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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli D/17/501 – Wydzierżawianie mienia komunalnego powiatów, obejmującego składniki 
majątkowe szpitali w Pszczynie, Białogardzie, Opatowie oraz Łasku Centrum Dializa 
Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Kontrolerzy 1. Sylwia Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/67/2017 z dnia 25.04.2017 r. 

2. Iwona Gołębiewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/65/2017 z dnia 25.04.2017 r.  

3. Anna Dejk-Chojnacka, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/66/2017 z dnia 25.04.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Białogardzie2, Plac Wolności 16, 78-200 Białogard. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Hynda, Starosta Białogardzki3 od 29.10.2010 r. 
(dowód: akta kontroli str. 7, 9) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości  
działania Powiatu Białogardzkiego w zakresie udostępniania mienia komunalnego na 
prowadzenie działalności szpitala. 

Zarząd Powiatu prawidłowo zorganizował i przeprowadził proces przekształcenia Szpitala 
Powiatowego5 w Białogardzie w spółkę kapitałową6, za wyjątkiem nieprawidłowości 
polegającej na zaniechaniu przez Zarząd Powiatu formalnego przekazania Spółce RCM 
inwestycji7 prowadzonej na działce przejętej przez Spółkę w drodze aportu wraz z ujęciem 
tej operacji gospodarczej w księgach rachunkowych Starostwa. W konsekwencji doszło do 
zawyżenia wartości aktywów Powiatu wykazywanych w bilansach za rok 2014, 2015 i 2016 
corocznie o kwotę 4.741.587,68 zł. Skutkiem tego zaniechania był również brak możliwości 
kontrolowania przez Spółkę prowadzonej przez dzierżawcę8 inwestycji. Uniemożliwiało to 
wykonywanie jednego z podstawowych zadań Spółki w okresie dzierżawy przedsiębiorstwa 
- kontroli stanu przedmiotu dzierżawy w tym zakresie.  

Utworzona Spółka objęta była nadzorem właścicielskim Powiatu sprawowanym przez 
Zgromadzenie Wspólników. 

                                                      
1 Kontrolą NIK objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia zakończenia kontroli w 2017 r., tj. do 
14.07.2017 r. Kontrolą objęto działania i zdarzenia zaistniałe przed 2010 r. o ile miały one wpływ na 
zawarcie umowy dzierżawy w badanym okresie. 
2 Dalej: Starostwo. 
3 Dalej: Starosta. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
5 Działającego jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, dalej: SP ZOZ. 
6 Działającą pierwotnie pod nazwą: Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o., następnie, od 
19.12.2014 r.: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.; dalej: Spółka RCM lub 
Spółka. 
7 Budowa bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii – budynek nr 3 przy ul. Chopina 29. 
8 Centrum Dializa Sp. z o.o. 
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Działania podjęte w Starostwie w latach 2014-2015 zapewniły prawidłowe przeprowadzenie 
postępowania, w wyniku którego w sposób zgodny z przepisami udostępnione zostało 
mienie Spółki w celu zapewnienia świadczenia usług zdrowotnych na obszarze Powiatu. 
Przy udziale Powiatu, Spółka RCM zawarła umowę dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki na 
okres 30 lat9. 

Zapisy umowy dzierżawy stanowiły podstawę do zabezpieczenia interesów Spółki i jej 
właściciela (Powiatu) pod względem utrzymania ciągłości usług medycznych 
i zabezpieczenia majątku. Zapewniały możliwość dochodzenia roszczeń i umożliwiały 
ewentualne rozwiązanie umowy w przypadku niewywiązywania się dzierżawcy ze swoich 
zobowiązań.  

Treść umowy obejmowała również zabezpieczenie zakresu świadczonych przez dzierżawcę 
usług. Założenia dotyczące utrzymania ciągłości zakresu leczenia, wywiązywania się 
dzierżawcy z obowiązków sprawozdawczych, spełniania szeregu wymogów obowiązujących 
podmioty prowadzące działalność leczniczą, nie zostały w pełni zrealizowane przez 
dzierżawcę.  

Zarząd Powiatu, w ramach nadzoru właścicielskiego oraz sprawując rolę Zgromadzenia 
Wspólników, nie wyegzekwował od Spółki sprawowania skutecznej kontroli nad realizacją 
umowy dzierżawy i wypełnianiem jej warunków przez dzierżawcę. 

Spółka, jako wydzierżawiający, dopuściła do sytuacji, w której dzierżawca nie wywiązywał 
się terminowo z obowiązków sprawozdawczych, […]10 podejmował bez konsultacji czy 
zgody działania dotyczące zmiany zakresu świadczonej opieki zdrowotnej, okresowo nie 
utrzymywał ciągłości leczenia, a także nie zrealizował zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, 
wskutek czego budynek szpitala przy ul. Chopina 29 nie spełniał stosownych wymogów 
przeciwpożarowych.  

Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. do 14.07.2017 r., osiągnięto zakładane w umowie 
dzierżawy rezultaty finansowe, tj. Spółka uzyskiwała przychody za czynsz dzierżawny, 
którymi spłacane były zobowiązania Spółki wobec Agencji Rozwoju Przemysłu z tytułu 
zaciągniętej pożyczki na restrukturyzację. Środki z otrzymanej pożyczki oraz kwota 
pochodząca z pierwszej raty czynszu dzierżawnego przeznaczone zostały na spłatę 
zobowiązań związanych z działalnością medyczną szpitala w Białogardzie działającego jako 
SP ZOZ, a następnie prowadzonego przez Spółkę. 

