawie art. 26 ust 4a ustawy o działalności leczniczej3.  
SzW nie skorzystał z możliwości dopuszczenia składania ofert częściowych, przez 
co ograniczył konkurencyjność postępowania, ponieważ na realizację świadczeń 
(zabiegów) w Oddziale Okulistycznym wpłynęła tańsza oferta częściowa.  

SzW zapewnił w Oddziale Okulistycznym udzielanie świadczeń innych niż zabiegi 
na podstawie indywidualnych umów (kontraktów) zawartych z lekarzami, w ramach 

                                                      
2 Do czasu zakończenia czynności kontrolnych Województwo Podkarpackie nie pokryło straty finansowej za rok 2016. 
3 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) 
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których stwierdzono przypadki nierzetelnego zawierania i rozliczania umów przez 
SzW.   

NIK negatywnie ocenia nierzetelne i niegospodarne wydatkowanie środków 
publicznych na opracowanie przez podmiot zewnętrzny regulaminów, które 
faktycznie zostały opracowane przez pracowników SzW; opracowanie modeli 
finansowych, które nie zostały wykorzystane w działalności SzW; opracowanie 
analizy zagadnień wykraczających poza zadania SzW; opracowanie analiz, których 
SzW faktycznie nie otrzymał.  

NIK jako niegospodarne ocenia pokrywanie kosztów podróży i noclegów 
wykonawców umów o dzieło polegających na sporządzeniu dokumentu lub analizy 
w formie elektronicznej. NIK, jako nierzetelne ocenia, nieokreślenie w zawartych 
umowach liczby przejazdów i noclegów lub górnego limitu kosztów, które 
zobowiązał się zwrócić Szpital w zawartych umowach o dzieło. NIK jako 
niegospodarne ocenia ponoszenie przez SzW dodatkowo kosztów podatku 
dochodowego naliczonego od kwot stanowiących zwrot kosztów podróży 
wykonawców umów o dzieło, w sytuacji gdy koszty te stanowiły element 
wynagrodzenia, a podatek naliczony od tych kwot powinien obciążać wykonawców 
dzieł.  

Jako niegospodarne NIK ocenia zawarcie 2 umów o świadczenie usług 
organizacyjnych, których przedmiot w szerokim zakresie pokrywał się z zadaniami 
funkcjonujących w SzW komórek organizacyjnych.  

W sposób nierzetelny rozliczane były koszty przejazdów w umowach na obsługę 
prawną i usługi organizacyjne, ponieważ w części faktur wystawionych przez 
Wykonawcę nie wskazano tras których one dotyczyły. Również w sposób 
nierzetelny SzW rozliczył faktury za usługi prawne w zakresie czasu pracy, 
ponieważ część faktur nie zawierała rozliczenia czasu pracy wykonawcy, za które 
naliczył on wynagrodzenie.   

Jako nierzetelne NIK ocenia przypadki wypłaty wynagrodzeń 3 pracownikom 
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w kwotach wyższych niż przewidziane 
Regulaminem wynagradzania obowiązującym w SzW oraz 2 przypadki zatrudnienia 
na stanowiskach nieprzewidzianych w Regulaminie organizacyjnym i Regulaminie 
wynagradzania. 

Działaniem niegospodarnym było przyznanie w zawartych umowach o dzieło 
i wypłata kosztów przejazdu oraz pokrywanie kosztów noclegu (usług hotelowych), 
w przypadkach gdy umowy dotyczyły sporządzenia dokumentu lub innej analizy. 
 
NIK jako nieracjonalne gospodarczo ocenia zawieranie umów obowiązujących 
w dłuższym czasie z podmiotami mającymi siedziby w odległych miejscowościach 
i zobowiązywanie się SzW do pokrywania wykonawcom kosztów przejazdów.  
 
Z pominięciem procedur udzielania zamówień publicznych wynikających z ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych4 zawarto umowę z Kancelarią 
Radcy Prawnego [...]5 w zakresie świadczenia usług organizacyjnych. 

Również umowy o dzieło z Panem [...]6, których łączna wartość w ww. okresie 
wynosiła 160,7 tys. zł zostały zawarte z pominięciem procedur wewnętrznych SzW 

                                                      
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. 
5 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
6 Jw. 



 

5 

obowiązujących w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 
tys. euro.   

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Restrukturyzacja Szpitali 

1.1.    Proces łączenia Szpitali 
 
1.1.1.      Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr XIV/237/15 z dnia 
26.10.2015 r. w sprawie połączenia OLK SP ZOZ w Przemyślu ze Szpitalem 
Miejskim, dokonał połączenia OLK SP ZOZ w Przemyślu ze Szpitalem Miejskim. 
Połączenie – zgodnie z uchwałą – miało nastąpić poprzez przeniesienie całego 
mienia Szpitala Miejskiego (podmiot przejmowany) na rzecz OLK SP ZOZ 
w Przemyślu (podmiot przejmujący). Sejmik wyraził zgodę na zawarcie 
porozumienia w tej sprawie. W uchwale postanowiono, że dniem połączenia ww. 
podmiotów będzie dzień wykreślenia Szpitala Miejskiego z Krajowego Rejestru 
Sądowego (KRS). Według uchwały, z dniem połączenia, OLK SP ZOZ w Przemyślu 
wstępował we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był Szpital Miejski 
oraz przejmował zobowiązania i należności tego Szpitala, a pracownicy Szpitala 
Miejskiego stawali się pracownikami OLK SP ZOZ w Przemyślu, na podstawie 
i zasadach art. 231 ustawy Kodeks pracy.    
W dniu 28.10.2015 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę 195/2015 
w sprawie połączenia OLK SP ZOZ w Przemyślu ze Szpitalem Miejskim. 
Uregulowania zawarte w uchwale Rady Miejskiej były analogiczne jak 
postanowienia ww. uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

W dniu 30.10.2015 r. podpisano porozumienie pomiędzy Województwem 
Podkarpackim a Gminą Miejską Przemyśl, na mocy którego Szpital Miejski  oraz  
OLK SP ZOZ w Przemyślu zostały połączone w trybie określonym w art. 66 ust. 1 
pkt 1 i ust 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Strony postanowiły m.in., że: 
− powstały w wyniku połączenia samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

będzie posiadał nazwę Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu (Szpital OLK),   
− uprawnienia oraz obowiązki Gminy Miejskiej Przemyśl w stosunku do Szpitala 

Miejskiego przejmuje Województwo Podkarpackie,  
− mienie Szpitala Miejskiego oraz wierzytelności i roszczenia zostają w całości 

nieodpłatnie przejęte przez OLK SP ZOZ w Przemyślu wraz z ciążącymi na nich 
zobowiązaniami, 

− z dniem wykreślenia Szpitala Miejskiego z KRS, OLK SP ZOZ w Przemyślu 
wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był Szpital Miejski. 

 
W dniu 1.03.2016 r. Szpital Miejski został wykreślony z KRS, a w dniu 18.04.2016 r. 
Wojewoda Podkarpacki wykreślił ten podmiot z Rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, wskazując iż podmiot ten zakończył działalność leczniczą 
z dniem 1.04.2016 r.  

W dniu 1.03.2016 r. Szpital OLK został ujęty w KRS, a w dniu 1.04.2016 r. podmiot 
ten został ujęty w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą 
prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego.  
W wyniku połączenia ww. podmiotów w Przemyślu funkcjonowały 2 szpitale: SzW 
i Szpital OLK, których podmiotem tworzącym było Województwo Podkarpackie.  

(dowód: akta kontroli str. 8-73) 

Opis stanu 
faktycznego 
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Uchwałą nr XXIX/526/16 z dnia 28.11.2016 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego 
dokonał połączenia SzW ze Szpitalem OLK. Uchwała stanowiła, że wniosek 
o wykreślenie podmiotu przejmowanego z KRS oraz z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, zostanie złożony w terminie nie krótszym niż 3 
miesiące od wejścia w życie uchwały. Dniem połączenia – zgodnie z uchwałą – był 
dzień wykreślenia Szpitala OLK z KRS. 
Faktycznego połączenia ww. Szpitali dokonano w dniu 3.04.2017 r. W tym dniu 
w KRS dokonano wpisu o połączeniu tych placówek medycznych i wykreślono 
Szpital OLK. Od tego dnia w Przemyślu funkcjonuje jeden Szpital, który prowadzi 
działalność w dwóch lokalizacjach, tj. w budynkach przy ul. Monte Casino 18 i przy 
ul. Słowackiego 85.  

(dowód: akta kontroli str. 232-243) 

W dniu 26.11.2015 r. pomiędzy SzW, a Szpitalem Miejskim, podpisano 
porozumienie o wzajemnej współpracy m.in. w zakresie organizacji procesu leczenia 
pacjentów, organizacji i przeprowadzania szkoleń specjalistycznych dla personelu 
medycznego, organizacji pionów administracyjnych szpitali stopniowo do czasu 
faktycznego ich połączenia, wymiany doświadczeń dotyczących zakupów sprzętu 
i leków oraz zarządzania majątkiem. Z dniem 1.03.2016 r. stroną porozumienia 
w miejsce Szpitala Miejskiego stał się Szpital OLK.  
 
1.1.2.   W Szpitalu OLK wprowadzono następujące zmiany: 
− w okresie od 21.04.2016 r. do 4.10.2016 r. zostały zawieszone w prowadzeniu 

działalności leczniczej 4 oddziały: Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii 
Onkologicznej, Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Otolaryngologii oraz 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W dniu 5.10.2016 r. Oddziały te w Szpitalu 
OLK zostały zlikwidowane. 

− od 14.10.2016 r. do 31.03.2017 r. był zawieszony Oddział Dermatologiczny.  
 
W SzW zawieszono działalność Oddziału Dermatologicznego w okresie od 
6.04.2016 r. do 30.09.2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 42-78) 

Odnośnie zawieszenia i likwidacji działalności ww. Oddziałów oraz realizacji umów 
zawartych z NFZ, Dyrektor SzW wyjaśnił m.in., że za wiedzą Urzędu 
Marszałkowskiego wypracowana została koncepcja przeniesienia kontraktów 
realizowanych przez zawieszone Oddziały na SzW. Koncepcja została następnie 
przedstawiona płatnikowi (NFZ), z którym ustalono, iż kontrakty będą w miarę 
możliwości uwarunkowanej przepisami przenoszone z jednego szpitala na drugi. 
Ustalenia te zostały zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

W zakresie finansowania przez NFZ świadczeń zdrowotnych w 2016 r., SzW zawarł 
20 aneksów (zmian) do umowy z NFZ, w wyniku których ogólna wartość rocznego 
kontraktu wzrosła z kwoty 80.442.516 zł do kwoty 87.644.172 zł. Wartość kontraktu 
dla 4 Oddziałów funkcjonujących w SzW, których odpowiedniki zostały zawieszone 
a następnie zlikwidowane w Szpitalu OLK, przedstawiała się następująco:   
− Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – kontrakt 

wzrósł z kwoty 5.446.324 zł do wartości 6.731.868 zł (wzrost o 1.285.544 zł7, 
tj. o 23,6%), 

− Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej – kontrakt wzrósł z kwoty 7.295.080 zł 
do wartości 7.512.257 zł (wzrost o 217.177 zł8, tj. o 3,0%), 

                                                      
7 w tym wzrost w wyniku przeniesienia środków z pakietu onkologicznego 251.004 zł 
8 w tym wzrost w wyniku przeniesienia środków z pakietu onkologicznego 13.728 zł 
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− Oddział Otolaryngologii – kontrakt wzrósł z kwoty 2.485.704 zł do wartości 
3.258.973 zł (wzrost o 773.269 zł9, tj. o 31,1%),  

− Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii, - 
kontrakt wzrósł z kwoty 2.380.508 zł do wartości 3.976.280 zł (wzrost 
o 1.595.77210 zł, tj. o 67,0%), 

− Oddział Dermatologiczny - kontrakt zmniejszył się z kwoty 754.468 zł do wartości 
465.632 zł.  (spadek o 288.836 zł, tj. o 38,3%). 

Likwidacja ww. Oddziałów w Szpitalu OLK, spowodowała mniejsze finansowanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. W wyniku aneksów do umowy zawartej pomiędzy 
Szpitalem OLK a NFZ wartość w zakresie finansowania świadczeń realizowanych 
przez ww. Oddziały w 2016 r. zmieniła się w następujący sposób:   
− Oddział Chirurgii Ogólnej – wartość finansowania zmniejszyła się o 1.777.984 zł, 
− Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – wartość finansowania zmniejszyła 

się o 1.659.944 zł, 
− Oddział Otolaryngologii – wartość finansowania zmniejszyła się o 1.688.752 zł, 
− Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wartość finansowania zmniejszyła 

się o 747.292 zł, 
− Oddział Dermatologiczny – wartość finansowania zmniejszyła się o 422.031 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 79-137) 

Zestawienie ww. zmian wartości kontraktów z NFZ wskazuje, że w 4 oddziałach: 
Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznym, Otolaryngologii, Dermatologicznym 
łączna wartość kontraktów dla SzW i Szpitala OLK w 2016 r. zmniejszyła się 
odpowiednio o 743.444 zł11, 1.456.495 zł, 923.647 zł oraz 710.867 zł (łączna 
wartość zmniejszeń wynosiła 3.834.453 zł). 

W przypadku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii łączna wartość 
kontraktów z NFZ zwiększyła się o 848.480 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 79-137) 

Dyrektor SzW wyjaśnił, że przedstawione dane nie świadczą o ograniczeniu 
dostępności świadczeń medycznych. Oddziały zabiegowe zostały zlikwidowane, 
albowiem utrzymanie ich w lokalizacji Szpitala OLK wobec wolnych zasobów w SzW 
byłoby niegospodarnością z perspektywy publicznej służby zdrowia. Dublujące się 
Oddziały miały niepełne obłożenie łóżek, których utrzymywanie byłoby 
nieuzasadnionym marnotrawstwem. Oddziały te w Szpitalu OLK w ogromnej 
większości przypadków przeprowadzały mniej skomplikowane zabiegi niż ich 
odpowiedniki w SzW.  

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

1.1.3.   We wrześniu 2016 r. SzW opracował dokument pn. „Plan Działań 
Naprawczych Obejmujący Połączenie SzW ze Szpitalem OLK”. Plan ten podpisał 
Dyrektor SzW Piotr Ciompa. W dokumencie stwierdzono m.in., że w I półroczu 
2016 r. średnie obłożenie łóżek w SzW wynosiło 56%, średni pobyt pacjenta w SzW 
wynosił 4,3 dnia, a wykonanie kontraktu zawartego z NFZ wynosiło 117%. We 
wnioskach stwierdzono, że we wszystkich oddziałach SzW występują wyższe niż dla 
porównywalnych oddziałów innych szpitali koszty związane z pobytem pacjentów 
(doba hotelowa). Drugim niekorzystnym wskaźnikiem dla większości oddziałów było 
niskie obłożenie, co wskazywało że komórki te dysponowały dodatkowym 
potencjałem, który generował koszty. We wnioskach stwierdzono, że SzW posiada 

                                                      
9 w tym wzrost w wyniku przeniesienia środków z pakietu onkologicznego 8.164 zł 
10 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii SzW w 2016 r. w ramach podpisanego kontraktu z 
NFZ nie posiadał środków w ramach pakietu onkologicznego.  
11 po uwzględnieniu zmian finansowania (kontraktu) w związku z przeniesieniem środków z pakietu onkologicznego   
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zbyt małe liczby pacjentów, aby utrzymać w pełnym zakresie oddziały pracujące 
w trybie planowych przyjęć i przyjęć ostrych. 
Dokument zawierał analizę poszczególnych oddziałów pod względem ich 
rentowności, obłożenia i długości pobytu pacjentów. W Planie tym określono   
działania naprawcze oraz terminarz efektów finansowych tych działań, a także 
przedstawiono sytuację finansową SzW na koniec I półrocza 2016 r. Stwierdzono,   
że celem planowanego połączenia Szpitali jest usprawnienie zarządzania 
działalnością medyczną podmiotów oraz wprowadzenie istotnej redukcji kosztów 
administracji wynikających z konieczności utrzymania zdublowanych funkcji 
administracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 138-180) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że proces łączenia Szpitala OLK ze SzW, został 
przeprowadzony prawidłowo pod względem formalnym. W tym zakresie podjęte 
zostały stosowne uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Zmiany 
spowodowane procesem łączenia, zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym 
przez Wojewodę Podkarpackiego.  

 

1.2.  Sytuacja finansowa SzW  

1.2.1.   Na koniec 2014 r. (początek 2015 r.) suma bilansowa SzW wynosiła 
113.868,1 tys. zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 
102.258,3 tys. zł (89,8% sumy bilansowej), z tego: rezerwy na zobowiązania – 
12.780,7 tys. zł, zobowiązania długoterminowe (kredyty, pożyczki, restrukturyzacja 
zobowiązań) – 20.049,4 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe – 45.876,6 tys. zł12, 
rozliczenia międzyokresowe (pasywa) – 23.551,4 tys. zł. 

Skumulowana strata z lat poprzednich wynosiła – (-200.731,9 tys. zł) a strata netto 
za rok 2014 wynosiła – (-10.129,8 tys. zł). Łączna strata roku 2014 i lat poprzednich 
wynosiła – (-210.861,7 tys. zł), co stanowiło 94,8% funduszu założycielskiego, który 
wynosił 222.471,7 tys. zł. Przychody netto z działalności wynosiły 102.636 tys. zł.   

Łączna kwota zobowiązań na koniec roku wynosiła 61.252,4 tys. zł, z tego:   

a) zobowiązania niewymagalne wynosiły – 41.179,6 tys. zł. Kwota zobowiązań 
niewymagalnych wynikała z następujących tytułów: zobowiązania 
długoterminowe – 20.049,4 tys. zł, bieżące spłaty kredytów – 1.694,9 tys. zł, 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 11.027,4 tys. zł, zobowiązania z tytułu 
podatków i opłat – 1.977,1 tys. zł, zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia 
społecznego (ZUS) – 3.199,9 tys. zł, pozostałe zobowiązania – 3.230,9 tys. zł. 
Największe zobowiązania z tytułu dostaw i usług to: zobowiązania z tytułu 
zakupu leków i materiałów medycznych – 13.748,413 tys. zł, zobowiązania 
z tytułu usług – 3.481,1 tys. zł,  

b) zobowiązania wymagalne – 20.072,8 tys. zł, których największą pozycję 
stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 18.957,6 tys. zł. Pozostałe 
zobowiązania wymagalne dotyczyły m.in.: zaległości w podatku od 

                                                      
12 Kwota zobowiązań krótkoterminowych 45.876,6 tys. zł. wykazana w bilansie obejmowała: zobowiązania krótkoterminowe 
wobec pozostałych jednostek w kwocie 41.203,0 tys. zł. i fundusze specjalne (wartość ZFŚS) w kwocie 4.673,5 tys. zł  
13 Część zobowiązań SzW z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych zostało wykupionych przez firmę […] - na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy -  
dlatego część zobowiązań z tego tytułu w kwocie w kwocie 8.185,0 tys. zł wykazano w sprawozdaniu finansowym jako  
zobowiązania długoterminowe.  

Ocena 
cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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nieruchomości i w podatku dochodowym od osób prawnych – 559,7 tys. zł, 
pozostałych rozrachunków – 537,5 tys. zł.  Największe zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług dotyczyły: zakupu leków i materiałów medycznych – 10.066,4 tys. 
zł, zakupu usług – 3.367,2 tys. zł, zakupu energii i gazu – 1.773,6 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 244-249,  335-336) 

Na koniec 2015 r. suma bilansowa SzW wynosiła 120.618,8 tys. zł. Zobowiązania 
i rezerwy na zobowiązania wynosiły 122.970,9 tys. zł (101,9% sumy bilansowej), 
z tego: rezerwy na zobowiązania – 21.641,8 tys. zł, zobowiązania długoterminowe 
(kredyty, pożyczki, restrukturyzacja zobowiązań) – 40.208,9 tys. zł, zobowiązania 
krótkoterminowe – 37.851,3 tys. zł14, rozliczenia międzyokresowe (pasywa) – 
23.268,9 tys. zł. 
Skumulowana strata z lat poprzednich wynosiła – (-208.065,9 tys. zł) a strata netto 
za rok 2015 wynosiła – (-16.757,9 tys. zł). Łączna strata roku 2015 i lat poprzednich 
wynosiła – (-224.823,8 tys. zł) i była wyższa od funduszu założycielskiego o kwotę 
2.352,1 tys. zł, który wynosił 222.471,7 tys. zł (fundusz własny SzW na koniec 
2015 r. był ujemny i wynosił minus 2.352,1 tys. zł). Przychody netto z działalności 
wynosiły 109.371 tys. zł.   

Łączna kwota zobowiązań na koniec roku wynosiła 73.919,4 tys. zł, z tego:   
a) zobowiązania niewymagalne stanowiły – 65.392,4 tys. zł. Kwota zobowiązań 

niewymagalnych wynikała z następujących tytułów: zobowiązania 
długoterminowe – 40.208,9 tys. zł, bieżące spłaty kredytów – 4.694,9 tys. zł, 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 16.887,5 tys. zł, zobowiązania z tytułu 
podatków i opłat – 1.232,7 tys. zł, zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia 
społecznego (ZUS) – 4.596,1 tys. zł, pozostałe zobowiązania – 6.299,2 tys. zł. 
Największe zobowiązania z tytułu dostaw i usług to: zobowiązania z tytułu 
zakupu leków i materiałów medycznych – 12.293,8 tys. zł, zobowiązania z tytułu 
usług remontowych – 4.051,5 tys. zł, 

b) zobowiązania wymagalne – 8.527,0 tys. zł, których największe pozycje to: 
zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia społecznego – 1.270,1 tys zł, 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 6.965,3 tys. zł. Największe zobowiązania 
z tytułu dostaw i usług dotyczyły: zobowiązań z tytułu zakupu leków i materiałów 
medycznych – 4.358,0 tys. zł, zakupu usług remontowych – 1.105,7 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 250-264, 335-336)  

Na koniec 2016 r. suma bilansowa SzW wynosiła 121.890,5 tys. zł. Zobowiązania 
i rezerwy na zobowiązania wynosiły 129.817,7 tys. zł (106,5% sumy bilansowej), 
z tego: rezerwy na zobowiązania – 26.071,0 tys. zł, zobowiązania długoterminowe 
(kredyty, pożyczki, restrukturyzacja zobowiązań) – 34.367,3 tys. zł, zobowiązania 
krótkoterminowe – 46.574,8 tys. zł, rozliczenia międzyokresowe (pasywa) – 
22.804,5 tys. zł. 

Skumulowana strata z lat poprzednich wynosiła – (-215.882,8 tys. zł) a strata netto 
za rok 2016 wynosiła – (-13.994,3 tys. zł). Łączna strata roku 2016 i lat poprzednich 
wynosiła – (-229.887,2 tys. zł) i była wyższa od funduszu założycielskiego o kwotę 
7.927,2 tys. zł, który wynosił 221.950,0 tys. zł (fundusz własny SzW na koniec 
2016 r. był ujemny i wynosił minus 7.927,2 tys. zł). Przychody netto z działalności 
wynosiły 121.804 tys. zł. 

Łączna kwota zobowiązań na koniec roku wynosiła 77.885,4 tys. zł, z tego:   
a) zobowiązania niewymagalne stanowiły – 61.269,2 tys. zł. Kwota zobowiązań 

niewymagalnych wynikała z następujących tytułów: zobowiązania 

                                                      
14 Kwota zobowiązań krótkoterminowych 37.851,3 tys. zł. wykazana w bilansie obejmuje: zobowiązania krótkoterminowe 
wobec pozostałych jednostek w kwocie 33.710,5 tys. zł. i fundusze specjalne (ZFŚS) w kwocie 4.140.,8 tys. zł  
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długoterminowe – 34.367,3 tys. zł, bieżące spłaty kredytów – 5.059,0 tys. zł, 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 10.788,6 tys. zł, zobowiązania z tytułu 
podatków i opłat – 994,9 tys. zł, zobowiązania z tytułu składek ubezpieczenia 
społecznego (ZUS) – 3.179,1 tys. zł, pozostałe zobowiązania – 6.880,3 tys. zł. 
Największe zobowiązania z tytułu dostaw i usług to: zobowiązania z tytułu 
zakupu leków i materiałów medycznych – 4.370,8 tys. zł, zobowiązania z tytułu 
usług remontowych – 3.369,5 tys. zł,  

b) zobowiązania wymagalne – 16.616,3 tys. zł, na które składały się następujące 
pozycje: zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości – 822,5 tys zł, 
zobowiązania z tytułu dostaw leków – 10.023,4 tys. zł, zobowiązania z tytułu 
zakupu sprzętu medycznego i laboratoryjnego – 47,9 tys. zł, zobowiązania 
z tytułu zakupu energii i gazu – 488,6 tys. zł, zobowiązania z tytułu zakupu usług 
remontowych – 2.720,2 tys. zł i pozostałe zobowiązania – 2.513,7 tys. zł.    

(dowód: akta kontroli str. 265-334,  335-336) 

Przychody ze sprzedaży produktów (świadczeń medycznych) w 2013 r. wynosiły 
112.696,6 tys. zł, koszty działalności operacyjnej – 110.366,5 tys. zł (wynik 
+2.330,1 tys. zł). W 2014 r. odpowiednio: 106.325,2 tys. zł, 114.287,0 tys. zł 
(wynik -7.961,8 tys. zł). W 2015 r.: 113.281,9 tys. zł, 123.073,7 tys. zł 
(wynik  -9.791,8 tys. zł), w 2016 r.: 120.997,4 tys. zł, 132.720,0 tys. zł 
(wynik -11.722,6 tys. zł). 

Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej oraz przychody i koszty 
finansowe SzW, w latach 2015 i 2016 kształtowały się na podobnym poziomie i nie 
miały większego wpływu na zmianę wyników finansowych wykazanych na koniec 
powyższych okresów. 

(dowód: akta kontroli str. 244-247, 250-253, 291-294) 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia w 2016 r. – wynosił 0,50, w 2015 r – 0,56, 
a w 2014 r. – 0,31. Bezpieczny poziom tego wskaźnika to wartość 1,2 – 2,0, 
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia w 2016 r. – wynosił 0,45, w 2015 r. – 0,51, 
a w 2014 r. – 0,27. Bezpieczny poziom tego wskaźnika to wartość 1,0.  
Dane te wskazują, że SzW nie osiągał bezpiecznych wartości wskaźników płynności 
finansowej, a tym samym nie posiadał zdolności bieżącego regulowania zobowiązań 
finansowych.  
 
W 2015 r. z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań SzW zapłacił odsetki 
w kwocie 949.570,72 zł, a w 2016 r. – 337.004,16 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 269-285, 337) 

Dyrektor SzW, nie wskazał jakie działania zamierza podjąć w celu poprawy sytuacji 
finansowej SzW podając, iż ustawa o działalności leczniczej nakłada obowiązek 
sporządzenia programu naprawczego w terminie wynikającym z brzmienia art. 59 
ust. 4 w związku z art. 53a ust. 1. Jak wyjaśnił, program ten jest obecnie 
sporządzany.   

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

1.2.2.   Przepis art. 59 ust. 2 i 4 ustawy o działalności leczniczej stanowi, że  
podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka 
nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto 
i kosztów amortyzacji (…). 

Województwo Podkarpackie pokryło straty SzW w następujących kwotach: 
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− 2.795,9 tys. zł – za rok 201415, 
− 8.940,9 tys. zł – za rok 201516. 

Środki przekazane przez Województwo zostały ustalone w sposób określony 
w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.  