Ponadto Zarząd Powiatu, sprawując rolę Zgromadzenia Wspólników, powołał do Rady 
Nadzorczej Spółki dwie osoby nieposiadające kwalifikacji zgodnych z wymaganiami art. 41 
ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, co mogło mieć wpływ na prawidłowość 
podejmowanych uchwał dotyczących działalności Spółki oraz skuteczność pełnionego 
nadzoru przez ten organ. W okresie od 24.06.2017 r. do dnia zakończenia kontroli NIK, nie 
została powołana Rada Nadzorcza11. 

Powiat nie dokonał również urealnienia wartości inwestycji (budowy bloku operacyjnego 
i oddziału intensywnej terapii) w księgach rachunkowych Starostwa. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania w zakresie udostępnienia mienia Powiatu dla świadczenia usług 
medycznych w szpitalu. 

1.1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Białogardzie12 
został utworzony przez Powiat Białogardzki13 w dniu 12.11.1999 r.14 W dniu 20.11.2013 r. 

                                                      
9 Umowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
10 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  –  Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1764 j.t. (zwanej dalej: uodip) w zw. z art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm. (zwanej dalej: 
uoznk). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą 
w Sosnowcu. 
11 Kolejnej (IV) kadencji. 
12 Dalej: Szpital.  
13 Dalej: Powiat. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Rada Powiatu postanowiła o przekształceniu Szpitala w spółkę prawa handlowego15. 
Decyzja ta została poprzedzona: 
a. Ekspertyzą pn. „Analiza sytuacji Szpitala Powiatowego w Białogardzie oraz wskazanie 

działań naprawczych i kierunków rozwoju” z kwietnia 2012 r.16 Zaproponowano w niej 
m.in. opracowanie programu naprawczego dla Szpitala; zwrócenie się do Miasta 
Białogard oraz pozostałych gmin Powiatu o wsparcie finansowe Szpitala; rozważenie 
możliwości przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego. 

b. Opracowaniem pn. „Analiza funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Białogardzie oraz 
kierunki przyszłej restrukturyzacji w świetle nowej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej” z 4.10.2012 r.17 Wskazano w nim m.in. na możliwość dalszego 
funkcjonowania Szpitala w formie SP ZOZ pod warunkiem pokrycia przez Powiat (jako 
podmiot tworzący), w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego SP ZOZ, ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 
Szpitala, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, miałby wartość ujemną. 
W przypadku niepokrycia ww. wyniku, Powiat byłby zobligowany w ciągu 12 miesięcy 
podjąć uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej Szpitala (przekształcenie 
w spółkę prawa handlowego lub jednostkę budżetową) lub o likwidacji Szpitala. 
W opracowaniu wskazano ponadto na możliwość wydzierżawienia pomieszczeń 
i sprzętu Szpitala operatorowi zewnętrznemu, w zamian za czynsz dzierżawny. 

Na zasadność przekształcenia Szpitala w spółkę wskazywał również audytor wewnętrzny 
Starostwa18.  

(dowód: akta kontroli str. 231-286, 1019) 

Wicestarosta Białogardzki Piotr Pakuszto wyjaśnił, iż w okresie grudzień 2013 r. – lipiec 
2014 r. Dyrektor Szpitala (…) starał się dwukrotnie w postępowaniu przetargowym na 
uzyskanie kredytu bankowego celem spłaty zadłużenia Szpitala. Ze względu na brak ofert, 
każde z postępowań zostało unieważnione. Konieczne było również zaktualizowanie 
operatu szacunkowego w przedmiocie wyceny nieruchomości w celu przekształcenia sp zoz 
w spółkę kapitałową (…). 

(dowód: akta kontroli str. 35-189, 1068, 1070) 

Zarząd Powiatu, działając na podstawie art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej19, wykonując ww. uchwałę Rady Powiatu, podjął w dniu 
12.12.2013 r. uchwałę nr 91/2013 w sprawie dokonania przekształcenia Szpitala w spółkę 