(dowód: akta kontroli str. 338-341) 

W przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
  

1.  SzW z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań ponosił dodatkowe koszty 
odsetek. NIK stwierdza, że zapłata odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych 
zobowiązań finansowych, może stanowić naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych17. 
 
Dyrektor SzW w sprawie zapłaty ww. odsetek wyjaśnił, że zwłoka w zapłacie 
wynikała z trudnej sytuacji finansowej Szpitala spowodowanej m.in. z zaniżonej 
wyceny świadczeń medycznych przez NFZ. Od 4 listopada 2015 r., gdy objąłem 
równolegle stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego, w perspektywie połączenia 
obie placówki traktowałem jako naczynia połączone, w szczególności w zakresie 
bieżącej płynności finansowej. Innymi słowy, obie jednostki były wzajemnie 
współodpowiedzialne za podejmowane działania. Fakt, iż organy tworzące (MON 
i Miasto) nie pokryły straty Szpitala Miejskiego (za lata 2012-2016 w wys. 8,5 mln zł 
bez odsetek) spowodował konieczność zabezpieczenia jego funkcjonowania 
środkami finansowymi SzW, co w konsekwencji nie pozwoliło w terminie regulować 
zobowiązań. Ponadto Dyrektor stwierdził, iż powołane do tego organy, dotychczas 
nie stwierdziły naruszenia dyscypliny finansów publicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 
 
2.    Dyrektor SzW, do końca maja 2017 r. nie sporządził i nie przekazał 
podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SzW za rok 
2016, zawierającego prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata 
obrotowe. Zaniechanie to stanowiło naruszenie art. 53a ustawy o działalności 
leczniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 337, 1885-1891) 

Dyrektor SzW w złożonych wyjaśnieniach podał, że w związku z łączeniem Szpitali 
w 2017 r., nie miał obowiązku złożenia do 31 maja raportu o sytuacji ekonomicznej 
placówki.  

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

NIK stwierdza, że przywołany przepis nie przewidywał wyjątku od sporządzenia 
raportu w sytuacji wskazanej przez Dyrektora w wyjaśnieniach. 
   

W ocenie NIK występowanie w latach 2014 – 2016 znacznych strat netto, wysokich 
zobowiązań wymagalnych, problemów z płynnością finansową oraz przekroczenie 
w 2015 r. i 2016 r. przez skumulowane straty wysokości funduszu założycielskiego 
wskazują, że ogólna sytuacja finansowa SzW była zła. Występująca wysoka ujemna 
rentowność (od -15,3% do -9,9%) nie rokowała istotnej poprawy sytuacji finansowej. 

W 2016 r. wystąpiła strata netto w wysokości niższej od straty w 2015 r. o 2.763,6 
tys. zł. Na poprawę tej wielkości w sprawozdaniu finansowym istotny wpływ miała 

                                                      
15 Przelew środków 23.07.2015 r.  
16 Przelew środków 27.10.2016 r.  w kwocie 6.300,0 tys. zł i 7.12.2016 r. w kwocie 2.640,9 tys. zł  
17 Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.  
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zmiana sposobu liczenia rezerw wprowadzona w SzW w 2015 r. Rezerwy na 
zobowiązania do końca 2014 r. naliczane były przez pracowników SzW, natomiast 
w 2015 r. i 2016 r. rezerwy obliczył aktuariusz z firmy zewnętrznej. 

Ujemny i obniżający się wynik na sprzedaży oznacza, że sytuacja finansowa SzW 
na podstawowej działalności pogarszała się zarówno w 2015 r., jak też w 2016 r. 
Zdecydowane pogorszenie wyniku na sprzedaży nastąpiło w 2014 r. w porównaniu 
do 2013 r. 

Podjęte w 2016 r. zmiany organizacyjne, przed połączeniem SzW i Szpitala OLK, 
nie wpłynęły na poprawę ogólnej sytuacji finansowej SzW, a wynik finansowy na 
podstawowej działalności SzW uległ w 2016 r. dalszemu pogorszeniu. Porównanie 
kwot kontraktów z NFZ dotyczących 5 oddziałów, które były czasowo zawieszone, 
a następnie 4 z nich zostały zlikwidowane w Szpitalu OLK wskazuje, że wartości 
kontraktów z NFZ były łącznie niższe o 3,8 mln zł dla 4 oddziałów, a wyższe dla 
1 oddziału o 0,8 mln zł. 

Problemy SzW związane z wysokim poziomem zobowiązań i ujemnym wynikiem 
finansowym na działalności podstawowej były podobne do problemów większości 
placówek służby zdrowia w Polsce. Szpitale znajdowały się w trudnej kondycji 
finansowej spowodowanej nierównowagą pomiędzy ich wydatkami a przychodami.    

 

1.3.  Umowy cywilnoprawne dotyczące usług doradczych 
 
W okresie od czerwca 2015 r. do grudnia 2016 r. Dyrektor SzW zawarł 24 umowy 
z 9 osobami (podmiotami) na realizację usług doradczych oraz sporządzenie analiz 
i opracowań. Łączne koszty wykonania tych umów wynosiły 895.792 zł, z tego: 
− 824.958 zł – wypłacone przez SzW wynagrodzenia dla wykonawców umów, 
− 70.834 zł – zapłacone przez SzW zwroty kosztów przejazdów i noclegów dla 

wykonawców umów.   
 (dowód: akta kontroli str. 1924)  

1.3.1.   W dniu 24.06.2015 r. SzW zawarł umowę o dzieło na „opracowanie 
modelu finansowego SzW z SP ZOZ uwzględniającego plan połączenia w postaci 
pliku MS Excel…” w terminie do 30.09.2015 r. Z umowy nie wynika połączenia 
jakich podmiotów miał dotyczyć model. Umowę zawarto ze [...]18 zam. w Gdyni. 
Wynagrodzenie określono na łączną kwotę 32.010 zł brutto płatne zaliczkowo w 
trzech miesięcznych ratach, pomniejszone o należne obciążenia publicznoprawne. 
Umowa przewidywała przeniesienie praw autorskich do dzieła na rzecz SzW, a 
także zwrot kosztów „podróży, noclegów oraz innych kosztów związanych z 
wykonywaniem dzieła”. 
Wykonawca wykonał model finansowy i zgodnie z umową przekazał w formie pliku 
na skrzynkę e-mail Dyrektora SzW. Przedstawione przez Wykonawcę rachunki na 
łączną kwotę wynikającą z umowy 32.010 zł, a także koszty podróży i noclegów na 
kwotę 2.386,74 zł, łącznie 34.396,74 zł – zostały zapłacone przez SzW.  

SzW nie odebrał protokolarnie zamówionego modelu finansowego. Wykonanie 
umowy potwierdził Dyrektor SzW Piotr Ciompa na rachunku, potwierdzając przyjęcie 
prac.  

Dyrektor nie przedstawił kontrolerom NIK modelu finansowego, który byłby 
w posiadaniu SzW. Model nie został wykorzystany w działalności SzW.    

                                                      
18 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
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(dowód: akta kontroli str. 343-452, 520-541, 1869-1884)  

Dyrektor SzW składając wyjaśnienia podał, że decyzja o powierzeniu sporządzenia 
modelu finansowego Szpitala uwzględniającego plan połączenia była zasadna na 
moment zawarcia umowy. Niestety, z uwagi na późniejsze, niezależne okoliczności, 
w szczególności zmianę koncepcji połączenia z połączenia szpitali na przejęcie 
Szpitala Miejskiego przez Przychodnię OLK, wykorzystanie modelu okazało się 
bezprzedmiotowe, z tym, że właśnie wnioski wyciągnięte z tego modelu były jedną 
z przesłanek rekomendowania organowi tworzącemu innej, bardziej optymalnej 
koncepcji połączenia.  

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

Zlecenie opracowania modelu finansowego było działaniem niegospodarnym ze 
względu na niewykorzystanie dzieła w działalności SzW. Niegospodarne było 
również dodatkowe pokrywanie kosztów podróży i noclegów wykonawcy umowy 
o dzieło.  

Zawarta umowa nie zabezpieczała odpowiednio interesów SzW, ponieważ SzW 
zobowiązał się pokrywać koszty podróży i noclegów wykonawcy, bez określenia ich 
liczby lub maksymalnej wartości tych kosztów. Zawarcie takiej umowy było 
działaniem nierzetelnym.  

Osobą odpowiedzialną za zawarcie umowy i wydatkowanie środków w kwocie 
34.396,74 zł był Piotr Ciompa – Dyrektor SzW. 

 

1.3.2.   W dniu 30.09.2015 r. SzW zawarł umowę o dzieło na opracowanie 
narzędzia zarządczego w postaci modelu analizy finansowej oddziałów dublujących 
się – SzW i Szpitala Miejskiego w postaci pliku MS Excel, w terminie do dnia 
31.12.2015 r. Umowę zawarto ze [...]19zam. w Gdyni. Wynagrodzenie określono na 
łączną kwotę 29.700 zł brutto, płatne zaliczkowo w trzech miesięcznych ratach, 
pomniejszone o należne obciążenia publicznoprawne. Umowa przewidywała 
przeniesienie praw autorskich do dzieła na rzecz SzW, a także zwrot kosztów 
podróży, noclegów oraz innych kosztów związanych z wykonywaniem dzieła. 
Wykonawca wykonał narzędzie w postaci pliku MS Excel i zgodnie z umową 
przekazał je na skrzynkę e-mail Dyrektora SzW. Przedstawione przez Wykonawcę 
rachunki na łączną kwotę wynikającą z umowy 29.700 zł, a także koszty podróży 
i noclegów na kwotę 5.035,38 zł, zostały zapłacone przez SzW. Zwrot kosztów 
podróży został uznany przez SzW za przychód Wykonawcy i Szpital poniósł koszty 
podatku dochodowego 706 zł. Łączne koszty poniesione przez SzW z tytułu tej 
umowy o dzieło wynosiły 35.441,38 zł.  

SzW nie odebrał protokolarnie zamówionego modelu finansowego. Wykonanie 
umowy potwierdził Piotr Ciompa – Dyrektor SzW na rachunku, stwierdzając 
przyjęcie prac.  

Dyrektor nie przedstawił kontrolerom NIK modelu analizy finansowego, który byłby 
w posiadaniu SzW. Model nie został wykorzystany w działalności SzW.    

(dowód: akta kontroli str. 343-452, 520-541)  

Dyrektor SzW składając wyjaśnienia podał, że decyzja o powierzeniu sporządzenia 
modelu analizy finansowej oddziałów dublujących się była zasadna na moment 
zawarcia umowy o dzieło. Niestety, z uwagi na późniejsze, niezależne okoliczności, 
w szczególności konieczność zawieszenia a następnie likwidacji oddziałów 

                                                      
19 Jw.  
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dublujących się w wyniku odmów podpisania umów przez lekarzy w Szpitalu 
Miejskim/Szpitalu OLK, wykorzystanie modelu okazało się bezprzedmiotowe.  

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

Zlecenie opracowania ww. narzędzia (pliku Excel) było działaniem niegospodarnym 
ze względu na niewykorzystanie dzieła w działalności SzW. Niegospodarne było 
również dodatkowe pokrywanie kosztów podróży i noclegów wykonawcy umowy 
o dzieło polegającej na sporządzeniu takiego opracowania. 

Zawarta umowa nie zabezpieczała odpowiednio interesów SzW, ponieważ SzW 
zobowiązał się pokrywać koszty podróży i noclegów wykonawcy, bez określenia ich 
liczby lub maksymalnej wartości tych kosztów. Zawarcie takiej umowy było 
działaniem nierzetelnym.  

Osobą odpowiedzialną za zawarcie umowy i wydatkowanie środków w kwocie 
35.441,38 zł był Piotr Ciompa – Dyrektor SzW.   

  

1.3.3.  W dniu 30.12.2015 r. SzW zawarł umowę o dzieło na opracowanie zarysu 
koncepcji dodatkowego finansowania publicznej służby zdrowia, zawierającego 
w szczególności: diagnozę sytuacji w Województwie Podkarpackim; propozycję 
rozwiązania dodatkowego finansowania; proponowane warunki wdrożenia 
propozycji; analizę korzyści dla publicznej służby zdrowia, w terminie do dnia 
31.01.2016 r. Umowę zawarto ze [...]20 zam. w Gdyni. Wynagrodzenie określono na 
kwotę 9.900 zł brutto, płatne na koniec stycznia 2016 r., pomniejszone o należne 
obciążenia publicznoprawne. Umowa przewidywała przekazanie materiałów w 
postaci elektronicznej oraz przeniesienie praw autorskich do dzieła na rzecz SzW. 
W umowie SzW zobowiązał się do zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz innych 
kosztów związanych z wykonywaniem dzieła. 
Wykonawca wykonał dzieło i zgodnie z umową przekazał je na skrzynkę e-mail 
Dyrektora SzW. Przedstawiony przez Wykonawcę rachunek na kwotę wynikającą 
z umowy 9.900 zł, a także koszty podróży i noclegów na kwotę 2.020,83 zł, oraz 
podatek dochodowy 444 zł, łączne koszty 12.364,83 zł – zostały zapłacone przez 
SzW.  

SzW nie odebrał protokolarnie dzieła. Wykonanie umowy potwierdził Piotr Ciompa – 
Dyrektor SzW na rachunku, stwierdzając przyjęcie prac. 

Dyrektor nie przedstawił kontrolerom NIK koncepcji finansowania służby zdrowia 
stanowiącej przedmiot umowy, która byłaby w posiadaniu SzW.  Koncepcję tę 
w formie wydruku, kontrolerom NIK udostępnił [...]21, w trakcie jego przesłuchania.  

(dowód: akta kontroli str. 343-452, 520-541)   

W przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
 
1) SzW zlecił opracowanie dokumentu, który nie mieścił się w zakresie zadań tego 

Szpitala. Zadaniem SzW nie jest opracowywanie rozwiązań w zakresie 
dodatkowego finansowania służby zdrowia w Województwie Podkarpackim. 
Opracowana koncepcja dotyczyła prowadzenia przez Samorząd Województwa 
podmiotu leczniczego w formie prawnej spółki kapitałowej. Koncepcja w ogóle 
nie dotyczyła SzW, zaś „diagnoza sytuacji”, dotyczyła ogólnie publicznej służby 
zdrowia, bez odniesienia do sytuacji w województwie podkarpackim. 

                                                      
20 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
21 Jw. 
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Opracowany dokument był całkowicie nieprzydatny w działalności SzW. 
Zawarcie takiej umowy przez SzW było działaniem niegospodarnym.  

(dowód: akta kontroli str. 353-357) 

Dyrektor SzW wyjaśnił, że powyższe twierdzenia oparte jest wyłącznie na 
subiektywnych ocenach kontrolerów. Oceny te są całkowicie nieuprawnione 
zarówno jeśli chodzi o podniesione wykroczenie poza zakres zadań 
realizowanych przez SzW, jak i podniesione działanie na szkodę placówki. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

2) Zawarta umowa nie zabezpieczała odpowiednio interesów SzW, ponieważ SzW 
zobowiązał się pokrywać koszty podróży i noclegów wykonawcy dzieła, bez 
określenia ich liczby lub maksymalnej wartości tych kosztów. Zawarcie takiej 
umowy było działaniem nierzetelnym. Dodatkowe pokrywanie kosztów podróży 
i noclegów wykonawcy umowy o dzieło polegającej na sporządzeniu takiego 
opracowania, było działaniem niegospodarnym.  
Osobą odpowiedzialną za zawarcie umowy i wydatkowanie środków w kwocie 
12.364,83 zł był Piotr Ciompa – Dyrektor SzW.   

(dowód: akta kontroli str. 353-357, 523-527) 

W sprawie wynagrodzenia za wykonanie tego dzieła, Dyrektor wyjaśnił m.in., że 
wysokość wynagrodzenia za przedmiotową umowę jest efektem negocjacji 
i wynikiem zasady swobody zawierania umów. Zwracam uwagę, iż 
w dotychczasowej korespondencji Izba została poinformowana szczegółowo 
o charakterze pracy [...]22 na rzecz SzW. Należy weryfikować zasadność 
wydatkowania środków w ramach przedmiotowej umowy. Tak więc 
wynagrodzenie to obejmowało także inne zlecone zadania. Moje działania, 
mające na celu ujęcie wykonywanych przez [...]23i inne osoby zadań w formie 
umów o dzieło tak jak to ma powszechnie miejsce w sektorze prywatnym i jest 
tolerowane przez ZUS były działaniami gospodarnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884) 

NIK nie podziela argumentów przedstawionych przez Dyrektora SzW. Zarówno 
umowa z dnia 30.12.2015 r. oraz wystawiony na jej podstawie rachunek 
wskazują, że wynagrodzenie to zostało wypłacone za opracowanie „zarysu 
koncepcji” określonej w umowie, a nie za inne zadania.   

1.3.4.   W dniu 31.01.2016 r. SzW zawarł umowę o dzieło na opracowanie 
koncepcji zmiany obowiązującego w SzW Regulaminu Organizacyjnego, w tym: 
przygotowanie propozycji zmian struktury organizacyjnej SzW, diagnozy 
koniecznych zmian dostosowujących Regulamin do wymogów nowej struktury 
organizacyjnej i opracowanie projektu nowego Regulaminu, w terminie do 
30.04.2016 r. Umowę zawarto ze […]24 zam. w Gdyni. Wynagrodzenie określono w 
kwocie 29.700 zł brutto, płatne w 3 miesięcznych ratach. Umowa przewidywała 
przeniesienie praw autorskich do dzieła na rzecz SzW, a także zwrot kosztów 
podróży, noclegów oraz innych kosztów związanych z wykonywaniem dzieła. 

W ramach umowy Wykonawca opracował graficzny schemat organizacyjny SzW 
(2 strony), a także uczestniczył w konsultacjach dotyczących opracowania 
Regulaminu z pracownikami SzW. Pozostałą część Regulaminu wraz z cennikiem 
usług medycznych (92 strony) opracowali pracownicy SzW: starszy specjalista ds. 
                                                      
22 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
23 Jw. 
24 Jw. 
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organizacji i radca prawny na podstawie wcześniej obowiązującego Regulaminu 
z 2012 r. Wykonanie dzieła potwierdził Piotr Ciompa – Dyrektor SzW w rachunkach 
wystawionych przez Wykonawcę. Nowy regulamin organizacyjny został 
wprowadzony w życie zarządzeniem nr 41/2016 Dyrektora SzW z dnia 31.03.2016 r. 
i obowiązywał od 1.04.2016 r. do 24.10.2016 r. Regulamin ten był standardowym 
dokumentem występującym w jednostkach sektora finansów publicznych i zawierał 
standardowe rozwiązania.  
Z dniem 25.10.2016 r. wszedł w życie kolejny regulamin organizacyjny opracowany 
przez pracowników SzW bez dokonywania wydatków na rzecz podmiotów 
zewnętrznych. 
Z tytułu umowy SzW wypłacił wykonawcy wynagrodzenie zgodne z umową 
29.700 zł. Z tytułu kosztów podróży i noclegów SzW wypłacił kwotę 6.706,82 zł, 
w tym kwotę 2.489,84 zł za kwiecień 2016 r. w sytuacji, gdy regulamin został 
w całości opracowany do końca marca 2016 r.  
Zwrot kosztów podróży został uznany jako przychód Wykonawcy i SzW dodatkowo 
z tego tytułu pokrył koszty podatku dochodowego w kwocie 1.473 zł, łącznie z tytułu 
tej umowy SzW poniósł koszty w kwocie 37.879,82 zł. 

Wykonawca w czasie trwania umowy wykonywał inne prace zlecone przez 
Dyrektora SzW, których charakter nie odpowiadał treści zawartej umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 343-452, 520-541)  

W przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) Zawarcie umowy na opracowanie projektu Regulaminu organizacyjnego 
z zewnętrznym wykonawcą za znaczną kwotę w sytuacji, gdy SzW posiadał 
własne służby mogące przygotować taki dokument, było działaniem 
niegospodarnym. Określone w umowie wynagrodzenie w kwocie 29.700 zł było 
znacznie zawyżone w stosunku do wartości zamówionej koncepcji zmiany 
obowiązującego w SzW regulaminu organizacyjnego. 

W sprawie wynagrodzenia Dyrektor SzW wyjaśnił, że wysokość wynagrodzenia 
za przedmiotową umowę jest efektem negocjacji i wynikiem zasady swobody 
zawierania umów. Zwracam uwagę, iż w dotychczasowej korespondencji Izba 
została poinformowana szczegółowo o charakterze pracy [...]25 na rzecz Szpitala. 
W tym kontekście oraz z uwzględnieniem że umowa o dzieło przekształciła się w 
umowę zlecenia, która obejmowała zadania wyznaczone w umowie o dzieło oraz 
inne zadania, należy weryfikować zasadność wydatkowania środków w ramach 
przedmiotowej umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

2) Nierzetelne i niegospodarne było wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia 
w kwocie 29.700 zł za opracowanie całego zamówionego dzieła, w sytuacji gdy 
wykonawca go nie sporządził. Wykonawca opracował jedynie schemat graficzny, 
który można uznać za wymagane umową propozycje zmian struktury 
organizacyjnej. Wykonawca nie opracował diagnozy koniecznych zmian 
dostosowujących Regulamin do nowej struktury ani projektu nowego 
Regulaminu, których opracowanie było wymagane zawartą umową. Dyrektor 
SzW zaakceptował do wypłaty rachunki [...]26 za wykonanie dzieła (z 21.03. 2016 
r., 6.04.2016 r. i 30.05.2016 r.), mimo iż jego zasadnicza część opracowana 
została przez pracowników SzW. 

(dowód: akta kontroli str. 358-362, 408-409, 397-399,520-531) 

                                                      
25 Jw. 
26 Jw. 
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W spawie potwierdzenia wykonania ww. dzieła, Dyrektor SzW wyjaśnił, że […] 
charakter prac [...]27 był szerszy niż wykonanie dzieła w ramach umowy oraz nie 
pokrywał się z dziełem opisanym w przedmiotowych umowach. Najważniejszy 
dla mnie był wkład know-how [...]28 oraz koordynacja projektu zmiany 
regulaminu, w efekcie czego powstał nowy regulamin. Uwzględniając zwrócone 
w toku kontroli NIK uwagi, skorygowaliśmy przedmiotowe umowy łączące SzW z 
[...]29 z umów o dzieło na umowy zlecenie, tak aby nie było wątpliwości 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Potwierdzone przeze mnie zadania 
zostały zrealizowane przy technicznym, nie koncepcyjnym udziale pracowników 
SzW. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

NIK nie podziela powyższych argumentów Dyrektora SzW. Umowa z dnia 
31.01.2016 r. zawarta została w formie pisemnej. Również forma pisemna pod 
rygorem nieważności była wymagana do zmiany umowy, której nie dokonano. 
Rachunki przedłożone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Dyrektora SzW 
dotyczyły wykonania dzieła określonego w umowie, a nie realizacji innych zadań. 

 
3) Niegospodarnym działaniem było pokrycie kosztów podróży i noclegów 

wykonawcy w przypadku umowy o dzieło polegającej na sporządzeniu 
pisemnych opracowań. 

4) Nierzetelne i niegospodarne było wypłacenie zwrotu kosztów podróży za miesiąc 
kwiecień 2016 r. w kwocie 2.489,84 zł, ponieważ dzieło w postaci projektu 
nowego Regulaminu było wówczas ukończone i wprowadzone w życie.  

5) Umową z dnia 31.01.2016 r. na opracowanie koncepcji zmiany Regulaminu 
organizacyjnego SzW udzielono zamówienia z pominięciem procedur udzielania 
zamówień publicznych określonych w Instrukcji realizacji zakupów 
niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych, stanowiącej załącznik 
do zarządzenia nr 103/2014 Dyrektora SzW. 

(dowód: akta kontroli str. 358-362, 412-413, 946-974) 

W powyższej sprawie Dyrektor wyjaśnił m.in., że SzW nie podejmował 
rozpoznania rynku w zakresie usługi stworzenia Regulaminu organizacyjnego, 
albowiem byłoby to nieracjonalne. Regulamin musi być odzwierciedleniem 
koncepcji Dyrektora odpowiedzialnego za połączenie, więc nie można do 
realizacji tego zadania wybrać przypadkowego podmiotu, którego jedyną cechą 
jest np. taniość. Oznaczałoby to, że kształt Regulaminu byłby przypadkowy, 
wymyślony przez podmiot oferujący najniższą cenę. Jeśli nie cena, głównym 
kryterium wyboru powinna być koncepcja połączenia, niemożliwa do ujęcia 
w żadnym algorytmie oceny oferty. Algorytm taki musiałby uwzględniać 
przekonania dyrektora co do koncepcji połączenia, czyli preferować podmioty 
o takiej, a nie innej koncepcji, którą ma już dyrektor poszukujący wykonawcy 
o odpowiednich kompetencjach do realizacji jego wizji. Tak więc powyższe 
uwarunkowania prowadziłyby do fikcji przetargu. Nadto chciałem uniknąć wyboru 
podmiotu z lokalnego rynku powiązanego także przez związki osobiste 
z podmiotami zarabiającymi na współpracy z największym pracodawcą 
Przemyśla, jakim jest SzW, co mogłoby rzutować na obiektywizm rekomendacji. 
Dyrektor jako autor Instrukcji może uznaniowo zwolnić z jej zastosowania. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

                                                      
27 Jw. 
28 Jw. 
29 Jw. 
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Odpowiedzialność za zawarcie, rozliczenie i wypłatę wynagrodzenia z tytułu 
umowy o dzieło z dnia 31.01.2016 r. na opracowanie koncepcji zmiany 
obowiązującego w SzW Regulaminu organizacyjnego, ponosi Pan Piotr Ciompa 
Dyrektor SzW. 

(dowód: akta kontroli str. 358-362) 

Dyrektor wyjaśnił, że koncepcja nie została opracowana przez pracowników 
SzW, lecz przez [...]30 według udzielonych mu przeze mnie wytycznych. 
Realizacja koncepcji w postaci dostosowania zapisów regulaminu została jedynie 
spisana przez pracowników SzW pod kierunkiem  [...]31. Taka konstrukcja 
realizacji wynikała z kompetencji Pana [...]32 w zakresie funkcjonowania i 
kierowania dużymi organizacjami gospodarczymi, z drugiej zaś strony z 
możliwości powierzenia czynności o charakterze technicznym pracownikom 
szpitala rutynowo odpowiedzialnym za dany obszar. […] W ramach opracowania 
Regulaminu organizacyjnego [...]33 odpowiadał za prowadzenie projektu 
opracowania oraz był autorem koncepcji identyfikującej obszary koniecznych 
zmian z punktu widzenia efektywności zarządzania nową organizacją, a także 
nadanie ostatecznego charakteru tychże zmian. Czynności techniczne były 
powierzone pracownikom SzW rutynowo realizującym zapisy regulacji 
i koordynowane przez [...]34. SzW nabył od [...]35 uformowanie koncepcyjne mojej 
wizji połączenia, a nie usługę pisania na komputerze. Zlecenie tego zadania [...] 
było spowodowane tym, że służby szpitalne nie posiadały umiejętności w tym 
obszarze (doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami). 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

NIK nie podziela ww. wyjaśnień Dyrektora SzW, bowiem propozycje zmian 
struktury organizacyjnej oraz nowy Regulamin mogli w całości opracować 
pracownicy Szpitala.   