                                                                                                                                       
14 Uchwałą nr IX/58/99 Rady Powiatu.  
15 Uchwałą nr XXXIX/238/2013; w uchwale wskazano, że Spółka miała zostać wyposażona 
w nieruchomości o łącznej wartości rynkowej 73.241.762,88 zł (wartość ustalona w operacie 
szacunkowym z 6.02.2013 r.). W uzasadnieniu do uchwały wskazano, m.in. „(…) za uzasadnione 
należy uznać dalszą kontynuację działań mających na celu uzyskanie środków w celu zmniejszenia 
potencjalnych zobowiązań finansowych Powiatu, poprzez przekształcenie sp zoz w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskaźnik zadłużenia Szpitala Powiatowego w Białogardzie na 
dzień 30.09.2013 r. wynosi 0,45. Oznacza to, że wszystkie zobowiązania przekształconego sp zoz-u 
zostaną przejęte przez nowopowstałą spółkę. W przypadku przekroczenia przez wskaźnik poziomu 
0,5 nadwyżkę zobowiązań musiałby przejąć Powiat Białogardzki. Powyższe wskazuje na właściwy 
moment do przekształcenia”. 
16 Sporządzoną przez uczelnię wyższą ze Szczecina. Wskazano w niej m.in. na wzrost: kosztów 
usług obcych (z 7.319 tys. zł na koniec 2009 r. do kwoty 9.070,1 tys. zł na koniec 2011 r.), 
pozostałych kosztów rodzajowych (z 178,9 tys. zł do 464,1 tys. zł) oraz kosztów finansowych Szpitala 
(z 143 tys. zł do 275,5 tys. zł); zobowiązań ogółem (z 6.330,6 tys. zł do 9.395,5 tys. zł), w tym 
zobowiązań wymagalnych (z 1.403 tys. zł do 3.536,2 tys. zł); ujemnego wyniku finansowego Szpitala 
(z kwoty -1.117,3 tys. zł na koniec 2009 r. do kwoty -2.996,4 tys. zł na koniec 2011 r.), spowodowany 
głównie zmniejszeniem wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie lecznictwa 
stacjonarnego na oddziale dziecięcym i brakiem (od czerwca 2011 r.) kontraktu na pogotowie. 
17 Sporządzonym przez zespół składający się z 13 osób, w tym radnych powiatowych (6), 
pracowników i kierownictwa Szpitala (5), Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Rozwoju 
w Starostwie (obecnie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia) oraz przewodniczącego Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu Powiatowym w Białogardzie. 
18 W sprawozdaniu z zadania audytowego pn. „Analiza finansowa działalności Szpitala Powiatowego 
Białogardzie” za lata 2010-2011. 
19 Stan prawny na dzień podjęcia uchwały Dz. U. z 2013 r. poz. 217, ze zm.; obecnie Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1638, ze zm.; dalej: ustawa o działalności leczniczej. 
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oraz sporządzenia aktu przekształcenia. Kolejną uchwałę (nr 54/2014) w ww. sprawie podjął 
w dniu 30.07.2014 r.  
Akt przekształcenia Szpitala w spółkę pn. Szpital Powiatowy w Białogardzie spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością20 został zawarty w dniu 2.09.2014 r.21 Spółka powstała 
29.09.2014 r., tj. z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców22. W akcie przekształcenia 
wskazano, że bilans zamknięcia Szpitala stał się bilansem otwarcia Szpitala Powiatowego 
Sp. z o. o.  Kapitał własny był równy sumie funduszu założycielskiego w kwocie 
5.413.087,97 zł, funduszu zakładu w kwocie 605.119,51 zł, funduszu z aktualizacji wyceny 
w kwocie 0 zł oraz niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności Szpitala 
przed przekształceniem w kwocie (-) 14.134.935,24 zł. Kapitał zakładowy Szpitala 
Powiatowego Sp. z o. o. wynosił 50.000 zł. Wszystkie z 50 udziałów, po 1.000 zł każdy, 
objął Powiat. Powiat zobowiązał się do przeniesienia na rzecz Szpitala Powiatowego 
Sp. z o. o. własności nieruchomości o łącznej wartości 78.950.602,81 zł, z przeznaczeniem 
na kapitał zapasowy, na podstawie umowy rozporządzającej. 
W dniu 19.12.2014 r. dokonano zmian postanowień aktu założycielskiego Szpitala 
Powiatowego Sp. z o. o.23, tj. m.in. zmieniono nazwę na Regionalne Centrum Medyczne 
w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością24 oraz podniesiono kapitał 
zakładowy RCM Sp. z o. o. do 100.000 zł - 100 udziałów po 1.000 zł każdy, z czego połowa 
udziałów została pokryta przez Powiat aportem w postaci prawa własności nieruchomości25.  
Wartość rynkowa aportu stanowiła kwotę 78.950.602,81 zł26.  
Akt założycielski Spółki określał m.in. organy Spółki27, ich zadania, w tym zasady 
gospodarowania mieniem.  
Zakres działalności leczniczej utworzonej Spółki nie został ograniczony w stosunku do 
prowadzonego przez Szpital Publiczny (SP ZOZ). 

(dowód: akta kontroli str. 35-230, 1324) 

Starosta wyjaśnił, że koncepcja ewentualnej dzierżawy Szpitala pojawiła się po raz pierwszy 
w opracowaniu z 4.10.2012 r. pn. „Analiza funkcjonowania Szpitala Powiatowego 
w Białogardzie oraz kierunki przyszłej restrukturyzacji w świetle nowej ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”. Inicjatorem udostępnienia mienia Szpitala 
Powiatowego Sp. z o. o. była ponadto firma, która doradzała Starostwu w procesie zbycia/ 
odpłatnego udostępnienia udziałów spółki. Rozwiązanie to zostało przez nią wskazane jako 
jedno z możliwych rozwiązań prywatyzacyjnych w opracowaniu pn. „Warianty prywatyzacji".  

(dowód: akta kontroli str. 255-286, 1145-1157)  

1.2. O rozpoczęciu działań w celu udostępnienia majątku szpitala nowemu podmiotowi 
zadecydowały przesłanki finansowe. 

Wynik finansowy (niepodzielony) za okres działalności Szpitala przed przekształceniem  
w spółkę kapitałową był ujemny i wynosił (-) 14.134.935,24 zł. Wynik netto RCM Sp. z o.o. 
na dzień 28.09.2014 r. wynosił (-) 5.303.750,60 zł (strata netto), na dzień 31.12.2014 r. 
wynik netto był dodatni i wynosił 594.576,90 zł28, jednak wysokość zobowiązań 
długoterminowych wynosiła 1.075.388,98 zł, a krótkoterminowych 17.951.451,64 zł (w tym 
wymagalnych 4.859.226,97 zł). Na majątku Spółki na koniec 2014 r. zabezpieczono 
zobowiązania w wysokości ogółem 9.851.358,00 zł.  