 

1.3.5.    W dniu 30.04.2016 r. SzW zawarł umowę o dzieło, na opracowanie 
koncepcji zmiany obowiązującego w SzW Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości do 30.000 euro, w szczególności: diagnozy efektywności 
procesów zakupowych w ramach funkcjonowania obowiązującego regulaminu; 
opracowania propozycji poprawy zidentyfikowanych niedomagań, przygotowania 
projektu nowego Regulaminu, w terminie do 31.05.2016 r. Umowę zawarto ze [...]36 
zam. w Gdyni. Wynagrodzenie określono w kwocie 9.900 zł (brutto), pomniejszone o 
należne obciążenia publicznoprawne. Umowa przewidywała przeniesienie praw 
autorskich do dzieła na rzecz SzW, a także zwrot kosztów podróży, noclegów oraz 
innych kosztów związanych z wykonywaniem dzieła. 

Pierwotny projekt tego Regulaminu został opracowany przez pracowników Działu 
Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem SzW, na polecenie Zastępcy Dyrektora ds. 
Administracyjnych SzW. Projekt ten opracowano pod koniec 2015 r., tj. ponad 4 
miesiące przed zawarciem ze [...]37 ww. umowy o dzieło. W styczniu 2016 r. projekt 
Regulaminu przekazano do konsultacji dwóm zastępcom Dyrektora SzW, radcy 
prawnemu oraz [...]38.  

                                                      
30 Jw. 
31 Jw. 
32 Jw. 
33 Jw. 
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37 Jw. 
38 Jw. 
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W ramach umowy o dzieło Wykonawca konsultował treść projektu Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro i zgłaszał swoje 
uwagi do tego projektu. 

Wykonawca w czasie trwania umowy wykonywał inne prace zlecone przez 
Dyrektora SzW, których charakter nie odpowiadał treści zawartej umowy. [...]39 
zeznał, iż jego praca w zakresie opracowania ww. Regulaminu odbiegała od treści 
zawartej umowy. Wskazał, iż w ramach prac, zgłaszał uwagi do projektu 
Regulaminu i koordynował proces powstawania tego dokumentu, natomiast 
opracowaniem projektu i nanoszeniem uwag zajmowali się pracownicy Działu 
Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem SzW.    

Wykonanie dzieła potwierdził Piotr Ciompa – Dyrektor SzW w rachunku 
wystawionym przez Wykonawcę. Nowy Regulamin udzielania zamówień 
publicznych o wartości do 30.000 euro, został wprowadzony w życie zarządzeniem 
nr 61/2016 Dyrektora SzW z dnia 31.05.2016 r.   
Z tytułu umowy SzW wypłacił Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z umową 
w kwocie 9.900 zł. Z tytułu kosztów podróży i noclegów SzW wypłacił kwotę 
1.956,84 zł. Zwrot kosztów podróży został uznany jako przychód Wykonawcy i SzW 
dodatkowo z tego tytułu pokrył koszty podatku dochodowego w kwocie 430 zł, 
łącznie z tytułu tej umowy SzW poniósł koszty w kwocie 12.286,84 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 343-452, 520-541)  

W przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) SzW zlecił opracowanie koncepcji zmiany Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości do 30.000 euro, za kwotę 9.900 zł, w sytuacji gdy SzW 
posiadał własne służby mogące przygotować taki dokument i pracownicy SzW 
opracowali wcześniej projekt tego dokumentu. Było to działanie niegospodarne.  

2) Dyrektor SzW w sposób nierzetelny zaakceptował rachunek Wykonawcy, 
w którym stwierdził, że dzieło zostało wykonane zgodnie z umową, w sytuacji gdy 
Pan [...]40 jako wykonawca dzieła, zgłaszał jedynie merytoryczne uwagi 
dotyczące treści Regulaminu. 

3) Działaniem niegospodarnym było pokrycie kosztów podróży i noclegów 
Wykonawcy w przypadku umowy o dzieło polegającej na sporządzeniu 
pisemnego opracowania. 

4) Umowa o dzieło z dnia 30.04.2016 r. na wykonanie koncepcji zmiany 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro,  
została zawarta z pominięciem procedur udzielania zamówień publicznych 
określonych w Instrukcji realizacji zakupów niepodlegających ustawie Prawo 
zamówień publicznych, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 103/2014 
Dyrektora SzW z dnia 28.07.2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 363-367, 412-413, 946-974) 

Odpowiedzialność za powyższe działania ponosi Pan Piotr Ciompa Dyrektor 
SzW. 

(dowód: akta kontroli str. 363-367, 410-411, 521-531) 

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor SzW nie przedstawił powodów zawarcia tej 
umowy i wskazał, że w tym przypadku należy przyjąć jego wyjaśnienia 
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odnoszące się do Regulaminu organizacyjnego. Dodatkowo Dyrektor SzW 
wskazał, że [...]41 był autorem koncepcji zmiany Regulaminu.  

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

1.3.6.    W dniu 31.05.2016 r. SzW zawarł umowę o dzieło, na opracowanie:  
A) zakresu istotnych warunków zamówienia w formie przetargu dotyczącego 
pozyskania kredytu lub pożyczki dla sfinansowania zakupu urządzeń i sprzętu 
w 2016 r.,  B) listy i harmonogramu proponowanych działań naprawczych na lata 
2016-2018, w terminie do 30.06.2016 r.   

W ramach rozliczenia końcowego – Wykonawca zobowiązany był do przekazania 
materiałów w postaci elektronicznej oraz praw autorskich do opracowania (dzieła) 
na skrzynkę mailową Dyrektora Naczelnego. Umowę zawarto ze [...]42 zam. w 
Gdyni. Wynagrodzenie określono w kwocie 9.900 zł (brutto), pomniejszone o 
należne obciążenia publicznoprawne. Umowa przewidywała zwrot kosztów podróży, 
noclegów oraz innych kosztów związanych z wykonywaniem dzieła. 

Dyrektor SzW nie przedstawił kontrolerom NIK dzieła wykonanego na podstawie tej 
umowy. 

[...]43 przesłuchany w charakterze świadka zeznał m.in. że nie pamięta, czy brał 
udział w sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia na pozyskanie środków w 
ramach kredytu na zakup urządzeń i sprzętu medycznego. Stwierdził, że w tym 
postępowaniu na pewno uczestniczył na etapie udzielania odpowiedzi oferentom na 
zadane pytania do SIWZ. W okresie obowiązywania umowy o dzieło z dnia 
31.05.2016 r. sporządzał natomiast projekt opisu przedmiotu zmówienia na potrzeby 
przetargu innego kredytu, tj. na refinansowanie zadłużenia. Stwierdził, że  opracował 
listę i harmonogram działań naprawczych na lata 2016-2018.   
 
Wykonanie dzieła potwierdził Piotr Ciompa – Dyrektor SzW w rachunku 
wystawionym przez Wykonawcę.     
Z tytułu umowy SzW wypłacił Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z umową 9.900 zł. 
Z tytułu kosztów podróży i noclegów SzW wypłacił kwotę 2.342,34 zł. Zwrot kosztów 
podróży został uznany jako przychód Wykonawcy i SzW dodatkowo z tego tytułu 
pokrył koszty podatku dochodowego w kwocie 514 zł, łącznie z tytułu tej umowy 
SzW poniósł koszty w kwocie 12.756,34 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 343-452, 520-541)  

W przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) Zawarcie umowy na opracowanie istotnych warunków zamówienia w formie 
przetargu dotyczącego pozyskania kredytu lub pożyczki dla sfinansowania 
zakupu urządzeń i sprzętu, z zewnętrznym wykonawcą za znaczną kwotę 
w sytuacji, gdy SzW posiadał własne służby mogące przygotować taki dokument, 
było działaniem niegospodarnym. SzW posiadał Dział Zamówień Publicznych 
z Zaopatrzeniem oraz komórki finansowo-księgowe, mogące opracować warunki 
zamówienia w formie przetargu na udzielenie kredytu.  

2) Niegospodarnym działaniem było także pokrycie kosztów podróży i noclegów 
w kwocie 2.856,34 zł, wykonawcy umowy o dzieło polegającej na opracowaniu 
tego dokumentu. 
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1.3.7.    W dniu 28.06.2016 r. SzW zawarł umowę o dzieło, na „zarządzanie 
projektem wdrożenia systemu SGA informowania kierownictwa w SzW, w tym: 
analiza koniecznych zasobów osobowych i informatycznych; opracowanie systemu 
komunikacji oraz przygotowania i przesyłania danych zasilających poszczególne 
narzędzia oferowane przez SGA; analiza braków systemu SGA, weryfikacja 
prawidłowości przesyłania danych; opracowanie koncepcji wykorzystania systemu 
SGA w bieżącym funkcjonowaniu SzW; opracowanie koncepcji restrukturyzacji 
oddziałów Szpitala oraz optymalizacji personelu białego, w tym optymalizacji 
dyżurów oraz wypracowanie rekomendacji dla dyrekcji SzW”, w terminie do 
30.11.2016 r.  W ramach rozliczenia końcowego – Wykonawca zobowiązany był do 
przekazania materiałów w postaci elektronicznej oraz praw autorskich do 
opracowania. Umowę zawarto ze [...]44 zam. w Gdyni. Wynagrodzenie określono w 
kwocie 49.500 zł brutto (płatne w 5 miesięcznych ratach po 9.900 zł), pomniejszone 
o należne obciążenia publicznoprawne. Umowa przewidywała zwrot kosztów 
podróży, noclegów oraz innych kosztów związanych z wykonywaniem dzieła. 

Dyrektor SzW nie przedstawił kontrolerom NIK dzieła wykonanego na podstawie tej 
umowy. W dniu 28.10.2016 r. przedmiotowa umowa o dzieło została rozwiązana. 

Wykonanie dzieła potwierdził Piotr Ciompa – Dyrektor SzW w rachunkach 
wystawionych przez Wykonawcę.     
Z tytułu umowy SzW wypłacił Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 39.600 zł 
(płatne w 4 ratach po 9.900 zł). Z tytułu kosztów podróży i noclegów SzW wypłacił 
kwotę 9.110,52 zł. Zwrot kosztów podróży został uznany jako przychód Wykonawcy 
i SzW dodatkowo z tego tytułu pokrył koszty podatku dochodowego w kwocie 693 zł, 
łącznie z tytułu tej umowy SzW poniósł koszty w kwocie 49.403,52 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 343-452, 520-541)  

W przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. SzW niegospodarnie zlecił panu [...]45 zarządzanie projektem wdrożenia systemu 
firmy SGA, ponieważ: 
− zlecenie nastąpiło od 28.06.2016 r., w sytuacji gdy umowę z firmą SGA 

zawarto w lutym 2016 r. System SGA funkcjonował w SzW od stycznia 
2016 r., a umowę na zarządzanie projektem jego wdrożenia zawarto po 
upływie niespełna 6 miesięcy od daty uruchomienia sytemu, 

− wynagrodzenie za zarządzanie projektem wdrożenia systemu SGA określono 
w umowie na 49.500 zł w okresie 5 miesięcy (tj. 9.900 zł miesięcznie), zaś 
odpłatność za korzystanie z systemu SGA określono na 88.560 zł brutto za 
12 miesięcy (tj. 7.380 zł miesięcznie). Oznacza to, że miesięczne koszty 
zarządzania projektem wdrożenia sytemu były wyższe niż miesięczne koszty 
korzystania z tego systemu, 

− umowa o dzieło została rozwiązana po 4 miesiącach jej obowiązywania 
i zapłacie 4 z 5 rat wynagrodzenia, a SzW nie otrzymał żadnej z 5 analiz, 
które miały powstać w ramach tej umowy.  

 
2. Dyrektor SzW zaakceptował rachunki wystawione przez Wykonawcę 

(z 10.08.2016 r., 14.09.2016 r., 19.10.2016 r. i 7.12.2016 r.), w których 
stwierdzono, iż dzieło zostało wykonane zgodnie z umową, w sytuacji gdy 
Wykonawca nie sporządził żadnej dokumentacji w ramach realizacji tej umowy. 
Było to działanie nierzetelne. 

 (dowód: akta kontroli str. 373-378, 528-531, 856-861) 
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Dyrektor SzW w złożonych wyjaśnieniach stwierdził, że wysokość 
wynagrodzenia za przedmiotową umowę jest efektem negocjacji i wynikiem 
zasady swobody zawierania umów. Zwracam uwagę, iż w dotychczasowej 
korespondencji Izba została poinformowana szczegółowo o charakterze pracy 
[...]46 na rzecz SzW. W tym kontekście oraz z uwzględnieniem wyjaśnienia do 
punktu 4 niniejszego pisma47 należy weryfikować zasadność wydatkowania 
środków w ramach przedmiotowej umowy. Ponadto Dyrektor wskazał, że 
charakter prac [...]48 był szerszy niż wykonanie dzieła w ramach umowy oraz nie 
pokrywał się z dziełem opisanym w przedmiotowych umowach. W tym wypadku 
najważniejszy dla mnie był wkład koncepcyjny  Pana [...]49 oraz koordynacja 
projektu wdrożenia systemu SGA, co zostało wykonane i koordynowane przez 
niego. Uwzględniając zwrócone w toku kontroli NIK uwagi, skorygowaliśmy 
przedmiotowe umowy łączące SzW ze [...]50 z umów o dzieło na umowy zlecenie, 
tak aby nie było wątpliwości związanych z realizacją przedmiotu umowy. W 
przypadku umowy zlecenia nie ma wymogu jej udokumentowania wg wymagań 
umowy o dzieło. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

NIK nie podziela wyjaśnień Dyrektora SzW, ponieważ rachunki wystawione przez 
Wykonawcę Pana [...]51 i zaakceptowane przez Dyrektora SzW dotyczyły dzieła 
określonego w umowie, a nie innych prac. 

3. SzW na zarządzanie projektem wdrożenia systemu firmy SGA zawarł umowę 
o dzieło w sytuacji, gdy zakres zleconych prac wskazywał, iż powinny one 
stanowić przedmiot umowy zlecenia. Było to działanie nierzetelne.  
Zawarcie umowo o dzieło miało wpływ na rozliczenia pomiędzy SzW 
a Wykonawcą oraz SzW i ZUS. [...]52 zeznał, że charakter jego pracy wykonanej 
na podstawie tej umowy wskazuje, iż powinna ona stanowić przedmiot umowy 
zlecenia.  

(dowód: akta kontroli str.  373-378, 528-531) 

Dyrektor wyjaśnił, że umowy przybrały pierwotnie charakter umowy o dzieło 
z uwagi na to, iż początkowo wydawało to się najbardziej rozsądne z punktu 
widzenia kosztów ponoszonych przez SzW – wspomniana różnica 
w oskładkowaniu. Niestety zakres zadań realizowanych przez Pana [...]53 okazał 
się szerszy niż zapisany w umowach o dzieło. W przebiegu kontroli NIK, w 
związku z kierowanymi uwagami, skorygowaliśmy przedmiotowe umowy tak aby 
oddawały one faktyczny charakter współpracy z Panem [...]54. Tym niemniej w 
przypadku przywołanej w pytaniu umowy kontrolerzy NIK bezpodstawnie 
oderwali odczytanie znaczenia sformułowania „zarządzanie projektem” od 
rozwinięcia go w podpunktach a-e, które jednoznacznie wskazują na umowę o 
dzieło. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

                                                      
46 Jw.  
47 W pkt 4 złożonych wyjaśnień Dyrektor SzW wskazał, że umowy o dzieło zawarte z […] -  podstawa wyłączenia danych 
osobowych jak w przypisie nr 5 - uległy przekształceniu na umowy zlecenia, które obejmowały zadania określone w umowie o 
dzieło oraz inne dodatkowe zlecenia. Dyrektor stwierdził, że „skoro nie było umowy o dzieło nie ma dzieł, są tylko wykonane 
zadania” (przypis NIK)  
48 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
49 Jw. 
50 Jw. 
51 Jw. 
52 Jw. 
53 Jw. 
54 Jw. 
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1.3.8.   W dniu 28.10.2016 r. SzW zawarł ze [...]55 zam. w Gdyni umowę zlecenia, 
przedmiotem której były usługi doradztwa w zakresie zarządzania finansami, 
organizacji działań restrukturyzacyjnych i rozwojowych SzW w procesie połączenia 
podmiotów leczniczych w Przemyślu. Umowa została zawarta na okres od 
1.11.2016 r. do 31.03.2017 r. W umowie określono wynagrodzenie w kwocie 
10.680,22 zł (brutto) za każdy miesiąc. Umowa przewidywała zwrot kosztów 
noclegów oraz dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania umowy 
lub siedziby Zleceniodawcy w kwocie wydatkowanej, powiększonej o kwoty 
odprowadzonych składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, naliczonych i odprowadzonych od kwoty wydatkowanej przez 
Zleceniobiorcę.  
Za wykonanie (na podstawie ww. umowy) usługi w listopadzie i grudniu 2016 r. 
Zleceniobiorca przedłożył rachunek z dnia 5.01.2017 r. na kwotę 21.360,44 zł, które 
zostały mu wypłacone 17.01.2017 r. Wykonanie pracy potwierdził na rachunku Piotr 
Ciompa Dyrektor SzW.  
Z tytułu kosztów podróży i noclegów w listopadzie i grudniu 2016 r. SzW wypłacił 
kwotę 5.098,76 zł. Zwrot kosztów podróży został uznany jako przychód Wykonawcy 
i SzW dodatkowo z tego tytułu pokrył koszty podatku dochodowego w kwocie 325 zł 
oraz koszty składki zdrowotnej  439,49 zł. Łącznie z tytułu tej umowy SzW do końca 
2016 r. poniósł koszty w kwocie 27.223,69 zł. SzW ponosił koszty z tytułu realizacji  
tej umowy również w 2017 r., tj. po okresie objętym kontrolą. 

 (dowód: akta kontroli str. 385-388, 406, 437-452)  

Dyrektor SzW wyjaśnił, że umowa oraz jej wynagrodzenie były uzasadnione 
potrzebami procesu łączenia się szpitali. Podnoszona wysokość wynagrodzenia za 
przedmiotową umowę jest efektem negocjacji i wynikiem zasady swobody 
zawierania umów i wynika z wyceny kompetencji posiadanych przez [...]56, 
możliwości ich pozyskania i wykorzystywania na rzecz SzW. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884) 

W zestawieniu kosztów przejazdu za listopad 2016 r. sporządzonym przez [...]57 
i zaakceptowanym przez Dyrektora SzW wykazano m.in. koszty przejazdu w dniu 
30.11.2016 r. na trasie Przemyśl – Gdańsk dwoma środkami komunikacji:   

− PKP Intercity S.A. na trasie Przemyśl – Kraków – Gdynia w łącznej kwocie 
235 zł, 

− przelot samolotem LOT Polish Airlines Rzeszów – Warszawa – Gdańsk 
w kwocie 223,28 zł.  

[...]58 wyjaśnił, iż prawidłowe rozliczenie kosztów z dnia 30.11.2016 r. powinno 
obejmować przejazd PKP Intercity. Błąd, który się pojawił wynikał z mechanicznego 
wpisania do rozliczenia całości zakupionego znacznie wcześniej biletu PLL Lot, 
podczas gdy drogę powrotną z Przemyśla odbyłem koleją. Z właściwymi służbami 
SzW uzgodniłem formę potrącenia nienależnej kwoty z najbliższego rozliczenia za 
miesiąc maj 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str.  437, 442-447) 

1.3.9.   Ze [...]59, w okresie od 24 czerwca 2015 r. do końca 2016 r, Dyrektor SzW 
zawarł 8 umów (7 umów o dzieło i 1 umowę zlecenia). Koszty wynagrodzeń do 
końca 2016 r. z tytułu tych umów wynosiły łącznie 182.070,44 zł. Tytułem zwrotu 

                                                      
55 Jw. 
56 Jw. 
57 Jw. 
58 Jw. 
59 Jw. 
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kosztów podróży i noclegów tego Wykonawcy, SzW do końca 2016 r. poniósł koszty 
w kwocie 38.975,72 zł, z tego:  
− 18.540,10 zł tytułem zwrotów kosztów zakupu biletów PKP. Wykonawca 

rozliczył:  
� 47 przejazdów po trasie Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia) – Przemyśl,  
� 46 przejazdów po trasie Przemyśl – Trójmiasto,  
� 1 przejazd na trasie Sopot – Kraków,  
� 1 przejazd na trasie Kraków – Gdynia, 
� 11 przejazdów na trasie Rzeszów – Przemyśl, 
� 10 przejazdów na trasie Przemyśl – Rzeszów,  

− 7.123,28 zł tytułem zwrotu kosztów zakupu biletów lotniczych. Wykonawca 
rozliczył 14 przelotów (rejsów) na trasie Gdańsk – Rzeszów i 14 przelotów na 
trasie Rzeszów – Gdańsk. Bilety zostały zakupione u przewoźnika LOT Polish 
Airlines i dotyczyły rejsów w okresie od 7.09.2016 r. do 21.12.2016 r.  

− 78,20 zł tytułem kosztów 3 przejazdów TAXI w dniach 21 i 23.10.2015 r., 
− 376,11 zł tytułem kosztów przejazdu samochodem prywatnym 450 km. 

Wykonawca rozliczył 2 przejazdy na trasie Rzeszów – Przemyśl i 3 przejazdy na 
trasie Przemyśl – Rzeszów w okresie 7-21.12.2016 r.    

− 8.540,54 zł tytułem zwrotu kosztów 120 noclegów (dób hotelowych) zakupionych 
w Hotelu [...]60 w Przemyślu, w okresie od 20.08.2015 r. do 20.12.2016 r., 

− 3.878 zł – tytułem naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych. SzW uznał, iż zwrot kosztów przejazdu stanowi dochód Wykonawcy, 
od którego należy odprowadzić podatek dochodowy, który pokrył SzW, 

− 439,49 zł – tytułem naliczonych składek zdrowotnych. SzW uznał, iż zwrot części 
kosztów przejazdu stanowi dochód Wykonawcy, od którego należy odprowadzić 
składki ubezpieczenia zdrowotnego. 

Łączne koszty w okresie od czerwca 2015 r. do grudnia 2016 r., umów zawartych 
ze [...]61 wynosiły 221.046,16 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 417-452) 

Odnośnie ww. kosztów przejazdu, które zostały sfinansowane przez SzW na trasie 
Trójmiasto – Przemyśl i z powrotem,  [...]62 przesłuchany w charakterze świadka 
zeznał, iż są to koszty związane z jego przejazdami z miejsca zamieszkania do 
miejsca pracy. 
Analiza powyższych kosztów przejazdu wykazała, że Pan [...]63 dokonywał 
regularnych, cotygodniowych przejazdów (z niewielkimi odstępstwami), w trakcie 
których przebywał na terenie Przemyśla 3 dni w tygodniu - przyjeżdżał do Przemyśla 
w poniedziałki i wyjeżdżał w środy.  

 

Zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego naliczone 
od wypłaconych zwrotów kosztów przejazdu ww. Wykonawcy, nie zostały potrącone 
z dokonanych płatności na rzecz tej osoby, lecz stanowiły dodatkowy koszt 
(wydatek) SzW.  Umowy o dzieło zawarte z ww. Wykonawcą nie przewidywały, iż 
zwrot poniesionych kosztów przejazdu zostanie powiększony o należny podatek 
dochodowy. W świetle takich ustaleń naliczone zaliczki na podatek dochodowy 

                                                      
60 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
61 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
62 Jw.  
63 Jw. 
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i składki ubezpieczenia zdrowotnego, powinny zostać potrącone z wypłaconych 
zwrotów Wykonawcy.  
W ocenie NIK poniesienie przez SzW dodatkowo kosztów naliczonego podatku od 
tych przychodów Wykonawcy, było działaniem niegospodarnym i nierzetelnym, 
ponieważ w tak skonstruowanych umowach o dzieło „zwrot kosztów” stanowił 
element wynagrodzenia wykonawcy podlegający opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 343-387, 528-531,417-452)  

Dyrektor SzW składając wyjaśnienia stwierdził, że powyższa teza jest błędna. Skoro 
bowiem wypłacone kwoty stanowiły zwrot kosztów, to nie jest zasadnym 
twierdzenie, że należny podatek dochodowy winien być potrącony z wypłacanych 
kwot. Takie stanowisko powodowałoby bowiem, iż wypłacona kwota nie stanowiłaby 
faktycznej rekompensaty poniesionych kosztów dojazdu i nie realizowałaby funkcji 
przewidzianej w umowie. Dodatkowo podaję, że w związku z uwagami kontrolerów 
w kolejnych umowach sprecyzowano przedmiotowe zapisy umowne. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

1.3.10.  Dyrektor SzW, pomimo wezwania, nie udostępnił kontrolerom NIK  niżej 
wymienionych dzieł wykonanych przez [...]64:   
− modelu finansowego SzW, uwzględniającego plan połączenia w postaci pliku MS 

Excel, będącego przedmiotem umowy z dnia 24.06.2015 r., 
− narzędzia zarządczego w postaci modelu analizy finansowej oddziałów 

dublujących się – SzW i Szpitala Miejskiego w postaci pliku MS Excel, będącego 
przedmiotem umowy z dnia 30.09.2015 r., 

− zarysu koncepcji dodatkowego finansowania publicznej służby zdrowia, 
zawierającego w szczególności: diagnozę sytuacji w Województwie 
Podkarpackim; propozycję rozwiązania dodatkowego finansowania; 
proponowane warunki wdrożenia propozycji; analizę korzyści dla publicznej 
służby zdrowia, stanowiącego przedmiot umowy z dnia 30.12.2015 r., 

− zakresu istotnych warunków zamówienia w formie przetargu dotyczącego 
pozyskania kredytu lub pożyczki dla sfinansowania zakupu urządzeń i sprzętu 
w 2016 r. oraz listy i harmonogramu proponowanych działań naprawczych na 
lata 2016-2018, będącego przedmiotem umowy z dnia 31.05.2016 r. 

Pan Piotr Ciompa – Dyrektor SzW wyjaśnił m.in., że ww. umowy o dzieło, ze 
względu na zmianę charakteru i poszerzenia ich prac przekształciły się w umowy 
zlecenia. Przekształcenie to nie zostało jednak sformalizowane, co nastąpi 
w najbliższym okresie. Dyrektor stwierdził, iż w wyniku powyższego przekształcenia 
umów, żądanie przez kontrolujących dokumentowania „dzieł” tego Zleceniobiorcy 
stało się bezprzedmiotowe. Dyrektor przedłożył, opracowany przez ww. 
Wykonawcę, hasłowy wykaz 40 najważniejszych prac wykonanych przez niego na 
rzecz SzW. 

Przedstawiony przez Dyrektora wykaz prac wykonanych przez Pana [...]65 nie 
potwierdza wykonania dzieł zgodnie z zawartymi umowami i przedłożonymi 
rachunkami. 

Dyrektor w złożonych wyjaśnieniach podał m.in., że pierwotne umowy z doradcami 
zostały sporządzone we wstępnym okresie współpracy. Przed upływem miesiąca 
okazało się, że szpitale wymagają innego charakteru pracy  niż początkowo zostało 
założone. Dlatego wiele z ich zapisów nie było realizowane, natomiast faktycznie 
realizowane były przez te osoby inne zadania, nie zapisane w pierwotnych 
umowach. Niedopatrzeniem było niesformalizowanie zmian jak tylko okazało się, że 

                                                      
64 Jw. 
65 Jw. 
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kształt tych umów nie odpowiada realnym zadaniom. W związku z tym nie ma 
podstaw do rozliczania części zapisów umowy, bowiem strony zgodnie z kodeksem 
cywilnym w trybie ustnym zgodziły się od nich odstąpić zastępując innymi 
ustaleniami. M.in. nie był realizowany zapis o dostarczaniu rezultatów prac drogą 
elektroniczną, dlatego prośba kontrolera NIK o udostępnienie wyciągu z mojego 
konta e-mail jest bezprzedmiotowa.   

(dowód: akta kontroli str. 457-484) 

NIK nie podziela argumentów wskazanych w wyjaśnieniach, ponieważ we 
wszystkich umowach o dzieło zawartych z tym Wykonawcą postanowiono, iż 
wszelkie ich zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z tego 
względu wszelkie zmiany umów bez zachowania formy pisemnej, w tym także 
zmiany ustne, na które wskazuje Dyrektor w wyjaśnieniach, były nieważne. 

 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania Dyrektora SzW w zakresie 
zawierania umów o dzieło ze [...]66 oraz przyjmowania prac wykonanych prze tego 
Wykonawcę. Umowy te przewidywały zawyżone wynagrodzenia w stosunku do 
zakresu prac jakich one dotyczyły. W umowach tych przewidziano zwrot kosztów 
przejazdu z miejsca zamieszkania Wykonawcy (z Gdyni) do Przemyśla i z powrotem 
oraz zwrot kosztów noclegów na terenie Przemyśla. W ocenie NIK, zawarcie umów 
o dzieło zawierających zawyżone wynagrodzenia, a także przewidujących zwrot 
kosztów przejazdów i noclegów – w sytuacji gdy dotyczyły one wykonania 
dokumentów lub opracowań elektronicznych –  było działaniem niegospodarnym.  

W ocenie Najwyższej Izby kontroli, niegospodarnym było zlecenie temu Wykonawcy 
opracowania: modelu finansowego uwzględniającego plan połączenia i narzędzia 
zarządczego - modelu finansowego Oddziałów dublujących się w postaci plików MS 
Excel za kwotę łączną 61.710 zł, koncepcji dodatkowego finansowania służby 
zdrowia za kwotę 9.900 zł oraz Regulaminu organizacyjnego SzW i Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej  30.000 euro za łączną kwotę 
39.600 zł. Powyższe modele nie zostały wykorzystane w pracy SzW, a koncepcja 
dodatkowego finansowania publicznej służby zdrowia wykraczała poza zakres 
zadań realizowanych przez SzW. Regulaminy mogły zostać i faktycznie w znacznej 
części zostały opracowane przez pracowników SzW.   

W umowach zawartych ze [...]67, nie określono limitu zwrotu kosztów przejazdu oraz 
noclegów Wykonawcy, przez co nie zabezpieczono w odpowiedni sposób interesów 
SzW, co było działaniem nierzetelnym.  

Nierzetelnym i niegospodarnym było wypłacenie temu Wykonawcy wynagrodzeń  
przewidzianych w umowach na opracowanie Regulaminu organizacyjnego SzW 
i Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej  30.000 euro, 
w sytuacjach gdy udział Wykonawcy w ich opracowaniu był niewielki.  

Wykonawca umów o dzieło Pan [...]68 i Dyrektor SzW Piotr Ciompa wcześniej 
współpracowali m.in. w zarządzie spółki kapitałowej. W ocenie NIK zawieranie przez 
Piotra Ciompę Dyrektora SzW, jednoosobowo szeregu umów z tym Wykonawcą 
znanym mu osobiście, a następnie również jednoosobowo rozliczanie ich 
wykonania, nie dawało gwarancji odpowiedniego zabezpieczenia interesów SzW.  

W ocenie NIK zawarcie umów o dzieło na opracowanie Regulaminu 
organizacyjnego SzW i Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
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poniżej  30.000 euro, które następnie nie były wykonywane, a  zamiast wykonanych 
dzieł wykonawca realizował innego rodzaju czynności, było działaniem pozornym 
i na podstawie art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego były to umowy nieważne. 
Wydatkowanie środków publicznych na zapłatę wynagrodzenia wynikającego z tak 
zawartych umów stanowiło naruszenie art. 44 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych69, który stanowi że wydatki publiczne powinny być dokonywane 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów  oraz w sposób umożliwiający terminową realizację 
zadań.  

Za zawarcie niegospodarnych, nierzetelnych i nieważnych  umów, a także ich 
rozliczenie i wypłatę środków publicznych  odpowiedzialność ponosi Piotr Ciompa 
Dyrektor SzW.  

 
1.3.11.  W dniu 1.07.2015 r. SzW zawarł umowę zlecenie na wykonanie usług 
koordynacji prac w zakresie kształtowania i realizacji strategii finansowej  SzW, 
optymalizacji struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, oceny projektów 
inwestycyjnych oraz kontaktów i współpracy z bankami, w terminie do od 1.07 – 
31.10.2015 r. Umowę zawarto z [...]70 zam. w Warszawie. Umowa określała 
wynagrodzenie w wysokości 11.875 zł brutto miesięcznie oraz przewidywała zwrot 
kosztów podróży, noclegów oraz innych kosztów bezpośrednio związanych 
z wykonywaniem zlecenia. 

Za wykonanie umowy Zleceniobiorca w dniu 9.11.2015 r. wystawił rachunek na 
kwotę 47.500 zł brutto (11.875 zł x 4 miesiące). Rachunek SzW zapłacił w 2 ratach 
10.11.2015 r. i 21.12.2015 r.  

Od 1.11.2015 r. Pani [...]71 została zatrudniona w SzW na podstawie umowy o pracę 
na czas nieokreślony na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-
Finansowych (Główny Księgowy) w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie 
zadaniowego czasu pracy.  

Dodatkowo Pani [...]72 została zatrudniona w Szpitalu Miejskim/Szpitalu OLK: 
− na podstawy umowy zlecenia z dnia 2.11.2015 r., przedmiotem której była 

koordynacja procesu połączenia w zakresie kształtowania i realizacji strategii 
finansowej Szpitala, optymalizacji struktury kosztów i poziomu majątku 
obrotowego, oceny projektów inwestycyjnych oraz kontaktów i współpracy 
z bankami. Umowę zawarto na okres 1-30.11.2015 r., 

− na podstawie umowy o pracę z dnia 1.12.2015 r. na stanowisku Zastępcy 
Dyrektora ds. Ekonomicznych (Główny Księgowy), w pełnym wymiarze czasu 
pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, na czas nieokreślony.  

(dowód: akta kontroli str. 552-566) 

1.3.12.  W dniu 24.06.2015 r., SzW zawarł umowę o dzieło na: A) opracowanie 
analizy dotyczącej zobowiązań, obejmującej: klasyfikację dostawców ze względu na 
wagę dostaw, historię dochodzenia roszczeń oraz ich koszt; kryteria decyzyjne do 
planowania płatności; przygotowanie projektów list spłat zobowiązań; 
B) przygotowanie prognozy przepływów pieniężnych, w terminie do dnia 
31.07.2015 r. 

                                                      
69 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.) 
70 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
71 Jw. 
72 Jw. 
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Umowę zawarto z [...]73 zam. w Warszawie. Wykonawca zobowiązany był do 
przekazania danych poprzez umieszczenie plików na wspólnych zasobach 
dyskowych udostępnionych na serwerze SzW. W umowie określono wynagrodzenie 
4.622 zł (brutto), pomniejszone o należne obciążenia publicznoprawne oraz zwrot  
udokumentowanych kosztów podróży, noclegów, oraz innych kosztów bezpośrednio 
związanych z wykonywaniem dzieła.  

Dzieło nie zostało odebrane protokolarnie. Wykonanie dzieła potwierdził na 
rachunku Dyrektor SzW Piotr Ciompa. Pomimo wezwania, Dyrektor SzW nie 
udostępnił kontrolerom NIK dzieła wykonanego na podstawie tej umowy. 

Dzieło kontrolerom NIK okazał [...]74 podczas jego przesłuchania. 

Z tytułu tej umowy Wykonawca wystawił rachunek (brak daty wystawienia) na kwotę 
zgodną z umową, który został zapłacony przez SzW w dniu 27.08.2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 567-586) 

1.3.13.     W dniu 3.08.2015 r. SzW zawarł umowę zlecenia na okres od 
3.08.2015 r. do 31.10.2015 r, której przedmiotem było wykonanie usługi koordynacji 
procesu połączenia w zakresie przygotowywania bieżących raportów płynności 
finansowej SzW, opracowywanie prognoz finansowych, przygotowywanie raportów 
oraz analiz dla potrzeb Dyrektora SzW, bieżącej analizy wskaźników SzW.  Umowę 
zawarto z [...]75 zam. w Warszawie. Umowa określała wynagrodzenie w wysokości 
7.416,67 zł brutto miesięcznie oraz przewidywała zwrot poniesionych i 
udokumentowanych kosztów podróży, noclegów oraz innych kosztów bezpośrednio 
związanych z wykonywaniem zlecenia.   

Wykonanie zlecenia potwierdził na rachunku Dyrektor SzW Piotr Ciompa. Pomimo 
wezwania, Dyrektor SzW nie udostępnił kontrolerom NIK dokumentów (materiałów) 
wykonanych na podstawie tej umowy. 

Z tytułu tej umowy Wykonawca wystawił rachunek z dnia 12.11.2015 r na kwotę 
22.250 zł brutto (7.416,67 zł x 3 miesiące), który został zapłacony przez SzW w 2 
ratach: 16.11.2015 r. i 21.12.2015 r. 

Przesłuchany w charakterze świadka [...]76 zeznał m.in.: najważniejsze prace, jakie 
wykonywałem na podstawie ww. umowy zlecenia przedstawiłem w piśmie z dnia 22 
listopada 2016 r. (stanowiące załącznik do wyjaśnień Dyrektora SzW z dnia 23 
listopada 2016 r. przekazane kontrolerom NIK). Stwierdzam, iż czynności te były 
zgodne z zakresem umowy zlecenia z dnia 3 sierpnia 2016 r. W ramach tej umowy 
opracowywałem okresowe (wg potrzeb) raporty Excel dotyczące płynności 
finansowej, prognoz finansowych i analizy wskaźnikowej SzW oraz innych analiz 
zleconych przez Dyrektora. Raporty te nie były drukowane w formie papierowej, a 
przedstawiano je Dyrektorowi w formie plików elektronicznych lub/i prezentowano 
podczas spotkań. Na okoliczność prezentacji plików Excel Dyrektorowi, nie 
sporządzano dokumentów potwierdzających wykonanie tych czynności 
(protokołów).    

Od 1.11.2015 r. [...]77 został zatrudniony w SzW na podstawie umowy o pracę w 
pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, na czas 
nieokreślony, na stanowisku Specjalista ds. Analiz i Planowania. 

                                                      
73 Jw. 
74 Jw. 
75 Jw. 
76 Jw. 
77 Jw. 
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Dodatkowo ww. zatrudniony był w Szpitalu Miejskim/Szpitalu OLK na podstawie 
umowy zlecenia zawartej w dniu 2.11.2015 r. Umowa ta obowiązywała do 
31.12.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 567-586) 

Dyrektor SzW wyjaśnił, że praca  [...]78 nie pokrywała się z zakresem prac 
pracowników zajmujących się rutynowo sprawami SzW. Przedmiotowe analizy 
dotyczyły kwestii związanych z łączeniem Szpitali, a więc nie dotyczyły wyłącznie 
danych analitycznych, których dysponentem jest SzW, ale również Szpital OLK. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884) 

 

1.3.14.   W dniu 24.06.2015 r. SzW zawarł umowę o dzieło na opracowanie 
procesu obiegu leków, a w szczególności sporządzenie mapy obiegu leków 
i opracowanie analizy obiegu leków, w terminie do dnia 31.07.2015 r. Umowę 
zawarto z [...]79 zam. w Piasecznie. Umowa przewidywała przekazanie opracowania 
w formie elektronicznej w postaci raportu na skrzynkę mailową Dyrektora 
Naczelnego. W umowie określono wynagrodzenie w kwocie 10.000 zł (brutto), 
pomniejszone o należne obciążenia publicznoprawne, a także przewidziano zwrot 
poniesionych i udokumentowanych kosztów podróży i noclegów związanych z 
wykonywaniem dzieła. 

Tytułem wykonania ww. dzieła, Dyrektor SzW przedłożył kontrolerom NIK plik 
dokumentów. Zasadniczy dokument zatytułowany „Raport  - analiza procesu obiegu 
leków i materiałów medycznych w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu” posiadał na każdej stronie adnotację „materiał roboczy”. Dokument 
ten nie posiadał daty jego sporządzania oraz podpisu autora, a w jego treści 
zaznaczono kilkanaście komentarzy (uwag). Również pozostałe pliki nie zawierały 
dat ich sporządzenia oraz podpisu autora.  

(dowód: akta kontroli str. 457-462, 491-513,586-591) 

Wykonawca przedłożył rachunek (brak daty wystawienia), na kwotę zgodną 
z umową, który został zapłacony przez SzW 27.08.2015 r. Przyjęcie prac potwierdził 
na rachunku Dyrektor SzW.   

Oprócz wynagrodzenia, Wykonawca rozliczył  4 przejazdy po trasie Piaseczno – 
Przemyśl i 4 przejazdy po trasie Przemyśl – Piaseczno, łącznie 2.640 km wg stawki 
0,8358 zł/km, co stanowiło kwotę 2.206,48 zł. Przejazdy realizowane były w terminie 
od 23.06 do 22.07.2015 r. SzW na podstawie ewidencji przejazdów, w liście płac 
naliczył temu Wykonawcy zwrot kosztów w kwocie 2.691,48 zł brutto, 2.206,48 zł 
netto, tj. wg stawki przewidzianej § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy80, powiększony o naliczone 
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych81. Umowa nie przewidywała, że 
zwrot poniesionych kosztów przejazdu zostanie powiększony o należny podatek 
dochodowy od osób fizycznych. 

(dowód: akta kontroli str.  453-456, 586-591) 

W zakresie umowy zawartej z [...]82 stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

                                                      
78 Jw. 
79 Jw. 
80 Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 ze zm.  
81 Zamawiający uznał, że zwrot kosztów przejazdu stanowi przychód dla Wykonawcy. 
82 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
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1. Działaniem niegospodarnym było pokrycie kosztów podróży i noclegów 
wykonawcy w przypadku umowy o dzieło polegającej na sporządzeniu 
pisemnego opracowania. 

2. Działaniem niegospodarnym było pokrycie przez SzW kosztów zaliczki na 
podatek dochodowy od kwoty stanowiącej zwrot kosztów przejazdu, ponieważ 
w umowie o dzieło „zwrot kosztów” stanowił element wynagrodzenia 
wykonawcy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych. 

Dyrektor SzW wyjaśnił, że zasady zwrotu kosztów korzystania z samochodu 
prywatnego do celów służbowych są regulowane przez odpowiednie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa do których Szpital jest zobowiązany się stosować. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

3. Dyrektor SzW za wykonanie umowy uznał dokumenty o charakterze roboczym. 
W ocenie NIK zostały one sporządzone nieprofesjonalnie i przedstawiają małą 
wartość użytkową dla SzW. Było to działanie nierzetelne. 
 

Dyrektor SzW składając wyjaśnienia podał, że przedmiotowe dzieło zostało 
wykonane. Uwagi, o których mowa w zapytaniu zostały naniesione przeze mnie 
przed spotkaniem z [...]83, które miało miejsce po wykonaniu dzieła. Naniesione 
przeze mnie określenie „wersja robocza” dotyczy komentarzy obok tekstu, 
stanowiących pytania do Wykonawcy, a nie samego dzieła. Opracowanie to 
wykorzystano do poprawy gospodarowania lekami i jednorazowymi materiałami 
medycznymi. Korzyścią było uszczelnienie systemu apteczek oddziałowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

1.3.15.  SzW w latach 2015-2016 zawarł 2 kolejno obowiązujące umowy 
z Kancelarią Radcy Prawnego [...]84 w Zamościu, na świadczenie usług 
organizacyjnych: 

a)  w dniu 11.06.2015 r. zawarta do dnia 31 kwietnia 2016 r.85 Przedmiotem 
umowy były usługi organizacyjne polegające na: analizie poszczególnych oddziałów 
szpitala pod względem kosztów bieżących, kosztów pracowniczych, wykorzystania 
sprzętu, itd.; nadzór nad wszelkimi zakupami dokonywanymi przez SzW oraz 
jednostki mu podległe; pomoc w przygotowywaniu zestawień koniecznych do 
zakontraktowania świadczeń w ramach NFZ; wprowadzenie nowych procedur 
i nowych przychodów i odbiorców usług dla laboratorium i patomorfologii z tytułu 
innych źródeł niż NFZ; analiza i obniżanie kosztów funkcjonowania poszczególnych 
działów szpitala; analiza zagrożeń i wskazywanie rozwiązań w zakresie BHP, p-poż 
i inne; rozmowy i negocjacje z lekarzami i personelem szpitala dotyczące kosztów 
funkcjonowania placówki; kontakt z instytucjami finansowymi, poprawa problemów 
związanych z płynnością finansową; pomoc w przygotowaniu biznesplanów w celu 
uzyskania kredytu; poprawa efektywności i sprawności zarządzania placówką 
w działach medycznych i niemedycznych; inne działania omówione z dyrekcją, 
konieczne do realizacji niniejszego zlecenia. Za ww. czynności lub też za gotowość 
do ich świadczenia umowa przewidywała wynagrodzenie miesięcznie 13.593,50 zł + 
23% VAT. W umowie postanowiono, że w przypadku wykorzystania przez 
Zleceniobiorcę auta osobowego do wykonania zadania, naliczy on kwotę 0,68 zł + 
VAT za każdy przejechany kilometr. Aneksem nr 1 z dnia 6.11.2015 r. do  umowy, 
zmniejszono wynagrodzenie na kwotę 6.800 zł + VAT i jednocześnie w tym dniu ze 

                                                      
83 Jw. 
84 Jw. 
85 W umowie podana nieistniejąca data. 
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Zleceniobiorcą podpisana została umowa przez Szpital Miejski na taki sam zakres 
usług i wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 6.800 zł + VAT.   

b)  oznaczona datą 31.04.2016 r.86 zawartą do dnia  31.12.2016 r. Przedmiot 
umowy został określony identycznie jak w umowie z dnia 11.06.2015 r. 
Wynagrodzenie miesięczne ustalono w kwocie 9.067 zł + VAT. Pozostałe warunki 
umowy – w stosunku do poprzedniej umowy – nie uległy zmianie. (W dniu 
29.04.2016 r. z ww. Wykonawcą, Szpital Miejski zawarł umowę, na okres do 
31.12.2016 r., na taki sam przedmiot usług, w której miesięczne wynagrodzenie 
określono na kwotę 4.533 zł + VAT).   

Wykonanie usług potwierdzał Dyrektor SzW na fakturach wystawionych przez ww. 
Kancelarię.  

Z tytułu realizacji ww. umów na świadczenie usług organizacyjnych, Kancelaria 
w okresie od czerwca 2015 r. do grudnia 2016 r. wystawiła faktury na kwotę łączną 
227.787,43 zł brutto, z tego: 223.010,25 zł wynagrodzenie wynikające z umowy, 
4.777,18 zł koszty dojazdu.  

SzW ponosił także koszty usług organizacyjnych wykonywanych przez tę Kancelarię 
w roku 2017 (po okresie objętym kontrolą).   
 
Przesłuchany w charakterze świadka [...]87 zeznał m.in., że usługi organizacyjne 
wynikające z ww. umów były realizowane, lecz nie zostały udokumentowane, a ich 
efekty przekazywano ustnie Dyrektorowi SzW w trakcie osobistych spotkań, 
telefonicznie lub mailowo.  

(dowód: akta kontroli str. 592-771) 

W zakresie umów zawartych z Kancelarią  Radcy Prawnego [...]88 o świadczenie 
usług organizacyjnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 
1. Umowa z dnia 11.06.2015 r. nie została poprzedzona procedurami udzielania 

zamówień publicznych przewidzianymi ustawą Prawo zamówień publicznych, co 
naruszało przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.  

2. Zakres prac ww. Wykonawcy, określony w tych umowach pokrywał się 
z zakresem zadań innych komórek organizacyjnych i stanowisk SzW. W trakcie 
obowiązywania tych umów w SzW funkcjonowały m.in.: Stanowisko ds. Analiz 
i Planowania przekształcone w dniu 1.04.2016 r. w Dział Kontrolingu, Planowania 
i Analiz, Dział Umów i Rozliczeń, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 
stanowisko ds. Aparatury Medycznej, stanowisko ds. PPoż i Stanowisko ds. 
BHP, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych (Główny Księgowy), 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa i Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-
Technicznych.  
W ocenie NIK zawarcie umów, które w tak szerokim zakresie pokrywały się 
z zadaniami funkcjonujących w SzW komórek organizacyjnych i stanowisk, było 
działaniem niegospodarnym.  

(dowód: akta kontroli str.  594-616, 856-861, 946-974, 1063-1286) 

Dyrektor SzW w wyjaśnieniu dotyczącym umów zawartych z ww. Kancelarią 
Radcy Prawnego [...]89 w zakresie usług organizacyjnych podał, że: zawarcie 
tych umów nie zostało poprzedzone procedurami udzielania zamówień w trybie 

                                                      
86 Nieistniejąca data podana w umowie 
87 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
88 Jw.  
89 Jw. 
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ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie widziałem takiego wymogu. 
Ponadto Dyrektor stwierdził, że zawarcie przedmiotowych umów związane było 
z planowanym łączeniem placówek w Przemyślu. Wbrew założonej z góry tezie, 
jednostki organizacyjne placówek nie były w stanie wykonać wskazanych w tej 
umowie zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

3. W ww. umowach na świadczenie usług organizacyjnych SzW, przewidziano 
możliwość naliczenia przez Zleceniobiorcę kwoty 0,68 zł + 23 % VAT/ 1 km za 
wykorzystanie samochodu osobowego do wykonania zlecenia. Na podstawie 
tych zapisów Zleceniobiorca, oprócz wypłaconego wynagrodzenia, do końca 
2016 r. naliczył koszty związane z jego przejazdami w kwocie 4.777,18 zł. Do 
jednej faktury dotyczącej kosztów dojazdów w kwocie 2.007,36 zł brutto, 
Kancelaria dołączyła ewidencję przejechanych kilometrów, z której wynika że 
koszty te dotyczyły tras: Zamość – Przemyśl – Warszawa 800 km i 2 tras 
Zamość – Przemyśl – Kraków po 800 km (łącznie 2.400 km). W pozostałych 
fakturach dotyczących kosztów przejazdu w łącznej kwocie 2.769,82 zł brutto, 
nie podano informacji jakich tras one dotyczyły.  
Faktury pod względem merytorycznym zatwierdził Piotr Ciompa Dyrektor SzW. 
Zatwierdzenie pod względem merytorycznym faktur dotyczących kosztów 
przejazdu bez wskazania jakich tras koszty te dotyczą, a następnie zapłata tych 
faktur przez SzW, było działaniem nierzetelnym.  
NIK zwraca uwagę, iż zawarcie stałej umowy z podmiotem mającym siedzibę 
w odległej miejscowości i zobowiązanie się SzW do pokrywania Wykonawcy 
kosztów przejazdów na tej trasie, było działaniem nieracjonalnym gospodarczo.  

(dowód: akta kontroli str.  594-759) 

Dyrektor SzW w sprawie ww. kosztów wyjaśnił, że koszty dojazdu zdecydowano 
się rozliczać odrębnie z uwagi na niską stawkę godzinową. Strony uznały, iż 
takie rozliczenie będzie bardziej miarodajne, niż „sztuczne” podnoszenie 
wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, by zrekompensować w ten sposób 
koszty dojazdu. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915)  

1.3.16  SzW w latach 2015-2016 zawarł 2 kolejno obowiązujące umowy 
z Kancelarią Radcy Prawnego [...]90 w Zamościu na stałą obsługę prawną SzW: 

a)   w dniu 1.08.2015 r. zawartą na okres do dnia 31.12.2015 r. Przedmiotem 
umowy było wykonywanie przez zleceniobiorcę stałej obsługi prawnej w rozumieniu 
ustawy z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych91, w tym: przygotowywanie opinii 
prawnych na zadany temat; opracowywanie projektów umów oraz aktów 
wewnętrznych; asysta przy rozmowach handlowych; opiniowanie umów; bieżące 
doradztwo; prowadzenie mediacji w przypadku sporów wewnątrz obsługiwanego 
podmiotu; zastępstwo przed sądami oraz organami administracji rządowej 
i samorządowej; przygotowywanie pozwów, odwołań, skarg, zażaleń, apelacji 
i innych pism procesowych niezbędnych dla zachowania toku sprawy. Za ww. 
czynności lub też za gotowość do ich świadczenia SzW zobowiązał się płacić 
miesięcznie kwotę 2.000 zł + VAT, co wg umowy stanowiło ekwiwalent za 7 godzin 
pracy radcy prawnego. Po przekroczeniu tego czasu pracy, Zleceniobiorca naliczał 
kwotę 75 zł + 23 % VAT, za każdą kolejną godzinę. W umowie przewidziano 
możliwość naliczenia przez Zleceniobiorcę kwoty 0,68 zł + 23% VAT za 1 km, 
w przypadku wykorzystania auta osobowego do wykonania zlecenia.  

                                                      
90 Jw. 
91 Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 t.j. 
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Aneksem nr 1 z dnia 6.11.2015 r. do umowy, zmniejszono wynagrodzenie na kwotę 
1.000 zł + VAT i ustalono, że powyższe wynagrodzenie stanowi ekwiwalent 10 h 
pracy radcy prawnego. Pozostałe warunki umowy nie zostały zmienione. 

b)  w dniu 22.12.2015 r. na okres do dnia 31.12.2016 r., której przedmiotem było 
wykonywanie przez Zleceniobiorcę stałej obsługi prawnej w rozumieniu ustawy 
o radcach prawnych. Zakres umowy ustalono analogicznie jak w umowie zawartej 
w dniu 1.08.2015 r, natomiast wynagrodzenie Wykonawcy ustalono analogicznie jak 
w ww. aneksie nr 1 zawartym w dniu 6.11.2015 r.   

Oprócz ww. umowy, w dniu 22.12.2015 r., pomiędzy ww.  Kancelarią a Szpitalem 
Miejskim zawarto umowę o stałą obsługę prawną na okres do 31.12.2016 r., w której 
zakres ustalono analogicznie jak w umowie zawartej ze SzW, natomiast 
wynagrodzenie Wykonawcy określono analogicznie jak w aneksie nr 1 zawartym 
w dniu 6.11.2015 r. 

Na podstawie ww. umów za okres od sierpnia 2015 r. do grudnia 2016 r.   
Kancelaria przedłożyła dla SzW  faktury za stałą obsługę prawną na łączną kwotę 
163.010,36 zł brutto, z tego: 135.269,25 zł wynagrodzenie wynikające z umowy, 
24.389,41 zł koszty dojazdu, 3.351,70 zł pozostałe koszty (opłaty sądowe, opłaty 
skarbowe, koszty korespondencji itp.).  

 (dowód: akta kontroli str. 592-760) 

W zakresie umów na stałą obsługę prawną, zawartych z Kancelarią  Radcy 
Prawnego [...]92 stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 
1)   Do 3 faktur na łączną kwotę 4.198,72 zł brutto dotyczących kosztów 
przejazdów, Kancelaria dołączyła ewidencję przejechanych kilometrów z której 
wynika, że koszty te dotyczyły następujących tras: 
− 14 przejazdów po trasie Zamość – Przemyśl po 300 km, 
− 1 przejazd po trasie Zamość – Rzeszów – Przemyśl 420 km, 
− 1 przejazd po trasie Zamość – Łódź 700 km. 
W pozostałych fakturach dotyczących kosztów dojazdów na kwotę łączną 
20.190,69 zł nie podano informacji w zakresie daty i trasy przejazdu (ewidencji 
przejazdów).  
Faktury pod względem merytorycznym zatwierdził Piotr Ciompa Dyrektor SzW. 
Zatwierdzenie pod względem merytorycznym faktur dotyczących kosztów przejazdu 
bez wskazania jakich dat i tras koszty te dotyczyły, a następnie zapłata tych faktur 
przez SzW, było działaniem nierzetelnym. 
 