                                                      
20 Dalej: Szpital Powiatowy Sp. z o. o.  
21 Rep. A nr 1061/2014; dalej: akt. 
22 KRS 0000525422 (art. 80 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). 
23 Akt notarialny Rep. A nr 10187/2014. 
24 Dalej: RCM Sp. z o. o. lub Spółka.  
25 Prawo własności nieruchomości działek gruntu nr 219/10, 219/14, 220, 238, 464/1, 866/3, 866/4 
zabudowanych budynkami i budowlami.  
26 Z czego kwota 50.000 zł została przeznaczona na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, 
a nadwyżka ponad tę kwotę wynosząca 78.900.602,81 zł stanowiła agio i została przeznaczona na 
kapitał zapasowy. Kwota zgodna z wyceną zawartą w operacie szacunkowym z dnia 9.07.2014 r. 
27 Zarząd, Radę Nadzorczą, Zgromadzenie Wspólników (w tym: skład pierwszego Zarządu 
i pierwszej Rady Nadzorczej). 
28 Zysk przeznaczono w całości na kapitał zapasowy. 
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Starostwo Powiatowe otrzymywało od RCM Sp. z o.o. bieżące informacje o jej sytuacji 
finansowej, o realizacji planu rzeczowo-finansowego, a za dany rok obrotowy: opisowe 
sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 
pieniężnych, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz wyniki badania sprawozdania 
finansowego Spółki przez biegłego rewidenta. Sytuacja ekonomiczna Spółki była omawiana 
na obradach Zgromadzenia Wspólników29 i wielokrotnie była przedmiotem posiedzeń Rady 
Powiatu. Zarząd Powiatu posiadał informację na temat czynników wewnętrznych 
i zewnętrznych wpływających na działalność Spółki. 

W sprawozdaniu finansowym Spółki za okres 29.09-31.12.2014 r. wskazano m.in., że 
Spółka nie jest zdolna do kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 
kolejnych miesięcy bez przeprowadzenia istotnych zmian zakresu działalności. Zagrożenie 
spowodowane było brakiem środków finansowych na pokrycie bieżących potrzeb, co 
przekładało się na brak możliwości terminowego regulowania zobowiązań wobec 
wierzycieli. Wysokość zadłużenia (generująca koszty odsetek i koszty windykacji30), koszty 
obsługi finansowania (kredyty, pożyczki, subrogacja31), a także ustanowienie hipoteki na 
budynkach szpitalnych, były najważniejszymi czynnikami powodującymi utratę płynności 
finansowej i wypłacalności Spółki. Wskazano również na brak bieżącej zapłaty przez NFZ 
za wszystkie bezsporne i prawidłowo wykonane świadczenia opieki zdrowotnej w 2014 r.32 
oraz na koszty rezerwy na świadczenia pracownicze i roszczenia33. 

 (dowód: akta kontroli str. 1226-1265, 1343-1352, 1434-1467)  

Na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 29.05.2015 r.34 Starosta poinformował radnych, że 
w związku ze złą sytuacją finansową Spółki przeprowadził rozmowy z przedstawicielami 
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Skarbu oraz Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego, którzy „nie widzieli jednak możliwości wsparcia dla Powiatu”.  
Dodał, że aby starać się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zlecono Spółce 
opracowanie programu naprawczego.  

(dowód: akta kontroli str. 1343-1352) 

1.3. Starostwo dysponowało dwoma programami naprawczymi opracowanymi przez 
podmioty zewnętrzne: w 2014 r.35 oraz w lipcu 2015 r.36 Oba opracowania wskazywały m.in. 
na możliwość dzierżawy majątku szpitala. Przekazano je Staroście pismem z dnia 

                                                      
29 Reprezentowanego przez Starostę i Wicestarostę Powiatu Białogardzkiego. 
30 Koszty odsetek od zobowiązań wyniosły 166.900,09 zł, koszty egzekucji zobowiązań 96.077,11 zł. 
31 Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 182.254,10 zł. 
32 Koszty ponadlimitowych świadczeń nie uznane przez NFZ wyniosły 948.585,90 zł. 
33 576.479,98 zł. 
34 Protokół nr VIII/2015. 
35 Na zlecenie SP ZOZ Szpital Powiatowy w Białogardzie. Opracowanie zakładało m.in.: 
restrukturyzację finansową Szpitala (konwersja zawartych porozumień na finansowanie zewnętrzne, 
w tym np. pomoc publiczna z ARP, kredyt bankowy, subrogacja), restrukturyzację osobową (redukcja 
zatrudnienia, zmniejszenie wymiaru pracy, redukcja wysokości wynagrodzenia, outsoursing usług), 
zmiany organizacyjne (optymalizacja liczby łóżek), optymalizację kosztów materiałowych (w tym 
monitorowanie stanów magazynowych). Opracowanie wskazywało również na możliwość 
przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego oraz dzierżawę majątku szpitala (SP ZOZ).  
36 Na zlecenie RCM Sp. z o.o. Opracowanie wskazywało na dwa podstawowe warianty: 
- wariant I zakładał m.in. likwidację prowadzenia działalności leczniczej przy ul. Szpitalnej, 
pozyskanie pożyczki z ARP w wysokości 35,7 mln zł w transzach, przekonwertowaniu pożyczki 
w kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK); spłata kredytu w ciągu 15 lat;  
- wariant II zakładał m.in. kontynuację działalności wszystkich komórek funkcjonujących przy ul. 
Chopina, likwidację niektórych oddziałów w latach 2015-2016, redukcję zadłużenia poprzez 
pozyskanie standardowego kredytu inwestycyjnego dla podmiotów realizujących świadczenia 
medyczne w BGK (25,4 mln zł, konwersję kredytu w zwykły kredyt inwestycyjny na okres 12 lat).  
Program przedstawiał również rekomendacje w zakresie wyboru partnera w modelu dzierżawy 
udziałów Spółki. Wariant przedstawiony poglądowo. Zakładał oddanie majątku Spółki w odpłatne 
użytkowanie udziałów lub dzierżawę podmiotowi zewnętrznemu przy założeniu, że podejmie się 
spłaty zadłużenia - częściowo lub całkowicie. Wysokość miesięcznych opłat powinny pokrywać co 
najmniej miesięczne koszty amortyzacji, ubezpieczenia majątku, podatków gruntowych, kosztów 
finansowych. Istotnym kryterium wyboru partnera powinno być doświadczenie w prowadzeniu 
podmiotów leczniczych, w szczególności szpitali powiatowych. 
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5.08.2015 r. Ponadto Zarząd Spółki RCM w październiku 2015 r. opracował własny program 
naprawczy szpitala37.                                                          (dowód: akta kontroli str. 287-587) 
Starostwo Powiatowe nie skorzystało w okresie od 1 lipca 2011 r.38 do 31 grudnia 2013 r. 
z możliwości przewidzianych ustawą o działalności leczniczej: 