2)   NIK zwraca uwagę, iż zawarcie umowy o stałą obsługę prawną z Kancelarią 
mającą siedzibę w odległej miejscowości i zobowiązanie się SzW do pokrywania 
kosztów przejazdów na tej trasie, było działaniem nieracjonalnym gospodarczo.  

(dowód: akta kontroli str. 618-760) 

Dyrektor SzW w sprawie ww. kosztów wyjaśnił, że koszty dojazdu zdecydowano się 
rozliczać odrębnie z uwagi na niską stawkę godzinową. Strony uznały, iż takie 
rozliczenie będzie bardziej miarodajne, niż „sztuczne” podnoszenie wynagrodzenia 
z tytułu świadczonych usług, by zrekompensować w ten sposób koszty dojazdu. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915)  

                                                      
92 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
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3)   Faktury za obsługę prawną pod względem merytorycznym zatwierdził 
Dyrektor SzW. Do 7 faktur dotyczących stałej obsługi prawnej w okresie od czerwca 
do grudnia 2016 r., Kancelaria dołączyła rozliczenia czasu pracy, w których 
wykazała liczby godzin pracy w poszczególnych dniach. Faktury za obsługę prawną 
za okres od sierpnia 2015 r. do maja 2016 r. nie zawierały takich rozliczeń. 
Zatwierdzenie pod względem merytorycznym faktur za obsługę prawną 
niezawierających rozliczenia czasu pracy, a następnie zapłata tych faktur przez 
SzW, było działaniem nierzetelnym. 

(dowód: akta kontroli str.  654-769) 

[...]93 przesłuchany w charakterze świadka zeznał m.in., że prowadził  ogólną 
ewidencję czasu pracy na każdy dzień, zawierającą liczbę godzin przepracowanych 
na rzecz Szpitali w danym dniu. Liczby godzin pracy wykazywane w fakturach 
ustalane były na podstawie tej ewidencji ogólnej. Wskazał, że liczby godzin 
wykazane w fakturach nie przedstawiają faktycznego czasu pracy Kancelarii, gdyż w 
rzeczywistości jest on znacznie wyższy.   
Świadek zeznał, że na koniec każdego miesiąca informował ustnie Dyrektora SzW 
o liczbie godzin przepracowanych na rzecz Szpitali do zafakturowania, na co 
uzyskiwał ustną jego akceptację. Po tej akceptacji wystawiał fakturę, która następnie 
była zatwierdzana przez Dyrektora Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str.  761-769) 

1.3.17.   Z firmą [...]94 SzW zawarł 4 umowy:   

a)    z dnia 9.07.2015 r., przedmiotem której było świadczenie usług doradczych 
w SzW i Szpitalu Miejskim w zakresie: przeglądu organizacji i procedur pracy 
zespołu IT, przeglądu infrastruktury IT SzW, przeglądu aplikacji wykorzystywanych 
w SzW, sprawdzenie gotowości do wykorzystania Podkarpackiego Systemu 
Informacji Medycznej (PSIM) w codziennej pracy SzW. Zgodnie z umową, zlecenie 
miało zostać wykonane w okresie od 21 do 23 lipca 2015 r. za wynagrodzeniem 
7.000 zł +   VAT. Umowa stanowiła, że produktem zrealizowanych przeglądów będą 
raporty zawierające: analizy bieżącej informatyzacji placówek, analizy potrzeb 
w zakresie informatyzacji, rekomendacje niezbędnych zmian i uzupełnień. 
W umowie postanowiono, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 7 dni po 
dostarczeniu faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru prac;  

b) w dniu 1.10.2015 r., przedmiotem której było wsparcie i doradztwo w zakresie 
użytkowania w SzW systemów informatycznych, w tym InfoMedica/AMMS oraz 
PSIM. W ramach umowy Zleceniobiorca miał wykonać  m.in: analizę bieżącej 
sytuacji, przygotowanie propozycji usprawnień i wdrożenia usprawnień organizacji 
IT, analizę bieżącego użytkownika systemów i przygotowanie propozycji szkoleń dla 
pracowników, przygotowanie propozycji połączenia infrastruktur w tym systemów 
SzW i Szpitala Miejskiego. Umowę zawarto na okres 6 miesięcy. Zleceniobiorca 
zobowiązany był do świadczenia pracy w wymiarze 32 h miesięcznie za 
wynagrodzeniem w wysokości 6.200 zł netto miesięcznie, które obejmowało 
wszelkie koszty i wydatki, w tym koszty przejazdu i pobytu potrzebne do należytego 
wykonania umowy. Aneksem z dnia 30.12.2015 r., strony postanowiły – od dnia 
1.01.2016 r. zmniejszyć wynagrodzenia do kwoty 5.000 zł netto – pozostawiając 
pozostałe zapisy umowy bez zmian. Zgodnie z § 5 ust. 2 umowy odbiór jej 
przedmiotu miał być dokonywany na podstawie protokołu odbioru po każdym 
miesiącu trwania umowy;   

                                                      
93 Jw. 
94 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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c)   w dniu 22.03. 2016 r., przedmiotem której było wsparcie i doradztwo w zakresie 
użytkowania w SzW systemów informatycznych, w tym InfoMedica/AMMS oraz 
PSIM, przez okres 6 miesięcy licząc od 1.04.2016 r. Zleceniobiorca zobowiązany był 
do świadczenia pracy w wymiarze 16 h miesięcznie za wynagrodzeniem 
miesięcznym w wysokości 2.500 zł netto, które obejmowało wszelkie koszty 
i wydatki, w tym koszty przejazdu i pobytu potrzebne do należytego wykonania 
umowy.  Zgodnie z § 5 ust. 2 umowy odbiór jej przedmiotu miał być dokonywany na 
podstawie protokołu odbioru po każdym miesiącu trwania umowy.  

d) w dniu 3.10.2016 r., przedmiotem której było wsparcie i doradztwo w zakresie 
użytkowania SzW systemów informatycznych oraz wdrażania zarządzania jakością. 
W umowie określono 7 szczegółowych działań. Umowę zawarto na okres 
3 miesięcy. Strony umowy postanowiły, że na początku każdego miesiąca będą 
uzgadniały zakres prac na dany miesiąc i kolejny miesiąc. Odbiór przedmiotu 
umowy miał być realizowany na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 
osobę odpowiedzialną za współpracę stron. Wynagrodzenie za wykonanie 
przedmiotu umowy określono na kwotę 4.200 zł netto miesięcznie.   

(dowód: akta kontroli str. 772-785) 

Na podstawie ww. umów, do końca 2016 r., Wykonawca przedłożył 16 faktur 
w kwocie łącznej 83.886 zł brutto. Do 2 faktur, tj. z dnia 4.11.2015 r. na kwotę 7.626 
zł brutto i z dnia 24.07.2015 r. na kwotę 8.610 zł brutto nie dołączono protokołów 
odbioru wykonanych prac. Do pozostałych faktur dołączono protokoły odbioru, 
w których strony stwierdziły, że prace zostały wykonane zgodnie z umową 
i Zleceniodawca nie wnosił uwag do ich jakości.    

(dowód: akta kontroli str. 786-832)   

W okresie obowiązywania umów z tym podmiotem w strukturze organizacyjnej SzW 
funkcjonowały stanowiska ds. Informatyki i Teletechniki, na których zatrudnionych 
było 4 osoby. 

W trakcie kontroli Dyrektor SzW przedstawił pisemną informację o pracach 
wykonanych przez ww. podmiot, z której wynika iż prace wykonano zgodnie z ww. 
umowami. Kontrolerom NIK nie przedłożono jednak analiz bądź innych opracowań 
(raportów, opinii, propozycji itp.) potwierdzających, że umowy zrealizowano zgodnie 
z ich postanowieniami.   

(dowód: akta kontroli str. 457-462, 485, 514-519, 770-771)  

Analizy wynikające z umowy zlecenia z dnia 9.07.2015 r. zostały udostępnione 
kontrolerom NIK przez [...]95 Właściciela firmy [...]96, w trakcie jego przesłuchania.   
Odnoście umów wsparcia z dnia 1.10.2015 i 22.03.2016 r. [...]97  zeznał, że analizy 
wymienione w § 2 pkt 1 ww. umów były przygotowywane przeze mnie w formie 
dokumentów roboczych, które stanowiły podstawę do działań implementacyjnych i 
wdrożeniowych przez Dyrektora i Dział IT Szpitali. Dokumenty te były sukcesywnie 
przekazywane koordynatorowi Działu IT w SzW Panu Sz. Stwierdzam, iż na 
podstawie ww. umów nie została sporządzona jedna formalna analiza w wersji 
papierowej (lub elektronicznej) obejmująca zakres wyszczególniony w tych 
umowach. Zwracam uwagę, iż przedmiotowe umowy dotyczyły usług wsparcia 

                                                      
95 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
96 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
97 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
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zarządzania IT w SzW i na podstawie tych umów wykonywane były analizy 
polegające na przygotowaniu, planowaniu i wdrażaniu usprawnień systemów IT 
w SzW. Efektem ww. czynności było utworzenie wspólnego Działu IT w Szpitalach 
w lutym 2016 r. Stwierdzam, iż celem ww. umów nie było sporządzenie jednej 
wspólnej analizy w formie papierowej (elektronicznej), lecz zaproponowanie 
konkretnych działań w zakresie usprawnień infrastruktury IT Szpitali. 
Ponadto świadek podał, że nie prowadziłem ewidencji czasu pracy wykonywanej 
w Szpitalach na podstawie ww. umów. Uważam, iż pracowałem na rzecz Szpitali 
w Przemyślu ponad godzinowy wymiar czasu pracy określony w umowach. Prace, 
jakie wykonywałem na podstawie ww. umów przyczyniły się do lepszego 
wykorzystania systemów informatycznych posiadanych przez Szpitale. 

(dowód: akta kontroli str.  834-855) 

1.3.18.   W dniu 18.02.2016 r., SzW zawarł umowę z firmą [...]98, na okres od 
1.01 do 31.12.2016 r. Przedmiotem umowy była usługa doradcza „Benchmarking i 
Ocena pracy Szpitala”, która polegała m.in. na: analizie danych historycznych, 
kalkulacji kosztów leczenia i przychodów poszczególnych typów przypadków 
medycznych, kalkulacja wskaźników efektywności pracy Szpitala, weryfikacja 
osiągniętych wyników poszczególnych oddziałów i całego Szpitala, funkcja 
samodzielnego modelowania zmian pracy szpitala na bazie osiągniętych wyników, 
weryfikacja rozliczeń z NFZ wraz z propozycją korekt, kalkulacja kosztów leczenia 
poszczególnych pacjentów itp. W ramach umowy wykonawca zobowiązał się do 4 
wizyt w siedzibie zamawiającego w celu prezentacji, kalkulacji i szkolenia. Umowa 
stanowiła, że Zamawiający miał prawo do nieograniczonych konsultacji za pomocą 
poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych i połączeń wideotelekonferencyjnych. 
Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usługi określono w umowie na kwotę 
72.000 zł netto (plus należny podatek VAT) płatne w 12 ratach miesięcznych po 
6.000 zł netto, na podstawie wystawionych faktur.   

 

Za okres 2016 r. wykonawca przedłożył 11 faktur o łącznej wartości 88.560 zł brutto 
(72.000 zł netto).  

(dowód: akta kontroli str. 856-884) 

1.3.19.   W dniu 14.07.2016 r. SzW zawarł umowę zlecenia z [...]99 zam. w 
Przemyślu, na okres od 15.07 do 31.12.2016 r., przedmiotem której było 
wykonywanie doradztwa w zakresie usług prawnych dla SzW, za wynagrodzeniem 
1.800 zł brutto miesięcznie. Na podstawie porozumienia stron, z dniem 6.12.2016 r. 
rozwiązano ww. umowę.  
W dniu 16.11.2016 r. SzW zawarł umowę z Kancelarią Adwokacką prowadzoną 
przez [...]100 w Przemyślu, na okres od 16.11.2016 r. do 31.12.2017 r. Przedmiotem 
umowy było wykonywanie czynności związanych z doradztwem w zakresie usług 
prawnych w sprawach organizacyjnych SzW oraz współpracy z działającymi w SzW 
związkami zawodowymi. Wynagrodzenie miesięczne za wykonane usługi określono 
na kwotę 4.000 zł brutto (co stanowiło ok 20,50 zł netto za 1h + VAT). 
Łączne koszty usług wykonanych przez [...]101 na podstawie ww. umów, w okresie 
od lipca do grudnia 2016 r. wynosiły 11.370 zł.  
 

                                                      
98 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
99 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
100 Jw. 
101 Jw. 
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W okresie od 16.11 do 6.12.2016 r. [...]102 z SzW łączyły dwie umowy. Nie 
spowodowało to jednak dodatkowych skutków finansowych, gdyż ww. 
Zleceniobiorca wynagrodzenie za listopad 2016 r. naliczył w połowie wartości 
wynikającej z umowy zlecenia (z dnia 14.07.2016 r.), a w połowie wynikającej 
z umowy zawartej w dniu 16.11.2016 r.  
Wynagrodzenie wypłacone temu Zleceniobiorcy w 2016 r. było zgodne 
z postanowieniami ww. umów. 

(dowód: akta kontroli str.  885-907) 

1.3.20.  Z [...]103, SzW zawarł umowę z dnia 23.09.2016 r. na okres od 1.10.2016 r. 
do 31.12.2016 r., przedmiotem której było świadczenie obsługi prawnej w zakresie 
doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego SzW. W umowie określono 
miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5.473,50 zł brutto (4.450 zł netto), z tym że 
umowa nie określała wymiaru czasu (liczby godzin) świadczenia usług. Na 
podstawie tej umowy [...]104 wykonywała obsługę prawną SzW. Koszt wykonania 
usługi w okresie od października do grudnia 2016 r. wynosił 16.420,50 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 908) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Dyrektora SzW dotyczące rozliczeń 
umów zwartych z [...]105 oraz z Kancelarią Radcy Prawnego [...]106 w Zamościu były 
nierzetelne. Za wykonanie umowy zawartej z [...]107 Dyrektor SzW przyjął dokument 
roboczy, sporządzony nieprofesjonalnie i przedstawiający małą wartość użytkową 
dla SzW. Natomiast część faktur wystawionych przez ww. Kancelarię nie zawierała 
rozliczenia czasu pracy na rzecz SzW, od którego Kancelaria naliczyła 
wynagrodzenie. Nierzetelnym działaniem Dyrektora SzW było także zatwierdzenie 
do wypłaty części faktur wystawionych przez ww. Kancelarię, tytułem pokrycia 
kosztów przejazdów, w sytuacjach gdy nie wskazano tras, których one dotyczyły.   

Nieracjonalnym gospodarczo było zlecenie przez Dyrektora SzW usług 
organizacyjnych i stałej obsługi prawnej oraz opracowanie procesu obiegu leków, 
podmiotom mającym siedziby w odległych miejscowościach i zobowiązanie się SzW 
do pokrywania Wykonawcom kosztów przejazdu do Przemyśla i z powrotem. 
Również nieracjonalnymi gospodarczo były działania Dyrektora SzW dotyczące 
zawarcia umów z Kancelarią Radcy Prawnego [...]108 na usługi organizacyjne, w 
sytuacji gdy znacząca część usług objęta tymi umowami, pokrywała się z zadaniami 
komórek organizacyjnych Szpitala i działania w tym zakresie mogły być wykonane 
przez pracowników SzW. 

Nielegalnym działaniem Dyrektora SzW było zlecenie ww. Kancelarii usług 
organizacyjnych z pominięciem procedur udzielania zamówień publicznych 
przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy wartość tych 
usług przekraczała równowartość kwoty 30.000 euro.  

W ocenie NIK, poprawnie zostały rozliczone umowy cywilne zawarte z: [...]109, [...]110, 
[...]111, firmą [...]112, firmą [...]113 oraz z [...]114. 

                                                      
102 Jw. 
103 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
104 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
105 Jw. 
106 Jw. 
107 Jw. 
108 Jw. 
109 Jw. 
110 Jw. 
111 Jw. 
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1.4.  Rozliczenia pomiędzy Szpitalami z tytułu przeniesienia 
pracowników 

W okresie od lutego do grudnia 2016 r. części pracownikom Szpitala OLK (w liczbie 
od 37 do 104) powierzono wykonywanie pracy w  SzW.  Koszty zatrudnienia tych 
pracowników (wynagrodzenie, składki ZUS, zasiłki chorobowe) w ww. okresie 
wynosiły 3.022.034 zł. Zostały one poniesione przez Szpital OLK, a następnie 
w całości zrefundował je SzW, przekazując odpowiednie środki finansowe na 
rachunek Szpitala OLK.  
W okresie od marca do grudnia 2016 r., łącznie 16 pracownikom SzW powierzono 
wykonywanie pracy w Szpitalu OLK. Koszty zatrudnienia tych pracowników w ww. 
okresie wynosiły łącznie 218.411 zł. Zostały one poniesione przez SzW, a następnie 
zrefundował je Szpital OLK, przekazując odpowiednie środki finansowe na rachunek 
SzW.     

(dowód: akta kontroli str. 181-231) 

1.5.   Wynagrodzenia kadry kierowniczej SzW oraz wybranych 
pracowników 
 
1.5.1.   Sprawdzono wynagrodzenie następujących pracowników SzW: 

1) Pana Piotra Ciompy – Dyrektora SzW, 
2) Pana Krzysztofa Popławskiego  – Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w okresie 

od dnia 23.05.2009 r. do 22.05.2015 r. (od 23.05.2015 r. do 15 marca 2017 r. 
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa), 

3) Pani Jolanty Surgiewicz – Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  
(Głównego Księgowego) SzW od 1.11.2015 r., 

4) Pana Roberta Wyskiela – Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-
Technicznych SzW od dnia 1.11.2015 r., 

5) Pani Lucyny Podhalicz – Zastępcy Dyrektora ds. Organizacji Lecznictwa 
Otwartego i Rozwoju SzW od dnia 1.03.2016 r., 

6) Pani Iwony Frukacz – Kierownika Działu, Pełnomocnik Dyrektora ds. 
Personalnych, zatrudniona w okresie od 24.06.2015 r. do 31.03.2016 r., 

7) Pana Macieja Lewickiego – Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej 
z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, w okresie od stycznia 2015 r. do lipca 
2016 r. zatrudniony na ww. stanowisku w wymiarze ½ etatu w związku 
z pełnieniem obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala 
Miejskiego, a od sierpnia 2016 r. zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, 

8) Pana Andrzeja Winiarskiego – Specjalisty ds. Analiz i Planowania od 
1.11.2015 r., 

9) Pani Zdzisławy Litwin – Asystenta Dyrektora SzW od 1.07.2015 r.   
 
W SzW obowiązywał Regulamin wynagradzania wprowadzony w życie 
Zarządzeniem  nr 121/2008 z dnia 24.09.2008 r. Dyrektora SzW. Regulamin ten był 
kilkakrotnie zmieniany. Zgodnie z Regulaminem, wynagrodzenie pracowników 
składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę. 
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem 
oraz innym pracownikom przewidzianym w tabeli stanowiącej załącznik nr 4, 

                                                                                                                                       
112 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
113 Jw. 
114 Jw. 
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przysługiwał dodatek funkcyjny. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków 
służbowych pracodawca mógł przyznać pracownikowi na czas określony nie dłuższy 
niż rok, dodatek specjalny. Regulamin zawierał m.in. tabelę zaszeregowań 
stanowisk pracy, taryfikator kwalifikacyjny, tabelę stawek wynagrodzenia 
zasadniczego i tabelę stawek dodatku funkcyjnego.  
Regulamin wynagradzania nie zawierał postanowień dotyczących zasad 
wynagradzania Dyrektora SzW. 

(dowód: akta kontroli str. 557-560, 573-575, 910-945, 975-1019) 

Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego odnośnie 
wynagrodzeń Dyrektora SzW wyjaśnił m.in., że w zakresie wynagradzania 
dyrektorów podmiotów leczniczych, dla których podmiotem prowadzącym jest 
Województwo nie ma specjalnych, szczególnych uregulowań. W wyżej wskazanym 
zakresie obowiązuje ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099 ze zm.). 

 (dowód: akta kontroli str. 1885-1891)  

Kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za 
wieloletnią pracę pracowników wymienionych w pkt 2, 4, 5 i 7 określone zostały 
zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Regulaminie wynagradzania SzW.  

(dowód: akta kontroli str.  557-560, 573-575, 910-945, 975-1019) 

1.5.2.   Pan Piotr Ciompa – Dyrektor SzW, Pani Jolanta Surgiewicz – Zastępca 
Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych (Główny Księgowy) SzW oraz Pan 
Krzysztof Popławski –  były Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SzW, zatrudnieni 
byli w SzW na podstawie umów o pracę i jednocześnie w tym samym okresie 
zatrudnieni byli na podstawie umów o pracę za wynagrodzeniem, na takich samych 
stanowiskach w Szpitalu OLK, z tym że Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 
w Szpitalu OLK zatrudniony był w wymiarze ½ etatu. Do dnia 2.04.2017 r. były to 
dwa odrębne Szpitale, mieszczące się w różnych lokalizacjach Przemyśla. 

(dowód: akta kontroli str.  557-566, 912-920, 921-928) 

Dyrektor SzW wyjaśnił, że teza o potencjalnym konflikcie interesów jest błędna 
z uwagi na proces łączenia Szpitali. Dyrektor i jego zastępcy, jako pracownicy kadry 
kierowniczej mają znacznie większą swobodę w organizacji czasu pracy. Ponadto 
biorąc pod uwagę proces łączenia szpitali świadczenie pracy na rzecz dwóch 
podmiotów objętych łączeniem, zarówno nie było problematyczne, jak też było 
celowe i racjonalne. Należy także podnieść, iż było to rozwiązanie tymczasowe. 
Dyrektor wskazał, że pracownicy zarządzający zakładem mogą wykonywać swoje 
obowiązki również poza godzinami pracy ustalonymi w Regulaminie Pracy.   

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915)   

Pan Piotr Ciompa – Dyrektor SzW, Pani Jolanta Surgiewicz – Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Finansowych (Główny Księgowy) SzW oraz Pan Krzysztof 
Popławski –  były Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SzW, w okresach kiedy byli 
jednocześnie zatrudnieni w SzW oraz Szpitalu Miejskim (a później w Szpitalu OLK), 
pobierali z tych tytułów odrębne wynagrodzenia.  
W ocenie NIK, takie rozwiązanie było dopuszczalne, ponieważ były to odrębne 
podmioty (zakłady pracy). Podobne stanowisko w sprawie przedstawił Marszałek 
Województwa w złożonych wyjaśnieniach. 

(dowód: akta kontroli str.  557-566, 912-920, 921-928) 
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5.2.3.   Od dnia 1.03.2016 r. Dyrektor SzW zatrudnił na podstawie umowy o pracę 
Panią [...]115 na stanowisku Zastępca Dyrektora ds. Organizacji Lecznictwa 
Otwartego i Rozwoju SzW, w sytuacji gdy obowiązujący w tym czasie Regulamin 
organizacyjny SzW, nie przewidywał takiego stanowiska. Stanowisko takie zostało 
utworzone w nowym Regulaminie organizacyjnym obowiązującym od dnia z 1.04 
2016 r.116 

(dowód: akta kontroli str. 933-934, 1063-1249) 

Dyrektor SzW wyjaśnił, że zatrudnienie Pani [...]117 przed stosownymi zmianami w 
Regulaminie Organizacyjnym podyktowane było kwestiami organizacyjnymi. Data 
wydania zarządzenia wprowadzającego nowy regulamin jest datą sformalizowania 
stanu, który de facto funkcjonował w przejściowym okresie 30 dni.  

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915)  

W zakresie wynagrodzeń osób wymienionych w pkt 1.5.1. stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1.   Od 19.09.2016 r. Panu [...]118, Dyrektor SzW przyznał „dodatkowe 
wynagrodzenie” w kwocie 1.200 zł miesięcznie w związku z pełnieniem funkcji 
Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, mimo iż Regulamin 
wynagradzania SzW nie przewidywał takiego składnika wynagrodzenia. Regulamin 
ten umożliwiał przyznanie dodatku specjalnego w sytuacji np. powierzenia zadań o 
wysokim stopniu odpowiedzialności. Dodatek ten nie mógł przekraczać 40% sumy 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. Dodatek 
przyznawany jest na czas określony nie dłuższy niż rok. W tym przypadku wysokość 
przyznanego „dodatkowego wynagrodzenia” nie przekraczała limitu dla dodatku 
specjalnego. 

(dowód: akta kontroli str.  921-927, 975-1019)  

Dyrektor SzW nie wskazał podstawy prawnej wypłaty „dodatkowego wynagrodzenia” 
wypłacanego ww. pracownikowi. Dyrektor wyjaśnił, że przyznanie tego 
wynagrodzenia podyktowane było zwiększeniem obowiązków tego pracownika.   
Ponadto Dyrektor wskazał, że fakt nazwania tego elementu wynagrodzenia 
„dodatkowym wynagrodzeniem za pracę” nie jest równoznaczne z przyjęciem, iż jest 
to wynagrodzenie funkcjonujące obok wynagrodzenia za pracę. Jest to część 
wynagrodzenia tego pracownika i brak jest podstaw w oparciu o przepisy KP do 
kwestionowania prawa do jego uzyskania i wypłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915)  

W ocenie NIK przyznanie przez Dyrektora SzW składnika wynagrodzenia, którego 
nie przewidywał Regulamin wynagradzania, w sytuacji gdy spełnione były przesłanki 
do dodatku specjalnego, było działaniem nierzetelnym. 
 

2.   Dyrektor SzW w okresie od 24.06.2015 r. do 31.03.2016 r zatrudnił na 
podstawie umowy o pracę Panią [...]119 na stanowisku „Kierownika Działu – 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Personalnych”. Regulamin organizacyjny120 ani 
Regulamin wynagradzania SzW, w czasie obowiązywania ww. umowy nie 

                                                      
115 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
116 Zarządzenie nr 41/2016 Dyrektora SzW. z dnia 31 03.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego 
117 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
118 Jw. 
119 Jw. 
120 Regulamin organizacyjny SzW wprowadzony w życie zarządzeniem nr 47/2015 Dyrektora SzW z dnia 15.05.2015 r, 
obowiązujący od dnia 15.05.2015 r. do 31.03.2016 r. 
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nieprawidłowości 
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przewidywały w strukturze tego Szpitala stanowiska „Pełnomocnika Dyrektora ds. 
Personalnych”. Stanowiska kierowników działów zajmowane były przez inne osoby. 
Pani [...]121 nie wykonywała pracy związanej z kierowaniem Działem lub Sekcją 
SzW.   

(dowód: akta kontroli str. 544-551,1063-1249) 

Dyrektor SzW wyjaśnił, że potrzeba powołania tej osoby na stanowisku 
Pełnomocnika Dyrektora ds. Personalnych wynikała z potrzeby koordynacji polityki 
kadrowej w związku z łączeniem Szpitali. Regulamin wynagradzania nie 
przewidywał szczególnej sytuacji łączenia Szpitali, stąd brak odpowiednich regulacji 
w tym akcie. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

3.     Pani [...]122 zatrudniona była na stanowisku „Kierownika Działu – Pełnomocnik 
Dyrektora ds. Personalnych”. Regulamin wynagradzania SzW123 nie przewidywał 
stanowiska „Pełnomocnika Dyrektora ds. Personalnych” natomiast wynagrodzenie 
tego pracownika, określone w umowie było wyższe od maksymalnego 
wynagrodzenia, jakie zgodnie z Regulaminem wynagradzania mógł otrzymać 
kierownik komórki organizacyjnej (Kierownik Działu). Wynagrodzenie zasadnicze 
było wyższe od maksymalnego przewidzianego Regulaminem dla Kierownika 
Działu, o kwotę 3.800 zł, a dodatek funkcyjny o 800 zł miesięcznie. 

(dowód: akta kontroli str.  544-551, 975-1019) 

Dyrektor wyjaśnił, że wysokość wynagrodzenia wynikała z zakresu obowiązków ww. 
osoby znacznie przekraczającej zakresy obowiązków na tym stanowisku. Nadmienić 
należy, że regulamin wynagradzania pełni funkcję gwarancyjną dla pracownika, 
w związku z tym odchylenia in plus od regulaminu nie naruszają uprawnienia 
pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

W ocenie NIK, zatrudnienie pracownika na stanowisku nie przewidzianym ani 
w Regulaminie organizacyjnym ani w Regulaminie wynagradzania SzW, 
a w konsekwencji przyznanie wynagrodzenia, które nie było określone 
w Regulaminie wynagradzania, było działaniem nierzetelnym.  

 

4.   Wynagrodzenie zasadnicze [...]124 Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-
Finansowych (Głównego Księgowego) SzW, określone w umowie o pracę było 
wyższe o 1.100 zł miesięcznie, niż przewidywał Regulamin wynagradzania, 
obowiązujący w SzW dla tego stanowiska. 

Wynagrodzenie zasadnicze Pana [...]125 Specjalisty ds. Analiz i Planowania 
określone w umowie o pracę było wyższe o kwotę 1.700 zł miesięcznie, niż 
przewidywał Regulamin wynagradzania obowiązujący w SzW dla tego stanowiska.  

(dowód: akta kontroli str.  557-560, 573-581, 975-1062)  

Dyrektor SzW wyjaśnił, że wysokość wynagrodzenia wynikała z zakresów 
obowiązków ww. osób znacznie przekraczających zakresy obowiązków na tych 
stanowiskach. Nadmienić należy, że Regulamin wynagradzania pełni funkcję 

                                                      
121 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
122 Jw. 
123 Regulamin wynagradzania SzW wprowadzony w życie zarządzeniem nr 121/2008 Dyrektora SzW z dnia 24.09.2008 r. ze 
zm.  
124 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
125 Jw. 
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gwarancyjną dla pracownika, w związku z tym odchylenia in plus od Regulaminu nie 
naruszają uprawnienia pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 1869-1884)  

W ocenie NIK przyznanie wynagrodzenia w wysokości przekraczającej maksymalne 
stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w Regulaminie wynagradzania, było 
działaniem nierzetelnym.  

 5.    W jednym przypadku zatrudniono pracownika na stanowisku Asystenta 
Dyrektora, w sytuacji gdy ani Regulamin organizacyjny, ani Regulamin 
wynagradzania SzW, nie przewidywały takiego stanowiska. Pracownik ten zajmował 
się przede wszystkim obsługą sekretariatu Dyrektora. 

(dowód: akta kontroli str. 944-945, 975-1019, 1063-1287) 

Dyrektor SzW wyjaśnił, że zakres zadań tego pracownika odpowiada zadaniom 
sekretarki. Jest to jedynie inna nazwa tego samego stanowiska pracy, a nie inne, 
nieprzewidziane regulaminami stanowisko pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

W ocenie NIK zatrudnienie pracownika na stanowisku nie przewidzianym ani 
w Regulaminie organizacyjnym ani w Regulaminie wynagradzania SzW, 
a w konsekwencji przyznanie wynagrodzenia, które nie było określone 
w Regulaminie wynagradzania, było działaniem nierzetelnym.  

6.   Pani [...]126 - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych (Główny 
Księgowy), Pani [...]127 – Kierownika Działu – Pełnomocnik Dyrektora ds. 
Personalnych oraz Pan [...]128 – Specjalista ds. Analiz i Planowania, zatrudnieni byli 
w SzW na podstawie umów o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy mimo, iż 
charakter ich pracy nie uzasadniał takiego rozwiązania.  
W ocenie NIK, było to niezgodne z przepisem art. 140 Kodeksu pracy, wg którego 
system zadaniowego czasu pracy może być stosowany w przypadkach 
uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją, albo miejscem jej wykonywania.  
Zadaniowy system czasu pracy może być stosowany tylko w wąskim zakresie, tj. 
wówczas, gdy rodzaj pracy, jej organizacja albo miejsce wykonywania 
uniemożliwiają lub znacznie utrudniają kontrolę pracodawcy nad pracownikiem 
w czasie wykonywania pracy. 129 
Skutkiem zawarcia umów  w systemie zadaniowego czasu pracy był brak obowiązku 
prowadzenia przez SzW ewidencji godzin tych pracowników (art. 149 § 2 Kodeksu 
pracy). 

 (dowód: akta kontroli str. 544-551, 557-566, 573-581) 

SzW prawidłowo ustalił składniki wynagrodzenia 6 z 9 objętych kontrolą 
pracowników. 

W ocenie NIK, nierzetelnym działaniem Dyrektora SzW było zatrudnienie dwóch 
pracowników na stanowiskach nieprzewidzianych w Regulaminie organizacyjnym 
i Regulaminie wynagradzania, obowiązujących w Szpitalu oraz przyznanie 
i wypłacanie 3 pracownikom wynagrodzeń wyższych niż przewidzianych 
w Regulaminie wynagradzania, dla stanowisk na których byli oni zatrudnieni.   

Również nierzetelnym działaniem Dyrektora SzW było przyznanie jednemu 
pracownikowi SzW, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Zespołu 

                                                      
126 Jw. 
127 Jw. 
128 Jw. 
129 Komentarz Kazimierza Jaśkowskiego dostępny w bazie LEX 
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Kontroli Zakażeń Szpitalnych, składnika wynagrodzenia nieprzewidzianego 
w Regulaminie wynagradzania.  

Trzech pracowników SzW zostało zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
w systemie zadaniowego czasu pracy mimo, iż charakter ich pracy nie uzasadniał 
zastosowania takiego systemu czasu pracy. W ocenie NIK, było to niezgodne 
z przepisem art. 140 Kodeksu pracy. 

Rozliczenia finansowe pomiędzy SzW a Szpitalem OLK, tytułem kosztów 
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, spowodowane przeniesieniami 
pracowników, zostały dokonane prawidłowo.  

 

2.  Zmiany w zakresie funkcjonowania wybranych 
oddziałów SzW 
 
Do końca 2016 r. planowane połączenie SzW i Szpitala OLK nie nastąpiło. 
W 2016 r. miały miejsce zmiany organizacyjne w zakresie funkcjonowania 
niektórych oddziałów SzW. Skutki tych zmian przedstawiono na przykładzie 2 
oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii oraz 
Okulistyki. W zakresie funkcjonowania tych oddziałów wystąpiły największe zmiany. 

2.1.   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem 
Toksykologii 

2.1.1.   Świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii 
w SzW były udzielane w okresie od stycznia 2015 r. do marca 2016 r. przez 12 
lekarzy z [...]130, na podstawie umowy nr 39/kontrakt/2014. Odpłatność wynosiła 160 
tys. zł brutto miesięcznie, a w kwietniu 2016 r., na podstawie umowy z 30.03.2016 r. 
wzrosła do kwoty 199 tys. zł brutto. Po wygaśnięciu tej umowy, od maja 2016 r. 
świadczenia na tym Oddziale udzielali lekarze zatrudnieni w ramach indywidualnych 
kontraktów zawieranych na czas określony. Średnia miesięczna liczba lekarzy 
wynikająca z zawartych kontraktów wynosiła w 2015 r. 12,6 a w 2016 r. – 13,2. 
Dodatkowo w Oddziale zatrudnionych było od 2 do 3 lekarzy rezydentów 
zatrudnionych na podstawie umów o pracę.  

(dowód: akta kontroli str. 1288-1294) 

Koszty usług w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii świadczonych dla SzW, 
przez podmioty zewnętrzne ([...]131, OLK SP ZOZ Rzeszów i indywidualne praktyki 
lekarskie), wynosiły w roku 2015 – 2.068,3 tys. zł, a w roku 2016 – 2.173,4 tys. zł 
(wzrost o 105,2 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str.  1297-1360) 

W zakresie anestezjologii i intensywnej terapii (w Centralnym Bloku Operacyjnym 
i Bloku Operacyjnym z Pracownią Angiografii SzW), wykonano w 2015 r. – 9.152 
znieczulenia, a w 2016 r. takich zabiegów wykonano 9.859 (wzrost o 707, tj. 
o 7,7%). W 2015 r. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonał 
świadczenia na łączną liczbę 44.389 punktów rozliczeniowych o wartości 2.308.225 
zł, a w 2016 r. – 76.999 punktów rozliczeniowych o wartości 4.003.963 zł (wzrost 
o 32.610 punktów tj. o 73,5%).  

(dowód: akta kontroli str. 1361-1364) 

                                                      
130 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
131 Jw. 
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W związku z wygaśnięciem umowy zawartej z [...]132, SzW zapewnił wykonywanie 
świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez inne podmioty, 
zachowując zbliżony poziom kosztów tych umów. Wzrost wartości wykonanych 
świadczeń w 2016 r. wynikał zarówno z „przejęcia” świadczeń ze Szpitala OLK w 
związku z zawieszeniem Oddziału Anestezjologii w tym Szpitalu, jak również z 
zwiększonego finansowania tego rodzaju świadczeń przez NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 1288-1269) 

2.1.2.   Koszty wykonania świadczeń przez 2 lekarzy anestezjologów ponosił 
Szpital OLK, w sytuacji gdy lekarze ci świadczyli swoje usługi w SzW, tj. w innym 
podmiocie:   

a) lekarz [...]133 zatrudniona w SP ZOZ OLK Rzeszów, wykonująca świadczenia 
na podstawie umowy zawartej pomiędzy ww. podmiotem a Szpitalem OLK w 
okresie od maja do lipca 2016 r. Faktury wystawione przez SP ZOZ OLK 
Rzeszów za świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej 
terapii, wykonane na rzecz SzW przez tego lekarza, były opłacane i ujmowane 
w kosztach Szpitala OLK. Wartość ww. świadczeń wynosiła 25.019,16 zł; 

b) lekarz [...]134 zatrudniony na podstawie umowy z dnia 1.09.2016 r. ze Szpitalem 
OLK w okresie od września do listopada 2016 r. Umowa ta wskazywała, że 
miejscem świadczenia usług był SzW, mimo iż została zawarta pomiędzy ww. 
lekarzem a Szpitalem OLK. Faktury wystawione przez tego lekarza za usługi w 
zakresie anestezjologii i intensywnej terapii wykonane na rzecz SzW były 
opłacane i ewidencjonowane w ciężar kosztów Szpitala OLK. Wartość tych 
świadczeń wynosiła 72.305,42 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1339-1360) 

W zakresie zmian w funkcjonowaniu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
z Pododdziałem Toksykologii SzW stwierdzono następujące nieprawidłowości:   
 
1.   Świadczenia medyczne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii wykonane 
na rzecz SzW przez 2 lekarzy, o łącznej wartości 97.324,58 zł, zostały zaliczone 
w koszty funkcjonowania Szpitala OLK, mimo iż w okresie realizacji tych świadczeń 
w Szpitalu OLK nie funkcjonował Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 
z dniem 21.04.2016 r. działalność tego Oddziału została zawieszona, a w dniu 
5.10.2016 r. zlikwidowana.  

Stanowiło to naruszenie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. 
o rachunkowości135, zgodnie z którym w księgach rachunkowych jednostki należy 
ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją 
koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, 
niezależnie od terminu ich zapłaty.  

W jednym przypadku już w umowie zawartej z lekarzem przez Szpital OLK 
określono, że miejscem świadczenia usług w zakresie świadczeń zdrowotnych jest 
„Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio”, tj. inny podmiot niż strona umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 1339-1360) 

W powyższej sprawie Dyrektor SzW wyjaśnił, że w związku z naleganiem lekarzy 
pozostających w Szpitalu OLK z powodu likwidacji w tym Szpitalu Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii zdecydowano o zorganizowaniu stanowiska 

                                                      
132 Jw. 
133 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
134 Jw. 
135 Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm. 
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anestezjologicznego niezbędnego do wykonywania badań przeprowadzanych 
w znieczuleniu ogólnym (gastro i kolonoskopii) oraz kardiowersji elektrycznych. 
Pozostawiono też zatrudnionego jednego anestezjologa. W związku z faktycznie 
nielicznymi wykonywanymi znieczuleniami (średnio jedno tygodniowo), mając na 
uwadze efektywne wykorzystanie pracownika, zdecydowano o oddelegowaniu go do 
pracy w SzW.  

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

2.    W latach 2015 i 2016 liczba łóżek na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii SzW nie spełniała wymogów określonych w przepisach rozporządzeń 
Ministra Zdrowia.  
Liczbę łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii określały: 
− w okresie od 22.01.2013 r. do 31.12.2016 r. – przepisy § 4 ust. 3 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r. w sprawie standardów postępowania 
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą136. 

− od 1.01.2017 r. – przepisy § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 
grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii137. 

Zgodnie z tymi przepisami liczba łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej 
terapii powinna stanowić co najmniej 2% ogólnej liczby łóżek w szpitalu. 

W okresie od 4.08.2014 r. do 11.12.2016 r. w SzW było łącznie 726 łóżek, w tym 
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii – 
8 łóżek. W okresie od 12.12.2016 r. do 31.12.2016 r. ogólna liczba łóżek w SzW 
uległa zmniejszeniu i wynosiła 718, w tym w oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii było 10 łóżek. Taki stan łóżek utrzymywał się po 1.01.2017 r.  
Zgodnie z ww. przepisami liczba łóżek w tym Oddziale nie powinna być mniejsza niż 
15. 
Z dniem 3.04.2017 r. nastąpiło połączenie SzW i Szpitala OLK, co spowodowało że 
ogólna liczba łóżek SzW wzrosła do 852, natomiast nie zmieniła się liczba łóżek na 
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.    

 (dowód: akta kontroli str. 232-243, 1365-1370) 

Dyrektor SzW wyjaśnił, że ilość łóżek na OAiIT została przeze mnie zastana po 
objęciu kierowania placówką. W chwili przejęcia z wskazanych w pytaniu 8 łóżek 
tylko 6 spełniało wymogi w zakresie wyposażenia w odpowiedni sprzęt medyczny. 
Na chwilę obecną udało się w ten sprzęt wyposażyć pozostałe dwa łóżka. Należy 
też zauważyć, że koszt montażu i wyposażenia w niezbędny sprzęt jednego łóżka 
na Oddziale Anestezjologii wynosi ok. 400 tys. zł (bez kosztów związanych 
z pracami budowlanymi). Jest to bardzo duże obciążenie budżetu szpitala. W chwili 
obecnej SzW stara się pozyskać środki na zwiększenie ilości łóżek o dodatkowe 
6 szt. z projektu transgranicznego (jest już uzgodniona lokalizacja). Na marginesie 
nadmienić należy oderwanie od rzeczywistości rozporządzenia Ministra Zdrowia, 
bowiem liczba łóżek na OAiIT powinna być wyznaczana nie od liczby łóżek, 
z których część nigdy nie jest obłożona, a od maksymalnego poziomu obłożenia 
w okresie ostatnich lat. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

2.2.   Oddział Okulistyki. 

2.2.1.  Świadczenia medyczne w Oddziale Okulistycznym SzW w latach 2015-
2016 były realizowane przez następujące podmioty: 

                                                      
136 Dz. U. z 2013 r. poz. 15 
137 Dz. U. z 2016 r. poz. 2218   
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a) od 1.06.2013 r. do 31.05.2016 r., [...]138, na podstawie umowy z dnia 31.05.2013 
r. Podmiot ten zobowiązał się do udzielania świadczeń zdrowotnych przez 
lekarzy w zakresie okulistyki obejmujących całodobowe zabezpieczenie opieki 
lekarskiej na zasadach określonych w umowie z NFZ, wykonywanie zadań 
kierownika Oddziału Okulistycznego przez lekarza specjalistę oraz wykonywanie 
badań i konsultacji dla pacjentów kierowanych z Poradni Medycyny Pracy. 
Umowa stanowiła, że   [...]139 doposaży Oddział Okulistyczny SzW w brakujący 
sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z wymogami stawianymi przez NFZ oraz 
zakupi we własnym zakresie materiały zużywalne, tj. soczewki 
wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne do operacji zaćmy, plomby i opaski 
do operacji odwarstwienia siatkówki. Umowę tę realizowało 6 lekarzy 
specjalistów z zakresu okulistyki i jeden lekarz w trakcie specjalizacji. 
Wynagrodzenie w umowie określono w wysokości 54% przychodów z NFZ oraz 
30 zł brutto za każdego konsultowanego pacjenta kierowanego z Poradni 
Medycyny Pracy. Średnie miesięczne koszty wykonania świadczeń na podstawie 
tej umowy wynosiły 147.126 zł140; 
 

b) od 1.04.2016 r. do końca 2016 r. OLK SP ZOZ Rzeszów na podstawie umowy 
z dnia 31.03.2016 r. Przedmiotem tej umowy (w zakresie oddziału 
Okulistycznego) było wykonywanie „zabiegów” wyszczególnionych i wycenionych 
w części 5 załącznika nr 3 do umowy. Umowę tę pierwotnie wykonywało 3 
lekarzy specjalistów. Od 1.05.2016 r. umowę realizowało 4 lekarzy, a od 
1.06.2016 r. 7 lekarzy. Według umowy, świadczenia w Oddziale Okulistycznym 
(zabiegi) wykonywane były w podstawowym czasie pracy SzW, tj. od 7.00 do 
14.35. Przedmiotowa umowa, w Oddziale Okulistycznym w kwietniu 2016 r., 
oprócz wykonywania „zabiegów” przewidywała także dyżury lekarzy „pod 
telefonem”.  
 

c) od 1.05.2016 r. do końca 2016 r. OLK SP ZOZ Rzeszów na podstawie umowy 
z dnia 28.04.2016 r. Przedmiotem umowy (w zakresie oddziału Okulistycznego) 
było  pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych tzw. 
„dyżury pod telefonem” w dni powszednie w godzinach od 14.35 do 7.00 dnia 
następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godz. od 7.00 do 7.00 dnia 
następnego. W umowie określono wynagrodzenie dla OLK SP ZOZ w Rzeszowie 
w kwocie 26 zł brutto za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz 52 zł brutto w przypadku wezwania za każdą 
godzinę świadczenia usług w Oddziale. W umowie określono, że będzie ją 
realizowało 5 lekarzy specjalistów oraz lekarz w trakcie specjalizacji. Od 
1.06.2016 r. w umowie liczbę lekarzy specjalistów zwiększono do 7.    

 

d) od 1.06.2016 r. do 30.11.2016 r. [...]141 w Przemyślu, na podstawie umowy z dnia 
20.05.2016 r. Przedmiotem umowy było udzielanie świadczeń zdrowotnych w 
zakresie okulistyki w podstawowych godzinach ordynacji142 w dni powszednie. 
Umowa określała wynagrodzenie w kwocie 20.000 zł brutto. Umowa nie 
precyzowała, czy wynagrodzenie to dotyczy całego okresu obowiązywania 

                                                      
138 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
139 Jw. 
140 Obliczone jako średnia z okresu od stycznia 2015 r do maja 2016 r. (2.501.148,21 zł :17 miesięcy = 147.126 zł)  
141 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
142 W czasie 7 godz. 35 min. Godziny ordynacji były ustalane indywidualnie dla każdego lekarza w godzinach od 7.00 do 
15.30. 
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umowy, czy też zostało określone za 1 miesiąc. Faktycznie SzW z tytułu tej 
umowy wypłacił 6 razy po 20.000 zł, tj. łącznie 120.000 zł. Wynagrodzenie 
miesięczne (ryczałt) pobierane przez tego lekarza było wyższe niż 
czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego lekarzom 
zatrudnionym w SzW na podstawie umów o pracę na podobnych stanowiskach, 
które wynosiło ok. 4.900 zł brutto (bez dyżurów medycznych). 
 
Dyrektor SzW wyjaśnił, że wysokość wynagrodzenia w przedmiotowym zakresie 
związana była z koniecznością pozyskania nowego, wysoko wyspecjalizowanego 
personelu medycznego. Z uwagi na istotny niedobór okulistów na rynku 
wynikający z wieloletnich zaniedbań państwa w zakresie warunków specjalizacji 
okulistycznej, jak i utrudnień w tej specjalizacji czynionych w Przemyślu przez 
starszych stażem okulistów, wysokość ich wynagrodzenia znacznie odbiega od 
wynagrodzenia lekarzy innych specjalności. Poziom wynagrodzenia okulistów 
określa relacja podaży do popytu na ich umiejętności.  
 
Lekarz ten w okresie wykonywania umowy z dnia 20.05.2016 r., był także 
wykazany jako wykonujący umowy pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ Rzeszów 
z 31.03.2016 r i z 28.04.2016 r. wymienione powyżej. Oznacza to, że w okresie 
od czerwca do listopada 2016 r. lekarz [...]143 wykonywała usługi na Oddziale 
Okulistycznym SzW na podstawie 3 umów: na wykonywanie zabiegów (umowa 
wym. pod lit. b), na pełnienie dyżurów (lit. c) oraz na udzielanie świadczeń (lit. d). 
Zakres 2 umów (lit. b i d) pokrywał się, z tym że SzW ponosił koszty zabiegów 
wyłącznie na podstawie umowy opisanej pod lit d.   
   

e) od 1.12.2016 r. na podstawie umowy zawartej do 30.11.2017 r. ze Szpitalem 
OLK, [...]144 w Przemyślu udzielała świadczeń zdrowotnych w Oddziale 
Okulistycznym SzW z wyłączeniem świadczeń tzw. „zabiegów” objętych umową 
z dnia 31.03.2016 r. zawartą pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ w Rzeszowie. 
Umowa stanowiła, że miejscem wykonywania świadczeń był SzW, tj. inny 
podmiot niż strona zawierająca umowę. Wynagrodzenie za wykonane 
świadczenia określono na kwotę 10.000 zł miesięcznie.  
Wynagrodzenie to było wyższe niż przeciętne wynagrodzenie wypłacane 
lekarzom zatrudnionym w SzW na podstawie umów o pracę na podobnych 
stanowiskach, które wynosiło ok. 4.900 zł brutto (bez dyżurów medycznych). 
W czasie obowiązywania tej umowy, za grudzień 2016 r., z tytułu wykonanych 
zabiegów przez tego lekarza, SzW wypłacił OLK SP ZOZ w Rzeszowie kwotę 
34.800 zł. Oznacza to, że w grudniu 2016 r. SzW poniósł łączne koszty 
świadczeń wykonanych przez lekarza [...]145 (świadczenia i zabiegi) w kwocie 
44.800 zł.  

 
f) od 1.06.2016 r. do 31.12.2016 r. [...]146 w Lublinie, na podstawie umowy  z dnia 

2.06.2016 r. Przedmiotem umowy było wykonywanie świadczeń zdrowotnych z 
zakresu okulistyki w podstawowych godzinach ordynacji w dni powszednie. W 

                                                      
143 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
144 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
145 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
146 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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umowie określono wynagrodzenie w kwocie 300 zł za dzień. Z umowy nie 
wyłączono wykonywania zabiegów. Lekarz ten dodatkowo w podstawowych 
godzinach pracy SzW wykonywał zabiegi w Oddziale Okulistycznym na 
podstawie umowy z dnia 31.03.2016 r. zawartej pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ 
w Rzeszowie (opisanej pod lit b).  Wynagrodzenie zapłacone przez SzW dla OLK 
SP ZOZ w Rzeszowie za zabiegi wykonane przez tego lekarza (na podstawie 
umowy z dnia 31.03.2016 r.) wynosiło: za lipiec 2016 r. – 1.000 zł, za sierpień 
2016 r. – 1.000 zł i za wrzesień 2016 r. – 600 zł. Wynagrodzenie wypłacone 
przez SzW temu lekarzowi na podstawie umowy z dnia 2.06.2016 r. wynosiło: za 
czerwiec 2016 r. – 3.000 zł, za lipiec 2016 r. – 2.400 zł, za sierpień 2016 r. – 
3.600 zł, a za wrzesień 2016 r. – 2.400 zł.  
 

g) od 4.07.2016 do 30.06.2017 r. [...]147 w Przemyślu, na podstawie umowy z dnia 
21.06.2016 r. Przedmiotem umowy było wykonywanie świadczeń zdrowotnych w 
zakresie okulistyki w podstawowych godzinach ordynacji w dni powszednie. W 
umowie określono wynagrodzenie w kwocie 6.000 zł miesięcznie. W dniu 
11.05.2017 r. (w trakcie kontroli NIK) sporządzono aneks nr 1 do ww. umowy, na 
podstawie którego wyłączono z zakresu tej umowy wykonywanie zabiegów 
objętych umową z dnia  31.03.2016 r. zawartą pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ 
Rzeszów (lit b). W aneksie wskazano, iż obowiązuje on od daty jego 
sporządzenia z mocą od 4.07.2016 r. (z mocą wsteczną 10 miesięcy i 7 dni). 
Jednocześnie w dniu 11.05.2017 r. sporządzono aneks nr 17 do umowy z dnia 
31.03.2016 r. zawartej pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ w Rzeszowie na 
wykonywanie zabiegów (lit b) na podstawie którego lekarza [...]148 dopisano do 
wykazu personelu wykonującego tę umowę. W aneksie wskazano, że 
obowiązuje on z mocą wsteczną od 4.07.2016 r. Oznacza to, że w okresie od 
4.07.2016 r. do 31.12.2016 r. lekarz [...]149 wykonywała usługi na Oddziale 
Okulistycznym SzW w podstawowym czasie pracy Szpitala na podstawie 2 
umów: na wykonywanie zabiegów (umowa wym. pod lit. b), oraz na udzielanie 
świadczeń (lit. g). Ponadto lekarz ten w okresie od maja do grudnia 2016 r. był 
także wykazany jako wykonujący umowę pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ 
Rzeszów z 28.04.2016 r. na pełnienie dyżurów, wymienioną powyżej (lit. c)   
  

h) od 1.06.2016 r. do 31.05.2017 na podstawie umowy z dnia 23.09.2016 r., 
zawartą z [...]150 w Hrubieszowie. Przedmiotem umowy było m.in. kierowanie 
i zarządzanie pracą Oddziału Okulistycznego, jako kierownik tego Oddziału, 
sprawowanie nadzoru medycznego nad pacjentami przebywającymi w Oddziale, 
konsultowania w razie potrzeby pacjentów innych Oddziałów oraz udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym, z wyłączeniem  „zabiegów” 
objętych umową z dnia  31.03.2016 r. zawartą pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ 
Rzeszów (lit b). W umowie wskazano, iż lekarz ten jako kierownik Oddziału 
sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad osobami pracującymi w 
Oddziale na podstawie stosunku prawnego. W umowie określono wynagrodzenie 
w kwocie 9.400 zł miesięcznie. Wynagrodzenie to było wyższe niż przeciętne 
wynagrodzenie wypłacane lekarzom zatrudnionym na podstawie umów o pracę 
na podobnych stanowiskach, które wynosiło ok. 7.100 zł brutto (bez dyżurów 
medycznych).  