 w art. 190, tj. możliwości umorzenia zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa 
w art. 191 i art. 192 ust. 1, na warunkach określonych ustawą, 

 w art. 196, tj. uzyskania dotacji celowej, na warunkach określonych ustawą, na spłatę 
pozostałych zobowiązań (art. 201 ustawy). 

Starosta wyjaśnił: (…) Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o.o. został wpisany do 
rejestru przedsiębiorców w dniu 29 września 2014 roku. Mając powyższe na uwadze Powiat 
Białogardzki nie miał podstaw prawnych do skorzystania z możliwości wskazanych w art. 
191, art. 192 ust. 1, art. 196  ustawy przytoczonej na wstępie.  
(…) decyzja o przekształceniu Szpitala Powiatowego w spółkę prawa handlowego zapadła 
na Sesji Rady Powiatu w Białogardzie w dniu 20 listopada 2013 r. Po podjęciu ww. Uchwały 
Zarząd Powiatu rozpoczął prace nad opracowaniem aktu przekształcenia (…). Akt 
przekształcenia został przyjęty przez Zarząd Powiatu w dniu 12 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr 
91/2013. (…) 

(dowód: akta kontroli str. 1330-1342, 1353-1362) 

Zgodnie z art. 190 ustawy o działalności leczniczej umorzenie części zobowiązań było 
zależne od przejęcia przez Powiat zobowiązań, o których mowa w art. 191 i art. 192 ust. 1. 
Powiat nie przejął zobowiązań SP ZOZ (na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o działalności leczniczej). 

Starosta wyjaśnił: (…) Mimo podjęcia przez Radę Powiatu w Białogardzie Uchwały z dnia 20 
listopada 2013 r. (…) oraz Uchwały Zarządu Powiatu (…) z dnia 12 grudnia 2013 r. nadal 
prowadzono działania mogące wpłynąć na pozostawienie Szpitala Powiatowego w formie 
SP ZOZ. Takim działaniem była dwukrotna nieudana próba uzyskania przez Dyrektora 
Szpitala (…) kredytu na spłatę zadłużenia jednostki pozwalając tym samym na 
pozostawienie Szpitala w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu w Białogardzie po dokonaniu odpowiednich 
aktualizacji w Akcie Przekształcenia (…) Uchwałą z dnia 30 lipca 2014 r. doprowadził do 
przekształcenia Szpitala Powiatowego w Białogardzie w spółkę prawa handlowego w dniu 
29 września 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1353-1362) 

1.4. Wicestarosta Białogardzki w sprawie terminu zainicjowania rozmów dotyczących 
wydzierżawienia mienia Szpitala firmie Centrum Dializa Sp. z o. o, wyjaśnił: Uchwałą (…) 
z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów 
Powiatu Białogardzkiego w spółce (…) Zarząd Powiatu zaprosił zainteresowane podmioty 
do udziału w negocjacjach (…). Do przedmiotowej procedury zgłosił się jeden podmiot (…). 
Podmiot ten zrezygnował z udziału w procedurze. Informacja ta dotarła do szeregu 
podmiotów, które zaczęły wykazywać zainteresowanie szpitalem. Prowadzono rozmowy 
z różnymi podmiotami (…). 

(dowód: akta kontroli str. 1068-1072) 

1.5. Przed udostępnieniem majątku firmie Centrum Dializa Sp. z o.o. Powiat nie dokonał 
likwidacji szpitala prowadzonego przez Spółkę RCM.  

(dowód: akta kontroli str. 31-33) 

1.6. W umowie dzierżawy wskazano, iż jednym z warunków jej wejścia w życie było 
przeniesienie na dzierżawcę praw i obowiązków do umów zawartych przez 
wydzierżawiającego z NFZ39. 

                                                      
37 Program zakładał m.in.: racjonalizację zatrudnienia i wysokich kosztów wynagrodzeń, prowadzenie 
działalności szpitala do wysokości zawartego kontraktu z NFZ (ograniczanie wykonywania świadczeń 
ponadlitrowych), likwidację nierentownych oddziałów medycznych, uruchomienie działalności 
komercyjnej m.in. w zakresie rehabilitacji i działalności opiekuńczej, urealnienie kontraktu z NFZ, 
pozyskanie finansowania na obsługę zadłużenia i kontynuowanie inwestycji (blok operacyjny plus 
oddział intensywnej terapii), przeniesienie oddziałów ostrych, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
do budynków przy ul. Chopina. 
38 Od dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej. 
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(dowód: akta kontroli str. 605) 

1.7. Przed podjęciem decyzji o wydzierżawieniu szpitala (przedsiębiorstwa Spółki) organy 
Powiatu posiadały informację na temat ilości i wartości udostępnianych składników 
majątkowych.  
Na zlecenie Powiatu, sporządzone zostały dwa operaty szacunkowe:  

 operat z 06.02.2013 r.40 wraz z opinią w przedmiocie wyceny rynkowej nieruchomości 
(gruntów, budynków i budowli) w celu przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową  
sporządzoną przez Instytut O. i przedłożoną Starostwu 20.02.2013 r.; 

 operat z 09.07.2014 r.41 wraz z opinią w przedmiocie wyceny nieruchomości w celu 
przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową sporządzoną przez Instytut O. 
i przedłożoną Starostwu 23.07.2014 r. 