                                                      
147 Jw. 
148 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej 
149 Jw. 
150 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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Lekarz ten w okresie wykonywania ww. umowy, był także wykazany jako 
wykonujący umowy pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ Rzeszów z 31.03.2016 r. 
i z 28.04.2016 r. wymienione powyżej. Oznacza to, że w okresie od czerwca do 
grudnia 2016 r. lekarz [...]151 wykonywała usługi na Oddziale Okulistycznym SzW 
na podstawie 3 umów: na wykonywanie zabiegów (umowa wym. pod lit. b), na 
pełnienie dyżurów (lit. c) oraz na udzielanie świadczeń (lit. h).   

 
W okresie od czerwca do grudnia 2016 r., z tytułu wykonanych zabiegów przez 
tego lekarza  SzW wypłacił OLK SP ZOZ w Rzeszowie łącznie kwotę 86.400 
zł152. W tym samym okresie wynagrodzenie wypłacone temu lekarzowi na 
podstawie indywidualnego kontraktu wynosiło łącznie 65.800 zł153. Łączne koszty 
wykonanych świadczeń przez tego lekarza (na podstawie umowy z dnia 
31.03.2016 r. zawartej pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ w Rzeszowie 
i indywidualnego kontraktu z dnia 23.09.2016 r.) w okresie od czerwca do 
grudnia 2016 r. wynosiły 152.200 zł.   

(dowód: akta kontroli str. 1371-1643, 1898-1915) 

Dyrektor SzW wyjaśnił, że wyłączenie zabiegów okulistycznych z umów cywilnych 
(kontraktów) z zatrudnionymi lekarzami na Oddziale Okulistyki podyktowane było 
daleko posuniętą specjalizacją tych lekarzy. Nie jest tak, że każdy okulista jest 
również chirurgiem, a statystycznie rzecz biorąc większość lekarzy okulistów 
zajmuje się tylko ambulatorium lub pracą na oddziale. Jedynie kilka procent 
zarejestrowanych w Polsce okulistów zajmuje się chirurgią okulistyczną. 
Specjalizacja jest również wśród tych chirurgów. Polega ona na specjalizacji 
w operacji przedniego lub tylnego odcinka oka. Po reorganizacji Oddziału planuje 
się zatrudnienie lekarzy okulistów dla ambulatorium oraz na oddziale w celu 
dalszego zminimalizowania kosztów działania wyżej wymienionej jednostki. Jednak 
z uwagi na brak kwalifikowanej kadry medycznej  zainteresowanych pracą na 
Oddziale, zmiany te muszą przebiegać z zachowaniem bezpieczeństwa 
funkcjonowania Oddziału. Jednocześnie taka forma współpracy daje motywację do 
wykonywania jak największej liczby zabiegów zaćm, co daje gwarancję na 
wykonanie kontraktów z NFZ i pozyskanie potrzebnej ilości pacjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

Lekarz okulista [...]154 w Hrubieszowie   posiada miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej oddalone od SzW około 160 km i w SzW w II półroczu 2016 r. 
pracowała średnio 1-2 dni w tygodniu. Lekarz ten w ramach zawartej umowy 
wykonywał obowiązki kierownika Oddziału Okulistycznego SzW.    

(dowód: akta kontroli str.  1476-1484, 1599-1620, 1630-1632, 1646-1660) 

Dyrektor SzW wyjaśnił m.in., że miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 
lekarzy zatrudnionych na kontrakcie nie ma wpływu na funkcjonowanie Oddziału. 
Funkcje nadzoru doktor [...]155 nad Oddziałem polegają na organizacji 
funkcjonowania Oddziału oraz kontroli wykonywanej pracy przez personel 
zatrudniony na Oddziale, a nie na wyrabianiu godzin. Wyniki jej pracy oceniam 
bardzo dobrze. Jakość pracy kierownika oddziału mierzy się (…) liczbą powikłań 

                                                      
151 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
152 VI – 8.400 zł, VII – 6.600 zł, VIII – 18.000 zł, IX – 9.000 zł, X – 12.000 zł, XI – 16.800 zł, XII – 15.600 zł.  
153 7 razy po 9.400 zł 
154 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
155 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
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pooperacyjnych, zakażeń szpitalnych, wskaźnikiem śmiertelności w porównaniu do 
innych placówek. Kierownik oddziału jest dostępny dla personelu medycznego 24 
godziny na dobę, ma zapewnić dopływ pacjentów, pozyskać nowych lekarzy, 
organizuje promocję Oddziału itp. które to obowiązki są wykonywane najczęściej 
poza godzinami pobytu na Oddziale.  

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

2.2.2.  Personel lekarski Oddziału Okulistycznego SzW zgłoszony do realizacji 
świadczeń w zakresie umowy zawartej z NFZ obejmował 8 lekarzy, z tego: 
− 4 lekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (37 h, 55 m 

tygodniowo, tj. średnio ok. 165 h i 20 m miesięcznie156), 
− 1 lekarza zatrudnionego średnio w wymiarze 24 h tygodniowo, tj. średnio ok. 

104 h i 40 m miesięcznie157 
− 2 lekarzy zatrudnionych średnio w wymiarze 12 h tygodniowo, tj. średnio ok. 

52 h i 20 m miesięcznie 
− 1 lekarza zatrudnionego średnio w wymiarze 7 h, 35 m tygodniowo, tj. średnio 

ok. 33 h miesięcznie. 
 
W okresie od czerwca do grudnia 2016 r., lekarze zgłoszeni do NFZ realizujący 
świadczenia w pełnym wymiarze czasu pracy (średnio ok. 165 h i 20 m 
miesięcznie), w podstawowych godzinach pracy SzW pracowali następująco :    
− lekarz [...]158: w czerwcu – przepracowała 70 h, w lipcu – 56 h, w sierpniu – 84 

h, we wrześniu – 56 h, w październiku, listopadzie i grudniu 2016 r. – 0 h.  
− lekarz [...]159:  w czerwcu – przepracowała 53 h i 5 m, w lipcu  – 15 h i 10 m, w 

sierpniu – 121 h i 20 m, we wrześniu – 53 h i 5 m, w październiku, listopadzie i 
grudniu 2016 r. – po 60 h i 40 m,   

− lekarz [...]160: od czerwca do grudnia 2016 r. pracowała codziennie od 
poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy średnio ok. 165 h 
miesięcznie, za wyjątkiem sierpnia 2016 r. w którym przepracowała 106 h 
i 10 m ze względu na przerwę urlopową, 

− lekarz [...]161: w II półroczu 2016 r. nie pracował w Oddziale Okulistycznym 
w podstawowych godzinach ordynacji, ani też OKL SP ZOZ w Rzeszowie w 
tym okresie nie rozliczał zabiegów wykonanych przez tego lekarza. 
 

Pozostali lekarze zgłoszeni do realizacji świadczeń w Oddziale Okulistycznym SzW 
w okresie od czerwca do grudnia 2016 r. pracowali następująco: 

− lekarz [...]162:, zgłoszona w wymiarze 24 h tygodniowo (ok. 104 h i 40 m 
miesięcznie), w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu 2016 r. nie pracowała, w 
październiku, listopadzie i grudniu 2016 r. pracowała po 7 h i 35 min 
miesięcznie (1 dzień w miesiącu), 

− lekarz [...]163:, zgłoszony w wymiarze 12 h tygodniowo (ok. 52 h i 20 m 
miesięcznie), w czerwcu, lipcu, wrześniu i grudniu – przepracował po 15 h i 10 
m miesięcznie, w sierpniu i październiku 2016 r. – po 22 h i 45 m miesięcznie, 
w listopadzie 2016 r. – 30 h i 20 m, 

                                                      
156 Do obliczeń przyjęto, że w miesiąc obejmuje 4,36 tygodnie 
 
158 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
159 Jw. 
160 Jw. 
161 Jw. 
162 Jw. 
163 Jw. 



 

51 

− lekarz [...]164: zgłoszona w wymiarze 12 h tygodniowo (ok. 52 h i 20 m 
miesięcznie) w czerwcu, lipcu, sierpniu 2016 r.  nie pracowała, we wrześniu i 
grudniu 2016 r. pracowała po 7 h i 35 m miesięcznie, w październiku i 
listopadzie 2016 r. po 15 h i 10 m miesięcznie, 

− lekarz [...]165:, zgłoszona w wymiarze 7 h i 35 m tygodniowo (ok. 33 h 
miesięcznie), w lipcu i grudniu 2016 r. pracowała codziennie od poniedziałku do 
piątku w pełnym wymiarze czasu pracy (średnio ok. 165 h miesięcznie), w 
sierpniu – 98 h i 35 m, we wrześniu – 68 h i 15 m, w październiku i listopadzie – 
0 h.   

Spośród 8 ww. lekarzy zgłoszonych do NFZ jako realizujący świadczenia 
w Oddziale Okulistycznym, z czterema z nich SzW nie posiadał zawartych umów 
o pracę lub umów cywilnych (kontraktów). Lekarze ci, byli wykazani jako personel 
lekarski wykonujący świadczenia w Oddziale Okulistycznym, w umowie zawartej 
31.03.2016 r. pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ Rzeszów, dotyczącej wykonywania 
zabiegów. 

(dowód: akta kontroli str. 1385- 1404, 1644-1690)   

2.2.3.  W okresie od stycznia do września 2016 r. w Oddziale Okulistycznym 
w dni powszednie, poza podstawowymi godzinami pracy oraz w soboty, niedziele 
i święta wykonywane były przez lekarzy tzw. „dyżury pod telefonem”, z tym że: 
− od stycznia do maja na podstawie umowy z dnia 31.05.2013 r. zawartej z [...]166 

w Przemyślu, 
− od czerwca do września na podstawie umowy z dnia 28.04.2016 r. zawartej 

z OLK SP ZOZ w Rzeszowie.  
Od października dyżury nie były realizowane.  
W fakturach wystawionych przez [...]167 nie zostały wyodrębnione koszty dotyczące 
ww. „dyżurów pod telefonem”, natomiast miesięczne koszty wykonania tych dyżurów 
przez OLK SP ZOZ w Rzeszowie wynosiły od 15.756 zł do 16.852 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 1372-1384, 1413-1439, 1487-1643) 

2.2.4.  Umowa zawarta pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ w Rzeszowie w dniu 
31.03.2016 r. obejmująca m.in. wykonywanie zabiegów w Oddziale Okulistycznym 
została poprzedzona konkursem168, stosownie do obowiązku wynikającego 
z przepisu art. 26 ust. 4a ustawy o działalności leczniczej. Przedmiotem konkursu 
oraz umowy, było wykonywanie  świadczeń lekarskich oraz świadczeń techników 
RTG, z tym że świadczenia lekarskie obejmowały: 
− świadczenia udzielane podczas podstawowego czasu ordynacji w 8 Oddziałach, 
− świadczenia udzielane w trakcie pełnienia dyżurów (poza podstawowym czasem 

ordynacji) w 17 Oddziałach, 
− świadczenia udzielane w poradniach.  
SzW nie skorzystał z możliwości przewidzianych w art. 26a ust. 2 i 3 ustawy 
o działalności leczniczej i nie dopuścił możliwości składania ofert obejmujących 
część zamówienia (ofert częściowych). W zakresie wykonywania zabiegów 
w Oddziale Okulistycznym do konkursu złożona została oferta częściowa, która nie 
została przyjęta, gdyż SzW nie wyraził zgody na składanie ofert częściowych, 
a oferta nie obejmowała całości przedmiotu postępowania. Oferta ta przewidywała 
ceny niższe za wykonanie zabiegów niż ostatecznie wybrana oferta.   
 

                                                      
164 Jw. 
165 Jw. 
166 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
167 Jw. 
168 Otwarcie ofert w konkursie nastąpiło 8.03.2016 r.  
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Do konkursu, oferty złożyło 3 wykonawców, z tym że oferta OLK SP ZOZ 
w Rzeszowie obejmowała cały zakres objęty konkursem, natomiast oferty 
2 pozostałych oferentów obejmowały część zakresu objętego konkursem, w tym 
oferta złożona przez jednego wykonawcę obejmowała świadczenia (w tym zabiegi) 
realizowane w Oddziale Okulistycznym. W konkursie wybrano ofertę OLK SP ZOZ 
w Rzeszowie, natomiast pozostałe 2 oferty nie zostały przyjęte, gdyż nie 
obejmowały całego zakresu świadczeń objętych postępowaniem. 
Analiza ofert biorących udział w przedmiotowym konkursie wykazała, że w zakresie 
świadczeń wykonywanych w Oddziale Okulistycznym oferta nieprzyjęta (odrzucona) 
zawierała niższe ceny wykonania zabiegów niż oferta wybrana. I tak m.in.:  
− zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny – 

oferta wybrana 1.400 zł, oferta odrzucona – 850 zł (60,7% ceny oferty wybranej), 
− zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne – oferta wybrana 

1.000 zł, oferta odrzucona – 760 zł (76,0% ceny oferty wybranej), 
− usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki – oferta 

wybrana 600 zł, oferta odrzucona 280 zł (46,7% ceny oferty wybranej), 
− usuniecie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki – 

oferta wybrana 600 zł, oferta odrzucona 255 zł (42,5% ceny oferty wybranej), 
− średnie zabiegi na soczewce – oferta wybrana 400 zł, oferta odrzucona 180 zł 

(45,0% ceny oferty wybranej), 
− średnie zabiegi na aparacie ochronnym oka – oferta wybrana 200 zł, oferta 

odrzucona 79 zł (39,5% ceny oferty wybranej).   
 
W okresie od czerwca do grudnia 2016 r. OLK SP ZOZ w Rzeszowie wykonał 
w Oddziale Okulistycznym SzW, m.in.: 6 zabiegów z wykonaniem witrektomii, 384 
zabiegi usunięcia zaćmy, 1 średni zabieg na soczewce i  40 średnich zabiegów na 
aparacie ochronnym oka. Łączne koszty wykonania tych zabiegów169 wynosiły 
246.400 zł. Przeliczając liczbę tych zabiegów wg cen zawartych w ofercie 
nieprzyjętej w konkursie, wartość ich  byłaby niższa o 137.220 zł. 

  (dowód: akta kontroli str.  1492-1643, 1708, 1713-1761, 1916) 

2.2.5.  Przedmiotem umowy zawartej z [...]170 w Przemyślu (obowiązującej do 
maja 2016 r.) było całodobowe zabezpieczenie opieki lekarskiej w Oddziale 
Okulistycznym. Podmiot ten zobowiązał się także do zakupu we własnym zakresie 
materiałów zużywalnych tj. soczewek wewnątrzgałkowych materiałów 
wiskoelastycznych do operacji zaćmy, plomb i opasek do operacji odwarstwiania 
siatkówki. Umowy zawarte indywidualnie z lekarzami oraz umowa zawarta z OLK 
SP ZOZ w Rzeszowie (obowiązujące od czerwca 2016 r.) dotyczyły udzielania 
świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki w podstawowych godzinach ordynacji 
z materiałów zakupionych przez SzW, natomiast dyżury poza podstawowymi 
godzinami ordynacji w Oddziale Okulistycznym wykonywane były   do września 
2016 r.  
Ponadto [...]171 w Przemyślu zobowiązała się doposażyć Oddział Okulistyczny w 
brakujący sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z wymogami stawianymi przez 
NFZ, czego nie przewidywały indywidualne umowy zawarte z lekarzami oraz 
umowa z OLK SP ZOZ w Rzeszowie.  
Z uwagi na odmienne uregulowania zawarte w umowach z [...]172 w Przemyślu i 
OLK SP ZOZ w Rzeszowie oraz w indywidualnych kontraktach z lekarzami, nie 

                                                      
169 Na podstawie umowy z dnia 31.03.2016 r. dotyczącej zabiegów (pkt 2.2.1. lit b) zawartej w wyniku przeprowadzonego 
konkursu 
170 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
171 Jw. 
172 Jw. 
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dokonano porównania kosztów wykonywania świadczeń zdrowotnych w Oddziale 
Okulistycznym w 2016 r. w stosunku do 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str.  1372-1484) 

Wynik finansowy173 Oddziału Okulistycznego za 2015 r. wykazywał zysk w 
wysokości 148.552 zł, natomiast za 2016 r. wykazywał stratę w kwocie 121.588 zł. 
Koszty bezpośrednie (bez amortyzacji) funkcjonowania tego Oddziału w 2015 r. 
wynosiły 2.675.806 zł, a w 2016 r. koszty te były niższe i wynosiły 2.409.855 zł. 
Przychody ogółem wypracowane przez Oddział Okulistyczny w 2015 r. wynosiły 
3.369.794 zł, a w 2016 r. przychody osiągnięte przez ten Oddział były niższe i 
wynosiły 2.908.959 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 1711) 

2.2.6.   Analiza liczb zabiegów wykazanych w fakturach OLK SP ZOZ 
w Rzeszowie w Oddziale okulistycznym SzW, za okres od września do grudnia 
2016 r., wykonanych przez 3 lekarzy174, wykazała że odpowiadały one ilości 
zabiegów wynikających z Książki Zabiegowej.  

(dowód: akta kontroli str. 1695-1708) 

W zakresie zmian funkcjonowania Oddziału Okulistycznego SzW stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:   
 
1.  Trzech lekarzy specjalistów w Oddziale Okulistycznym, realizowało 
świadczenia medyczne na podstawie dwóch równoległych umów, tj. na podstawie 
umów cywilnych (indywidulanych kontraktów) zawartych pomiędzy SzW a tymi 
osobami oraz na podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2016 r. pomiędzy SzW 
a OLK SP ZOZ w Rzeszowie (pkt 2.2.1. lit b), w ramach której ww. osoby, 
wykonywały zabiegi w Oddziale Okulistycznym (witrektomia, usunięcie zaćmy itp.). 
Umowy te zobowiązywały tych lekarzy do pracy w tych samych godzinach pracy, 
tj. w podstawowych godzinach ordynacji w dni powszednie.  
Obowiązywanie w tym samym czasie umów na wykonywanie świadczeń 
medycznych w podstawowych godzinach pracy SzW, w tym samym Oddziale, przez 
lekarzy, którzy w tych samych godzinach wykonywali zabiegi na podstawie umowy 
zawartej przez SzW z innym podmiotem świadczącym takie usługi na rzecz SzW, 
w sposób niedostateczny zabezpieczało interes SzW. W sytuacji, gdy lekarz 
znaczną część czasu pracy poświęcił na wykonywanie oddzielnie płatnych 
zabiegów, nie mógł prawidłowo wykonywać indywidualnego kontraktu zawartego 
z SzW.   
Mimo, iż ci sami lekarze, w tym samym czasie, wykonywali świadczenia medyczne 
na Oddziale Okulistycznym SzW, to formalnie realizowali je na rzecz dwóch różnych 
podmiotów (SzW i OLK SP ZOZ w Rzeszowie).  

(dowód: akta kontroli str. 1385-1404, 1440-1467, 1476-1484) 

Dyrektor SzW w sprawie zatrudnienia ww. lekarzy na dwóch równoległych umowach 
wyjaśnił, że taka konstrukcja zasad współpracy miała na celu wypracowanie 
systemu motywacyjnego lekarzy, w zakresie wykonywania jak największej ilości 
zabiegów specjalistycznych. Wynagrodzenie w ramach umów zawartych między 
SzW i lekarzami było ryczałtowe. Dlatego wydzielenie z zakresu tych umów 
zabiegów specjalistycznych, których wykonywanie następowało na podstawie 

                                                      
173 Wynik finansowy obliczony jako różnica pomiędzy „przychodami ogółem Oddziału” i „kosztów ogółem Oddziału”. Do 
kosztów ogółem zaliczone zostały koszty bezpośrednie dotyczące oddziału i koszty pośrednie obejmujące m.in. koszty 
funkcjonowania apteki, sterylizacji, Działu Higieny, stanowisk technicznych, stanowiska aparatury medycznej, Działu zamówień 
publicznych, koszty Zarządu Szpitala oraz koszty administracji. 
174 […],[…] i[…] -na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1330) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na 
prywatność osób fizycznych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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odrębnych umów, z wynagrodzeniem uzależnionym od ilości wykonanych zabiegów 
zapewniło wykonywanie w SzW możliwie jak największej ilości świadczeń 
zabiegowych. Wartość połączonych umów dla każdej osoby odpowiada standardom 
rynkowym dla specjalistów w dziedzinie okulistyki. Rozbicie na dwie umowy miało 
jedynie charakter techniczno-motywacyjny. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

2.    W okresie obowiązywania umowy z dnia 31.03.2016 r. (pkt 2.2.1. lit b), OLK 
SP ZOZ w Rzeszowie w fakturach wystawionych dla SzW naliczył koszty wykonania 
zabiegów wykonanych przez lekarza [...]175, pomimo, iż treść umowy zawartej 
pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ w Rzeszowie nie obejmowała usług wykonanych 
przez tego lekarza – lekarz ten nie został ujęty w „Wykazie personelu udzielającego 
świadczenia w Oddziale Okulistycznym SzW”, stanowiącym załącznik nr 1.11. do tej 
umowy. Wykazana w fakturach OLK SP ZOZ w Rzeszowie, wartość świadczeń 
wykonanych przez tego lekarza dotyczyła małych i średnich zabiegów na aparacie 
ochronnym oka i wynosiła: za lipiec 2016 r. – 1.600 zł, za sierpień 2016 r. – 1.300 zł, 
za wrzesień 2016 r. – 400 zł. SzW ponosił też koszty z tego tytułu po okresie 
objętym kontrolą,  tj. w 2017 r.  
Dopiero 11.05.2017 r. (w trakcie trwania kontroli NIK), SzW sporządził aneks do 
umowy z dnia 31.03.2016 r. zawartej z OLK SP ZOZ w Rzeszowie i dopisał ww. 
lekarza do wykazu personelu udzielającego świadczenia, wskazując jednocześnie iż 
aneks ten obowiązuje z mocą wsteczną od 4.07.2016 r. Odpowiedni aneks w dniu 
11.05.2017 r. z mocą obowiązywania od dnia 4.07.2016 r. sporządzono także do 
indywidualnego kontraktu zawartego pomiędzy tym lekarzem a SzW, wyłączając 
zabiegi realizowane w Oddziale Okulistycznym ujęte w umowie z dnia 31.03.2016 r. 
zawartej z OLK SP ZOZ w Rzeszowie.    

 (dowód: akta kontroli str. 1385-1404, 1468-1475, 1529-1643) 

Dyrektor SzW w sprawie zabiegów wykonanych przez lekarza [...]176 wyjaśnił, że  
lekarz ten w ramach umowy z OLK Rzeszów wykonywał świadczenia medyczne 
zabiegowe. W ramach zawartej umowy bezpośrednio z tym lekarzem wykonywał on 
pozostałe świadczenia. Były to więc umowy o zupełnie innym zakresie. Należy 
potwierdzić, że w umowie o pierwotnej treści zawartej ze SzW nie wyłączono 
obowiązku wykonywania zabiegów, jednak takie były ustne ustalenia stron i zabiegi 
te w ramach tej umowy nie były nigdy wykonywane. Informuję też, iż strony 
aneksem do umowy skorygowały powyższy brak w zawartej umowie 
cywilnoprawnej.   

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

W okresie lipiec – wrzesień 2016 r. SzW ponosił na rzecz OLK SP ZOZ 
w Rzeszowie koszty wykonywania zabiegów przez [...]177, mimo iż lekarz ten nie był 
objęty umową o wykonywanie tych zabiegów. Działanie takie było nierzetelne i 
naruszało przepis art. 27 ustawy o działalności leczniczej178. Odpowiedzialność za 
to ponosi Piotr Ciompa Dyrektor SzW, który zawarł umowę z OLK SP ZOZ w 
Rzeszowie. Nieprawidłowość tę SzW usunął dopiero w maju 2017 r. zawierając 
aneksy do umowy z OLK SP SOZ w Rzeszowie i do umowy zawartej z lekarzem 
[...]179. 
 
                                                      
175 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
176 Jw. 
177 Jw. 
178  Przepis ten stanowi, że na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawiera się umowę w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.   
179 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
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3.    W dniu 1.12.2016 r. pomiędzy Szpitalem OLK a [...] 180(pkt 2.2.1. lit. e) została 
zawarta umowa na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym 
w okresie od 1.12.2016 r. do 30.11.2017 r., pomimo iż w tym podmiocie nie 
funkcjonował taki Oddział. W umowie wskazano, że miejscem świadczenia usług 
jest SzW, czyli inny podmiot niż strona umowy. Wynagrodzenie wypłacone temu 
lekarzowi za grudzień (ryczałt 10.000 zł miesięcznie) ewidencjonowane było w 
koszty Szpitala OLK, tj. innego podmiotu niż ten, na rzecz którego były świadczone 
usługi przez tego lekarza. Szpital OLK ponosił też koszty z tego tytułu w 2017 r. (po 
okresie objętym kontrolą). Działanie takie stanowiło naruszenie zasady określonej w 
art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz było działaniem nierzetelnym, ponieważ 
SzW nie był stroną umowy, która miała być wykonywana w tym Szpitalu.  

(dowód: akta kontroli str.  1448-1460) 

Dyrektor SzW nie wyjaśnił dlaczego ww. umowa została zawarta przez Szpital OLK, 
pomimo iż świadczenia medyczne realizowane przez tego lekarza zostały wykonane 
na rzecz innego podmiotu.   

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

4.  Lekarz okulista [...]181 (prowadząca działalność pod nazwą [...]182 w Lublinie) 
zatrudniona była w SzW na podstawie umowy z dnia 2.06.2016 r. (pkt 2.2.1. lit f), 
przedmiotem której było wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki 
w podstawowych godzinach ordynacji w dni powszednie. W umowie określono 
wynagrodzenie w kwocie 300 zł za dzień. W kontroli ustalono, że: lekarz ten, 
dodatkowo w podstawowych godzinach pracy SzW wykonywał zabiegi w Oddziale 
Okulistycznym na podstawie umowy z dnia 31.03.2016 r. zawartej pomiędzy SzW a 
OLK SP ZOZ w Rzeszowie (pkt 2.2.1. lit b). Wynagrodzenie wypłacone przez SzW 
dla OLK SP ZOZ w Rzeszowie za zabiegi wykonane przez tego lekarza wyniosło: za 
lipiec 2016 r. – 1.000 zł, za sierpień 2016 r. – 1.000 zł i za wrzesień 2016 r. – 600 zł.   

(dowód: akta kontroli str.  1385-1404, 1461-1467, 1529-1643) 

Dyrektor SzW w powyższej sprawie wyjaśnił, że na podstawie umowy zawartej 
przez SzW z lekarzem, nie wykonywał on zabiegów specjalistycznych. Takie były 
ustalenia dokonane pomiędzy SzW a tym lekarzem, przed podpisaniem umowy. 
Powyższe zastrzeżenie omyłkowo nie zostało wprowadzone do pisemnej umowy, 
ale było przez strony dotrzymywane. W terminie późniejszym sporządzony został do 
umowy aneks, precyzujący zakres tej umowy (wyłączający świadczenia zabiegowe).  

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

W ocenie NIK, zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
okulistyki (w pełnym zakresie) w sytuacji gdy intencją stron było oddzielne  
wynagradzanie zabiegów – na co zawarto w tym samym czasie oddzielną umowę –  
było działaniem nierzetelnym, za które odpowiedzialność ponosi Dyrektor SzW.   