Komisja inwentaryzacyjna powołana przez Zarząd RCM Sp. z o.o. przeprowadziła w okresie 
27.04. - 10.07.2015 r. inwentaryzację aktywów rzeczowych będących w użytkowaniu 
w komórkach organizacyjnych Spółki, a po zawarciu umowy dzierżawy ale przed jej 
wejściem w życie42, tj. w okresie 30.10. - 10.12.2015 r. inwentaryzację środków trwałych 
stanowiących majątek Spółki. Zarząd Powiatu został powiadomiony o prowadzonych 
czynnościach inwentaryzacyjnych w Spółce. 

(dowód: akta kontroli str. 215-230, 1386) 

1.8. – 1.9. W dniu 9.05.2014 r. Powiat skierował do czterech podmiotów zaproszenie do 
składania ofert na opracowanie dokumentacji prywatyzacyjnej Szpitala Powiatowego 
w Białogardzie Sp. z o. o. Zakres zamówienia obejmował: przedstawienie harmonogramu 
i zakresu prac związanych z przedmiotem zaproszenia; dokonanie analizy celem ustalenia 
sytuacji prawnej majątku spółki oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki43; 
przygotowanie memorandum informacyjnego spółki; opracowanie procedury zbycia 
udziałów w trybie publicznym wraz z projektem ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 30 
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji44 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa45; 
doradztwo w procesie zbycia udziałów; przeprowadzenie innych czynności niezbędnych do 
wykonania przy prywatyzacji spółki. W odpowiedzi na zaproszenie oferty złożyły dwa 
podmioty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy D.46 Umowę zlecenie na 
przeprowadzenie procedury prywatyzacji ww. spółki zawarto 28.08.2014 r.  
W dniu 31.10.2014 r., działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g) ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym47, Rada Powiatu podjęła uchwałę nr L/292/2014 
w sprawie zasad wnoszenia przez Powiat do spółek wkładów, a także obejmowania, 
nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji. Według § 6 ust. 2, zbycie udziałów 
następowało w jednym z trybów przewidzianych w art. 33 ust. 1 ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Udziały w spółkach miały być 
zbywane na podstawie uchwały Zarządu Powiatu, określającej w szczególności ilość 
zbywanych akcji oraz tryb zbycia.  