 

5.    Umowa z lekarzem okulistą [...]183 w Hrubieszowie), opisana w pkt 2.2.1. lit h, 
została zawarta po upływie 3 miesięcy i 23 dni od rozpoczęcia udzielania świadczeń 
przez tego lekarza. W okresie od 1.06.2016 r. do 22.09.2016 r. ww. lekarz 
wykonywał świadczenia zdrowotne w Oddziale Okulistycznym nie posiadając 

                                                      
180 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
181 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
182 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
183 Jw. 
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pisemnej umowy zawartej z SzW, co było niezgodne z art. 27 ust. 1 i 3 ustawy o 
działalności leczniczej. Przepis ten stanowi, że z przyjmującym zamówienie 
udzielający zamówienia zawiera umowę na czas udzielania świadczeń zdrowotnych 
w określonym zakresie lub na czas określony, oraz że umowa wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

(dowód: akta kontroli str. 1476-1484, 1529-1643) 

Dyrektor SzW w powyższej sprawie wyjaśnił, że we wskazanym okresie 
obowiązywała strony umowa ustna. Wynikało to z bardzo dynamicznej sytuacji na 
Oddziale i zakończeniem współpracy z poprzednim Kierownikiem Oddziału, 
skutkującej koniecznością natychmiastowego zatrudnienia nowego lekarza 
specjalisty. Celem zapewnienia stałej i należytej opieki nad pacjentami Oddziału 
lekarz ten podjął się wykonywania świadczeń przed przedłożeniem mu do podpisu 
pisemnej wersji umowy. Była ona następnie długo negocjowana z uwagi na silną 
pozycję negocjacyjną lekarzy o tej specjalizacji z uwagi na ich niedobór. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

6.   Umowa z dnia 23.09.2016 r. zawarta z lekarzem [...]184 nie określała terminu 
(dni i godzin) udzielania świadczeń zdrowotnych przez tę osobę. Tak zawarta 
umowa nie spełniała wymagań art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, 
który stanowi, że umowa na wykonywanie świadczeń medycznych powinna 
zawierać w szczególności określenie sposobu organizacji udzielania świadczeń 
zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych.   

(dowód: akta kontroli str. 1476-1484) 

Dyrektor SzW w sprawie ww. umowy wyjaśnił, że zgodnie z umową powyższe 
kwestie miał regulować harmonogram czasu pracy, który jest częścią umowy 
(spełniony byłby zatem warunek z powyższego przepisu). Niedopatrzeniem był brak 
dołączenia do umowy tego harmonogramu na dzień podpisywania umowy, co 
zostało skorygowane w późniejszym okresie. Powyższe nie miało jednak wpływu na 
prawidłowość realizacji umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

Harmonogramy przywołane przez Dyrektora, to ewidencja faktycznego 
(wykonanego) czasu pracy ww. lekarza w Oddziale Okulistycznym, która została 
sporządzona w trakcie niniejszej kontroli, tj. w dniu 17.05.2017 r. Harmonogramy, 
które planowałyby czas pracy tego lekarza nie były sporządzane przez SzW. 

7.   Umowa z dnia 23.09.2016 r. zawarta z lekarzem [...]185 stanowiła, że 
podstawą do dokonania zapłaty za jej wykonanie była prawidłowo wystawiona 
faktura przedłożona do każdego 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu 
rozliczeniowym, wraz z miesięczną ewidencją czasu pracy, wg wzoru jak 
w załączniku nr 2 do umowy, zatwierdzoną przez Zastępcę Dyrektora ds. 
Lecznictwa. Faktury wystawione przez ww. lekarza za okres od czerwca do grudnia 
2016 r., pomimo iż nie zawierały wymaganej ewidencji czasu pracy, zostały przez 
SzW zapłacone. Było to działanie nierzetelne, za które odpowiedzialność ponosi 
Pan Andrzej Winiarski, który w imieniu Dyrektora SzW zatwierdzał faktury do 
wypłaty.    
W trakcie kontroli mniejszego zagadnienia (17.05.2017 r.) ww. lekarz przedłożył 
SzW brakującą ewidencję czasu pracy za okres od czerwca do grudnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str.  1476-1484, 1602-1620, 1530-1633) 

                                                      
184 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
185 Jw. 
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Dyrektor SzW w powyższej sprawie wyjaśnił, że z uwagi na wykonywanie świadczeń 
medycznych zgodnie z umową brak było podstaw do kwestionowania zasadności 
wypłaty wynagrodzenia. Należy też podać, że ewidencja czasu pracy w późniejszym 
okresie została przez lekarza uzupełniona. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

8.    W II półroczu 2016 r. w podstawowych godzinach ordynacji w dni powszednie 
w Oddziale Okulistycznym, świadczenia zdrowotne faktycznie wykonywane były, 
w sposób ciągły, przez dwóch lekarzy: [...]186 – specjalistę w dziedzinie okulistyki i 
[...]187, która specjalizację w dziedzinie okulistyki ukończyła 17.11.2016 r., z tym że 
lekarz ten w październiku i listopadzie 2016 r. nie wykonywał świadczeń 
zdrowotnych. Oznacza to, że w okresie od 1 czerwca do 16 listopada 2016 r. SzW 
nie spełniał wymogów w zakresie stanu zatrudniania lekarzy w Oddziale 
Okulistycznym, określonych przepisami  załącznika nr 3 pkt 31 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego188. Przepisy te wymagają, aby na oddziale 
okulistycznym (hospitalizacja) zatrudnieni byli specjaliści w dziedzinie okulistyki w 
liczbie odpowiadającej równoważnikowi co najmniej 2 etatów.   

(dowód: akta kontroli str. 1529-1643, 1644-1690, 1709-1710) 

Dyrektor SzW wyjaśnił, że powodem zaistniałej sytuacji była ciężka sytuacja 
kadrowa na Oddziale związana ze specjalizacją jednego lekarza i zwolnieniem 
chorobowym drugiego lekarza. W chwili obecnej pracujemy nad zatrudnieniem 
dodatkowych okulistów w celu przywrócenia dyżurów okulistycznych. Z uwagi na 
niedobór lekarzy okulistów wynikających z długoletnich zaniedbań państwa 
w zakresie kształcenia w tej specjalizacji, podobne sytuacje (krótkoterminowe 
niespełnianie wymagań nakładanych przez płatnika) występują powszechnie i są 
przez państwo tolerowane. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

9.  Zarządzeniem nr 96/2016 r. z dnia 2.09.2016 r. Dyrektor SzW postanowił 
m.in., iż od 1.10.2016 r. w ramach pełnionych dyżurów, poza podstawowymi 
godzinami pracy SzW, lekarze Oddziału Kardiologicznego zabezpieczą pacjentów 
Oddziału Okulistycznego. Od tego dnia lekarze zatrudnieni w Oddziale 
Okulistycznym poprzez OLK SP ZOZ w Rzeszowie, zaprzestali pełnić dyżury poza 
podstawowymi godzinami pracy SzW oraz w niedziele i święta.  
Brak dyżurów lekarskich w Oddziale Okulistycznym skutkował tym, że SzW nie 
spełniał wymogów w zakresie organizacji udzielania świadczeń określonych 
w załączniku nr 3 pkt 31 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, dla tego rodzaju oddziałów. 
Jednym z wymogów przewidzianych tym przepisem w zakresie okulistyki było 
zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia. 
Rozporządzenie to nie przewidywało w zakresie „okulistyka – hospitalizacja”, 
zabezpieczania pacjentów opieką lekarską poprzez lekarzy z innych oddziałów.  

(dowód: akta kontroli str. 1691-1694) 

Dyrektor SzW w sprawie ww. dyżurów lekarskich wyjaśnił m.in., że powodem 
zaistniałej zmiany była ciężka sytuacja kadrowa na Oddziale związana ze 
specjalizacją jednego lekarza i zwolnieniem chorobowym drugiego lekarza. W żaden 
sposób nie wpłynęło to na realizację świadczeń przez Oddział i wymogi NFZ. 
W czasie dyżurów na Oddziale nie są wykonywane zabiegi, a jedynie opieka nad 
pacjentami, w tym pacjentami po przeprowadzonych zabiegach. Tym samym 

                                                      
186 Jw. 
187 Jw. 
188 Dz. U. z 2016 r. poz. 694 ze zm. 
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pełnienie dyżurów przez lekarzy z innego oddziału nie wpłynęło w żaden sposób na 
wykonywanie świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

10.  W konkursie przeprowadzonym w dniu 8 marca 2016 r. (otwarcie ofert) na 
wykonywanie świadczeń zdrowotnych, SzW nie skorzystał z możliwości 
przewidzianych w art. 26a ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej, i nie dopuścił 
możliwości składania ofert obejmujących część zamówienia (tzw. ofert 
częściowych), przez co ograniczył konkurencyjność postępowania. W konsekwencji 
w konkursie nie przyjęto tańszej oferty, a wybrano ofertę zawierającą wyższe ceny 
wykonania zabiegów. Dopuszczenie ofert częściowych w konkursie umożliwiłoby 
wybór tańszej oferty i w konsekwencji mogłoby obniżyć koszty wykonania zabiegów 
o kwotę 137.220 zł.  
Wyłączenie możliwości składania ofert częściowych ograniczyło konkurencję 
w postępowaniu konkursowym i było działaniem nierzetelnym oraz niegospodarnym. 
Było to niekorzystne dla SzW pod względem ekonomicznym. Część lekarzy 
wykonujących zabiegi poprzez OLK SP ZOZ w Rzeszowie (podmiot wybrany 
w drodze konkursu) wykonywało wcześniej świadczenia na rzecz SzW jako 
przedstawiciele podmiotu, który do konkursu złożył ofertę częściową. 

(dowód: akta kontroli str.  1385-1404, 1713-1761) 

Dyrektor SzW w sprawie powyższego konkursu wyjaśnił, że przyjęte rozwiązanie nie 
naruszało żadnego przepisu i było korzystne dla SzW eliminując podmioty 
konkurujące wyłącznie ceną, a nie jakością.   

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

  
11. Informacja SzW przekazana do NFZ, dotycząca personelu lekarskiego 
zgłoszonego do realizacji świadczeń w zakresie Oddziału Okulistycznego była 
nierzetelna, gdyż nie odzwierciedlała faktycznego czasu pracy lekarzy 
wykonujących świadczenia medyczne w tym Oddziale. Lekarze udzielali 
świadczenia na Oddziale Okulistycznym w znacznie niższym wymiarze niż wynikało 
to ze zgłoszenia do NFZ. Szczegółowe dane dotyczące czasu pracy lekarzy 
przedstawiono w pkt 2.2.2 niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str.  1644-1690) 

Dyrektor SzW w sprawie ww. informacji przekazanej do NFZ wyjaśnił, że była ona 
prawidłowa na dzień jej składania. 

(dowód: akta kontroli str. 1898-1915) 

Zmiany wprowadzone w zakresie funkcjonowania Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii oraz  Oddziału Okulistycznego umożliwiały świadczenie usług 
zdrowotnych w zakresie wymaganym umową z NFZ. 
 
NIK pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia rzetelność zawieranych umów 
z lekarzami i podmiotami wykonującymi świadczenia zdrowotne na tych Oddziałach 
i sposób ich rozliczania.  

NIK negatywnie ocenia, iż: 

− w latach 2015-2016 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SzW nie 
spełniał wymagań, co do liczby łóżek ustalonej w rozporządzeniach Ministra 
Zdrowia.  

− w okresie od 1 czerwca do 16 listopada 2016 r. na Oddziale Okulistycznym nie 
były spełnione wymogi w zakresie stanu zatrudniania lekarzy, określone 
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w załączniku nr 3 pkt 31 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, 

− od 1.10.2016 r. do końca 2016 r. w Oddziale Okulistycznym mimo zawartej 
umowy nie wykonywano  dyżurów lekarskich przez lekarzy okulistów, co 
w konsekwencji powodowało, że Oddział ten nie spełniał wymogów w zakresie 
organizacji udzielania świadczeń określonych w załączniku nr 3 pkt 31 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego,  

− w jednym przypadku umowę z lekarzem zawarto po upływie blisko 4 miesięcy od 
rozpoczęcia udzielania świadczeń przez tego lekarza, co naruszało art. 27 ust. 1 
i 3 ustawy o działalności leczniczej. Ponadto umowa zawarta z tym lekarzem nie 
określała dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych, przez co nie spełniała 
wymogów art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. 

2.3.  Wpływ restrukturyzacji Szpitali na dostępność świadczeń 
opieki zdrowotnej  

2.3.1.      Analiza ilości wykonanych świadczeń zdrowotnych  

W okresie od 21.04.2016 r. do 4.10.2016 r. działalność 4 oddziałów Szpitala OLK 
została czasowo zawieszona, a od 5.10.2016 r. działalność tych oddziałów została 
zlikwidowana. Od kwietnia 2016 r., działalność w zakresie zawieszonych, 
a następnie zlikwidowanych oddziałów w Szpitalu OLK, prowadzi SzW.   

Analiza ilości świadczeń zdrowotnych wykonanych w 2015 r. i w 2016 r. 
w 5 oddziałach189 SzW i Szpitala OLK oraz w Oddziale Okulistycznym SzW, 
wykazała, że w 5 oddziałach liczba świadczeń medycznych w 2016 r. była niższa od 
liczby świadczeń wykonanych w 2015 r., natomiast w jednym oddziale liczba 
świadczeń w 2016 r. była wyższa od świadczeń wykonanych w 2015 r.: 
a) chirurgia ogólna – w 2016 r. suma świadczeń medycznych wykonanych przez 

obydwa Szpitale (SzW i Szpital OLK) w ramach Oddziałów Chirurgii Ogólnej była 
niższa o 28.202,61 jednostek rozliczeniowych na kwotę 1.466.535,72 zł niż 
suma wykonań ww. Oddziałów w 2015 r. Również liczba zabiegów 
chirurgicznych wykonanych przez Bloki Operacyjne dla pacjentów ww. 
Oddziałów w 2016 r. była niższa o 265 niż analogiczne wykonanie w 2015 r.;   

b) ortopedia – w 2016 r. suma świadczeń zdrowotnych wykonanych przez obydwa 
Szpitale (SzW i Szpital OLK) w ramach Oddziałów Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej była niższa o 42.882,24 jednostek rozliczeniowych na kwotę 
2.229.876,48 zł niż suma wykonań tych Oddziałów w 2015 r. Również liczba 
zabiegów chirurgicznych wykonanych przez Bloki Operacyjne dla pacjentów tych 
Oddziałów w 2016 r. była niższa o 277 niż analogiczne wykonanie w 2015 r.;  

c) otolaryngologia – w 2016 r. suma świadczeń medycznych wykonanych przez 
obydwa Szpitale w ramach Oddziałów Otolaryngologicznych była niższa 
o 20.284,29 jednostek rozliczeniowych na kwotę 1.054.783,08 zł niż suma 
wykonań tych Oddziałów w 2015 r. Również liczba zabiegów chirurgicznych 
wykonanych przez Bloki Operacyjne dla pacjentów ww. Oddziałów w 2016 r. była 
niższa o 328 niż analogiczne wykonanie w 2015 r.;   

d) anestezjologia i intensywna terapia – w 2016 r. suma świadczeń medycznych 
wykonanych przez obydwa Szpitale w ramach Oddziałów Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii była wyższa o 10.705,77 jednostek rozliczeniowych na 
kwotę 556.700,04 zł niż suma wykonań ww. Oddziałów  w 2015 r.;   

                                                      
189   Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Otolaryngologii, 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Toksykologii, których odpowiedniki zostały zawieszone a następnie 
zlikwidowane w Szpitalu OLK. oraz Oddział Dermatologii  
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e) dermatologia190  – w 2016 r. suma świadczeń medycznych wykonanych przez 
obydwa Szpitale w ramach Oddziałów Dermatologicznych była niższa 
o 12.500,07 jednostek rozliczeniowych na kwotę 650.003,64 zł niż suma 
wykonań ww. Oddziałów  w 2015 r.; 

f) okulistyka – w 2016 r. liczba wykonanych świadczeń w  Oddziale Okulistycznym 
spadła w stosunku do roku poprzedniego o 8.990,5 jednostek rozliczeniowych 
o wartości 467.506 zł (spadek o 13,9%).    

(dowód: akta kontroli str. 1762-1770, 1849-1853, 1917-1920) 

2.3.2.   Liczba leczonych pacjentów i kolejki pacjentów do zabiegów 
wykonywanych przez wybrane Oddziały 

Chirurgia ogólna 
Zlikwidowany Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala OLK posiadał 46 łóżek. W związku 
z likwidacją ww. Oddziału w Szpitalu OLK, w SzW nie zwiększono liczby łóżek 
w Oddziale Chirurgii Ogólnej, a ich stan wynosił 68.  
W 2015 r. na Oddziałach Chirurgii Ogólnej obu Szpitali (SzW i Szpitala OLK) leczyło 
się łącznie 3.206 pacjentów, a w 2016 r. – łącznie 2.579, spadek o 627 pacjentów 
(19,6%)     
W 2015 r. i 2016 r. nie występowały kolejki pacjentów do zabiegów wykonywanych 
przez Oddział Chirurgii Ogólnej w SzW (liczba pacjentów oczekujących – 0, średni 
czas oczekiwania – 0 dni). 

Chirurgia Urazowo-Ortopedycznej  
Zlikwidowany Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala OLK posiadał 30 
łóżek.  W związku z likwidacją ww. Oddziału w Szpitalu OLK, w SzW nie zwiększono 
liczby łóżek w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, a ich stan wynosił 48.  
W 2015 r. na Oddziałach Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej obu Szpitali (SzW 
i Szpitala OLK) leczyło się łącznie 2.618 pacjentów, a w 2016 r. – łącznie  2.288, 
spadek o 330 pacjentów (12,6%).     
W 2015 r. i 2016 r. nie występowały kolejki pacjentów do zabiegów wykonywanych 
przez Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SzW (liczba pacjentów 
oczekujących – 0, średni czas oczekiwania – 0 dni). 

Otolaryngologia  
Zlikwidowany Oddział Otolaryngologii Szpitala OLK posiadał 26 łóżek. W związku 
z likwidacją ww. Oddziału w Szpitalu OLK, w SzW nie zwiększono liczby łóżek 
w Oddziale Otolaryngologicznym, a ich stan wynosił 18.  
W 2015 r. na Oddziałach Otolaryngologicznych obu Szpitali leczyło się łącznie 2.815 
pacjentów, a w 2016 r. – łącznie 2.297, spadek o 518 pacjentów (18,4%).     
Na koniec poszczególnych miesięcy 2015 r. oraz w I kwartale 2016 r. nie 
występowały kolejki pacjentów do zabiegów wykonywanych przez Oddział 
Otolaryngologiczny w SzW. (liczba pacjentów oczekujących – 0, średni czas 
oczekiwania – 0 dni).  
Po likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego w  Szpitalu OLK, w Oddziale 
Otolaryngologicznym w SzW zaczęły występować kolejki pacjentów do zabiegów 
realizowanych przez ten Oddział. Stan kolejek w 2016 r. był następujący: 
− liczby osób oczekujących, odpowiednio na koniec: kwietnia – 108 osób, maja – 

161, czerwca – 148, lipca – 140, sierpnia – 124, września – 124, października – 
156, listopada – 178 i grudnia – 186 pacjentów;  

− średni czas oczekiwania przyjęcia na Oddział, odpowiednio na koniec: kwietnia – 
55 dni, maja – 26, czerwca – 44, lipca – 55, sierpnia – 65, września – 72, 
października – 68, listopada – 52 i grudnia – 48 dni.  

                                                      
190 Oddziały Dermatologii w 2015 r. i w I kwartale 2016 r. funkcjonowały w obydwu szpitalach. W 2016 r. w II i III kwartale  
Oddział Dermatologiczny został czasowo zawieszony w SzW i w tym czasie funkcjonował w Szpitalu OLK. W IV kwartale 2016 
r. Oddział Dermatologiczny czasowo zawieszono w Szpitalu OLK i Oddział ten funkcjonował w SzW. 
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Anestezjologia i Intensywna Terapia  
Zlikwidowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala OLK posiadał 5 
łóżek. Liczba łóżek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii SzW w 2015 r. 
i od stycznia do listopada 2016 r. nie zmieniała się i wynosiła 8, a od grudnia 2016 r. 
liczbę łóżek zwiększono do 10 (wzrost o 2 łóżka).  
W 2015 r. na Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii obu Szpitali leczyło się 
łącznie 267 pacjentów, a w 2016 r. – łącznie 206, spadek o 61 pacjentów (22,8%). 

Dermatologia191 
Liczba łóżek Oddziału Dermatologicznego SzW w 2015 r. i 2016 r. nie uległa 
zmianie i wynosiła 21. Czasowo zawieszony Oddział Dermatologiczny Szpitala OLK 
posiadał 21 łóżek.   
W 2015 r. na Oddziałach Dermatologicznych obu Szpitali leczyło się łącznie 1.054 
pacjentów, a w 2016 r. – łącznie 731, spadek o 323 pacjentów (30,6%).     
Na koniec poszczególnych miesięcy 2015 r. i 2016 r., nie występowały kolejki 
pacjentów do zabiegów wykonywanych przez Oddział Dermatologiczny w SzW 
(liczba pacjentów oczekujących – 0, średni czas oczekiwania – 0 dni). 

Okulistyka 
Liczba łóżek w Oddziale Okulistycznym SzW w 2015 r. i 2016 r. nie uległa zmianie 
i wynosiła 18. W Oddziale tym w SzW w 2015 r. leczyło się 1.438 pacjentów, 
a w 2016 r. – 1.350, spadek o 88 pacjentów (6,1%). W 2015 r. Oddział wykonał 
1.965 osobodni, a w 2016 r. – 1.103 (spadek o 862 osobodni, tj. o 43,9%). Średnie 
obłożenie łóżek w 2015 r. wynosiło 29,9%, a w 2016 r. – 16,7%. Średni czas pobytu 
pacjenta w Oddziale w 2015 r. wynosił 1,4 dnia, a w 2016 r. – 0,8 dni.   
Na koniec poszczególnych miesięcy 2015 r. i 2016 r. występowały kolejki pacjentów 
do zabiegów wykonywanych przez Oddział Okulistyczny w SzW.  
Średnia liczba pacjentów oczekujących na przyjęcie na Oddział w 2015 r.192  – 
wynosiła 32, a w 2016 r. – 22 pacjentów. Liczba pacjentów oczekujących do 
przyjęcia na Oddział na koniec poszczególnych miesięcy w 2016 r. wykazywała 
tendencję spadkową193.  
Średni czas oczekiwania do przyjęcia na Oddział w 2015 r.194 – wynosił 46 dni, 
a w 2016 r. – 47 dni.  Średni czas oczekiwania przyjęcia na Oddział na koniec 
poszczególnych miesięcy w 2016 r. wykazywał tendencję spadkową195. 

(dowód: akta kontroli str. 1771-1848, 1921-1923) 

W wyniku analizy danych dotyczących 6 Oddziałów196 ustalono, że w 2016 r. 
w 5 Oddziałach obydwu szpitali (SzW i Szpitala OLK), wystąpił spadek łącznej liczby 
i wartości wykonanych świadczeń zdrowotnych w stosunku do 2015 r. W Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w 2016 r. wystąpił wzrost liczby i wartości 
wykonanych świadczeń zdrowotnych. 

                                                      
191 Oddziały Dermatologiczne w 2015 r. i w I kwartale 2016 r. funkcjonowały w Szpitalu OLK i SzW. W II i III kwartale 2016 r. 
funkcjonowanie Oddziału Dermatologicznego został czasowo zawieszone w SzW – w tym czasie funkcjonował Oddział 
Dermatologiczny w Szpitalu OLK. W IV kwartale 2016 r. wznowiono funkcjonowanie tego Oddziału w SzW, a zawieszono 
funkcjonowanie Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu OLK. 
192 Średnia liczba pacjentów ustalona jako suma pacjentów oczekujących na koniec poszczególnych miesięcy podzielona 
przez 12 
193 Liczba pacjentów oczekujących na koniec poszczególnych miesięcy 2016 r. wynosiła: I – 32, II – 43, III – 30, IV – 28, V – 
26, VI – 20, VII – 13, VIII – 13, IX – 8, X – 13, XI – 17, XII – 25.  
194 Średni czas oczekiwania pacjentów ustalony jako suma liczb dni oczekiwania na koniec poszczególnych miesięcy 
podzielona przez 12 
195 Średni czas oczekiwania przyjęcia na Oddział na koniec poszczególnych miesięcy 2016 r. wynosił: I – 51, II – 55, III – 65, IV 
– 63, V – 61, VI – 54, VII – 45, VIII – 40, IX – 33, X – 33, XI – 32, XII – 32. 
196 Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Otolaryngologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Dermatologii i 
Okulistyki.   
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Czasowe zawieszenie, a następnie likwidacja 3 Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Anestezjologii i Intensywnej Terapii, nie 
spowodowała zmniejszenia dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów.  

Zmniejszenie dostępności do udzielanych świadczeń medycznych wystąpiło 
w przypadku zawieszenia i późniejszej likwidacji działalności Oddziału 
Otolaryngologicznego Szpitala OLK. Skutkiem tego w Oddziale 
Otolaryngologicznym w SzW powstały kolejki pacjentów. 

W latach 2015 r i 2016 r występowały kolejki pacjentów do przyjęcia na Oddział 
Okulistyki SzW. Problemu tego nie rozwiązały przeprowadzone w 2016 r. zmiany 
w zakresie funkcjonowania tego Oddziału. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli197, wnosi o: 

1. podjęcie działań mających na celu dostosowanie liczby łóżek w Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii SzW  do wymogów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii, 

2. zapewnienie udzielania zamówień publicznych w trybach określonych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych,  

3. zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie pisemnych umów 
zawierających określenie dni i godzin udzielania świadczeń, zgodnie 
z postanowieniami art. 27 ustawy o działalności leczniczej, 

4. podjęcie działań w zakresie poprawy dostępności pacjentów do zabiegów 
realizowanych na Oddziale Otolaryngologicznym,  

5. niezawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi w sytuacji, gdy ich przedmiot 
może zostać wykonany przez pracowników SzW, 

6. podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania od Pana [...]198 kwot 
wypłaconych na podstawie umów o dzieło z dnia 31.01.2016 r. na opracowanie 
koncepcji zmiany Regulaminu organizacyjnego SzW i umowy z dnia 30.04.2016 
r. na opracowanie koncepcji zmiany Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości do 30.000 euro, które zostały zawarte dla pozoru, 

7. podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania od Pana [...]199 kwot 
wypłaconych na podstawie umowy o dzieło z dnia 28.06.2016 r. na zarządzanie 
projektem wdrożenia systemu firmy SGA, w sytuacji gdy dzieło to nie zostało 
wykonane,   

8. niedokonywanie wydatków ze środków publicznych z tytułu zwrotu kosztów 
przejazdów i noclegów w przypadku umów o dzieło, których charakter nie 
wymaga ponoszenia takich kosztów, 

9. zapewnienie właściwego zabezpieczenia interesów SzW w zawieranych 
umowach i rzetelnego ich rozliczania, w tym także w przypadkach wykonywania 
świadczeń przez tych samych lekarzy na podstawie więcej niż jednej umowy lub 
również na rzecz innych podmiotów niż SzW, 

                                                      
197 Dz. U. z 2017, poz. 524 
198 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
199 Jw. 
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10. dostosowanie stanowisk i wynagrodzeń pracowników SzW zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy, do postanowień zawartych w Regulaminie 
wynagradzania, 

11. ujmowanie w księgach rachunkowych SzW wszystkich kosztów związanych 
z osiągniętymi przychodami, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości, 

12. skorygowanie informacji o wymiarze czasu pracy lekarzy w Oddziale 
Okulistycznym przekazanych do NFZ. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni 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, dnia  16 lutego 2018 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy: Dyrektor 
 Wiesław Motyka  Robert Szwagiel 
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