                                                                                                                                       
39 O czym szerzej mowa w obszarze 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
40 Wartość wycenionych nieruchomości była zgodna z łączną wartością rynkową określoną 
w uchwale nr XXXIX/238/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie 
przekształcenia SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Białogardzie w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
41 Wartość wycenionych nieruchomości była zgodna z łączną wartością rynkową określoną w akcie 
przekształcenia SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Białogardzie w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością z dnia 02.09.2014 r. 
42 Zgodnie z oficjalnym komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Szpitala Spółka RCM 
przestała prowadzić działalność medyczną w Szpitalu z dniem 1.01.2016 r., a obowiązki prowadzenia 
przedsiębiorstwa medycznego przejęła Spółka Centrum Dializa. 
43 Według wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki 
przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 
114 poz. 663). 
44 Dz. U. z 2013 r. poz. 216, ze zm.; dalej: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji. 
45 Dz. U. Nr 114, poz. 664, ze zm. 
46 Za cenę 46.000 zł netto (56.580 zł brutto). 
47 Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm.; obecnie Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.. 
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W dniu 18.12.2014 r. zawarto aneks do umowy z firmą D., zmieniając m.in. zakres prac 
w ten sposób, że dotychczasowe zobowiązanie wykonawcy do opracowania procedury 
zbycia udziałów zostało zmienione na opracowanie procedury odpłatnego obciążenia 
udziałów z możliwością ich zbycia. W aneksie wskazano ponadto, że firma opracowała 
dodatkowo dokument dotyczący wariantów prywatyzacji Spółki48. Według ww. opracowania 
rozważano cztery warianty: sprzedaży udziałów, sprzedaży udziałów z odroczoną 
płatnością i użytkowaniem udziałów, dzierżawy szpitala oraz ustanowienia użytkowania na 
udziałach z przyznaniem użytkownikowi prawa pierwokupu. Firma D. wskazała, że niektóre 
warianty, korzystne dla Powiatu, były niekorzystne dla inwestora. Formami najbardziej 
korzystnymi dla Powiatu były sprzedaż udziałów lub sprzedaż udziałów po krótkotrwałym 
ustanowieniu użytkowania na udziałach. Wskazano, że generowałyby one znaczący dochód 
dla budżetu Powiatu, ale były najbardziej kosztowne dla potencjalnego inwestora. Jako 
najbardziej opłacalną cenowo opcję dla inwestora wskazano dzierżawę przedsiębiorstwa 
spółki. Był to jednak najbardziej niekorzystny wariant dla budżetu Powiatu, ponieważ 
transfer środków od dzierżawcy był skierowany do Spółki, a nie do Powiatu. Realną 
korzyścią mogło być szybkie oddłużenie szpitala. Firma D. wskazała, iż ta forma 
prywatyzacji mogłaby „zwrócić zainteresowanie inwestorów, głównie z uwagi na niskie 
zaangażowanie kapitałowe”. Według opracowania jedyną formą prywatyzacji stanowiącą 
kompromis między interesem Powiatu i inwestora był wariant ustanowienia użytkowania na 
udziałach Powiatu w Spółce, ale bez prawa pierwokupu. 
W dniu 18 grudnia 2014 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 117/201449 w sprawie 
odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce 
Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp. z o. o, ustalenia treści publicznego zaproszenia do 
negocjacji50 w sprawie odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu 
Białogardzkiego w spółce, jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej informacji w zakresie 
procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania tych udziałów i treści zobowiązania 
do zachowania poufności. Według § 1 uchwały, Zarząd Powiatu postanowił obciążyć 
odpłatnie prawem użytkowania 100 udziałów Powiatu w Spółce na okres 25 lat od dnia 
zawarcia umowy obciążenia udziałów. Użytkownik udziałów był zobowiązany do zapłaty 
miesięcznej opłaty na rzecz Powiatu Białogardzkiego, z zastrzeżeniem, że wraz z zapłatą 
pierwszej opłaty użytkownik miał zapłacić przyszłe skumulowane opłaty w łącznej kwocie 
4.000 tys. zł. Użytkownik udziałów miał wykonywać prawo głosu na Zgromadzeniu 
Wspólników. Miało mu przysługiwać prawo do dywidendy oraz do odpłatnego nabycia 100% 
udziałów po upływie 8 lat użytkowania za cenę ustaloną na podstawie wyceny sporządzonej 
na zlecenie Powiatu Białogardzkiego. Publiczne zaproszenie do negocjacji zostało 
ogłoszone 22.12.2014 r. w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz udostępnione 
w Biuletynie Informacji Publicznej51 Powiatu Białogardzkiego. Termin składania odpowiedzi 
upływał 8.01.2015 r. 
W dniu 7.01.2015 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 1/2015 w sprawie powołania zespołu 
ds. negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów spółki.  
W jego skład weszli: Wicestarosta jako przewodniczący, Sekretarz Powiatu jako 
wiceprzewodniczący, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia jako sekretarz, 
radca prawny Starostwa oraz Prokurent spółki Szpital Powiatowy Sp. z o. o. jako 
członkowie. Zadaniem zespołu było: przeprowadzenie w imieniu Zarządu Powiatu 
negocjacji z inwestorami; ocena ofert złożonych przez inwestorów i przedstawienie 
Zarządowi pisemnych rekomendacji dotyczących warunków ustanowienia przez Powiat 
prawa użytkowania na udziałach.  
Wstępną deklarację zawarcia umowy ustanowienia na swoją rzecz prawa użytkowania na 
udziałach Powiatu w spółce złożył 8.01.2015 r. jeden podmiot – firma E.52 Według oferty 
miesięczna opłata z tytułu użytkowania udziałów miała wynosić 13.334 zł brutto. Inwestor 
zobowiązał się ponadto do zapłaty wraz z pierwszą miesięczną opłatą także 
skumulowanych przyszłych opłat w łącznej kwocie 4 mln zł. Firma E. zadeklarowała m.in. 

                                                      
48 W związku z czym wynagrodzenie umowne zostało zwiększone do kwoty 64.698 zł brutto. 
49 Zm. uchwałą nr 12/2015 z 4.02.2015 r. 
50 Według art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
51 Dalej: BIP. 
52 Dalej: EMC. 
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kontynuowanie praw inwestycyjnych w zakresie dostosowania budynków szpitala do 
obowiązujących przepisów. Zespół negocjacyjny po dokonaniu oceny ww. oferty53 
zarekomendował Zarządowi Powiatu w dniu 19.01.2015 r. ofertę firmy E. do dopuszczenia 
do negocjacji z prawem do zbadania Spółki RCM. W dniu 21.01.2015 r. Zarząd Powiatu 
podjął uchwałę nr 6/2015 w sprawie ustalenia regulaminu badania „due diligence” Spółki54. 
Firma E. dokonała badania Spółki RCM w dniach 9-20.02.2015 r. W dniu 30.03.2015 r. 
firma zrezygnowała z udziału w procedurze. Zarząd Powiatu podjął 7.04.2015 r. uchwałę nr 
31/2015 w sprawie odstąpienia od negocjacji prowadzonych w sprawie odpłatnego 
obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu w RCM Sp. z o. o. 

(dowód: akta kontroli str. 1136-1184, 1372-1378) 
W dniu 27.04.2015 r. Zarząd Powiatu w Białogardzie podjął uchwałę55 nr 34/2015 w sprawie 
odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w Spółce 
RCM, ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji56 w sprawie odpłatnego 
obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w Spółce RCM lub 
dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki RCM, jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej 
informacji w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania tych udziałów 
lub dzierżawy przedsiębiorstwa i treści zobowiązania do zachowania poufności.  
Według § 1 uchwały, Zarząd Powiatu postanowił obciążyć odpłatnie prawem użytkowania 
100 udziałów Powiatu Białogardzkiego w Spółce RCM, na okres nie dłuższy niż 30 lat. 
Użytkownik udziałów był zobowiązany do zapłaty miesięcznej opłaty na rzecz Powiatu 
Białogardzkiego. Użytkownik udziałów miał wykonywać prawo głosu na Zgromadzeniu 
Wspólników. Miało mu przysługiwać prawo do dywidendy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
uchwały nr 34/2015 publiczne zaproszenie do negocjacji dotyczyło: 1) odpłatnego 
obciążenia prawem użytkowania 100 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy, 
stanowiących w 100% kapitał zakładowy Spółki RCM, 2) dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki 
RCM. 
Publiczne zaproszenie do negocjacji zostało ogłoszone 29.04.2015 r. w dzienniku o zasięgu 
ogólnopolskim oraz udostępnione w BIP Powiatu Białogardzkiego. Termin składania 
pisemnych odpowiedzi na zaproszenie upływał 15.05.2015 r. W zaproszeniu wskazano, że 
najważniejszym kryterium oceny ofert wstępnych będą: proponowana wysokość opłaty 
z tytułu użytkowania udziałów lub czynszu z tytułu dzierżawy57 przedsiębiorstwa Spółki, 
proponowana wysokość kwoty przejętych długów Spółki, doświadczenie w zakresie 
udzielania świadczeń szpitalnych i zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 
W dniu 15.05.2015 r.58 Zarząd Powiatu w Białogardzie podjął uchwałę nr 36/2015 w sprawie 
powołania zespołu ds. negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia prawem użytkowania 
udziałów Spółki RCM lub dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki RCM. Uchwała określała 
regulamin pracy zespołu. Skład zespołu stanowili: Wicestarosta jako Przewodniczący, 
Sekretarz Powiatu jako Wiceprzewodniczący, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i 
Zdrowia jako Sekretarz, radca prawny Starostwa oraz Prezes Zarządu Spółki RCM jako 
Członkowie zespołu. 
Zespół ds. negocjacji obradował 13 razy, w tym 6 razy w pełnym składzie (w okresie od 
15.05.2015 r. do 21.10.2015 r.). 
Do 15.05.2015 r. odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji złożyło pięciu 
potencjalnych inwestorów: 
1) Firma z Wrocławia – oferta na dzierżawę oraz na odpłatne użytkowanie udziałów, 

                                                      
53 Firma E. została zobowiązana do dwukrotnego uzupełnienia oferty, co nastąpiło 14.01.2015 r. oraz 
15.01.2015 r. 
54 Zm. uchwała nr 11/2015 z 4.02.2015 r., nr 23/2015 z 16.03.2015 r 
55 Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 
252 i 265 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uchwała nr 4/04/2015 Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki RCM z dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz pełnomocnictwo udzielone 
Powiatowi Białogardzkiemu przez Spółkę RCM z dnia 27 kwietnia 2015 r. do prowadzenia negocjacji 
na podstawie publicznego zaproszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Powiatu (w imieniu 
Spółki RCM działał Prokurent Jacek Wojcikiewicz). 
56 Według art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
57 Rozumiane jako opłata lub czynsz netto. 
58 Zarząd Powiatu podjął tego samego dnia uchwałę nr 37/2015 w sprawie ustalenia regulaminu 
badania „due diligence” Spółki RCM. 
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2) Firma z Łodzi - oferta na dzierżawę oraz na odpłatne użytkowanie udziałów, 
3) Firma z Połczyna Zdroju – oferta na dzierżawę, 
4) Firma ze Szczecina – oferta na dzierżawę, 
5) Centrum Dializa Sp. z o.o. z Sosnowca – oferta na dzierżawę. 
Po otwarciu kopert zespół jednogłośnie zdecydował o przesłaniu ofert drogą elektroniczną 
do doradcy Powiatu w przedmiotowej procedurze, firmie D., celem weryfikacji formalnej 
i wydania opinii. 
Ocena formalna oraz rekomendacja doradcy Powiatu dotycząca złożonych ofert wstępnych 
wpłynęła do Przewodniczącego zespołu drogą mailową 18.05.2015 r. Po przeprowadzeniu 
dyskusji w formie telekonferencji - z udziałem firmy doradczej – zespół ds. negocjacji 
zdecydował o rekomendowaniu Zarządowi Powiatu ofert trzech podmiotów, w tym Centrum 
Dializa Sp. z o.o.  
Zarząd Powiatu poinformował pisemnie 18.05.2015 r. wszystkich pięciu inwestorów 
stosownie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu oferty do dalszego etapu negocjacji, 
a w następnych dniach poinformował wybrane trzy podmioty o terminie dopuszczenia do 
badania dokumentów Spółki RCM59. W dniach od 27.05. do 19.06.2015 r. Zarząd Powiatu 
poinformował wybrane firmy o wyznaczeniu terminu złożenia oferty wiążącej. 
W wyznaczonych terminach (do 19.06.2015 r.) wpłynęły cztery oferty wiążące od trzech 
oferentów, w tym oferta na dzierżawę od Centrum Dializa Sp. z o.o.: czynsz netto za 
dzierżawę […]60 oraz zobowiązanie podmiotu w zakresie spłaty długów Spółki RCM 
w wysokości […]61. 
Zespół ds. negocjacji zdecydował o przesłaniu ofert wiążących do doradcy Powiatu  celem 
weryfikacji formalnej i wydania opinii. Po otrzymaniu opinii 23.06.2015 r. zespół 
jednogłośnie zdecydował, że rekomenduje Zarządowi Powiatu ofertę firmy Centrum Dializa 
Sp. z o.o. do dopuszczenia do negocjacji z prawem wyłączności. Jednocześnie zespół 
zaproponował, by Zarząd skorzystał z okresu związania ofertą i podjął negocjacje z dwoma 
pozostałymi podmiotami w przypadku niezawarcia umowy dzierżawy z Centrum Dializa 
Sp. z o.o.62 
Dnia 26.06.2015 r. Zarząd Powiatu poinformował pisemnie Centrum Dializa Sp. z o.o. 
o udzieleniu wyłączności na negocjacje i zaprosił na spotkanie otwierające na dzień 
3.07.2015 r. 
Od 3.07. do 21.10.2015 r. (łącznie 8 razy) zespół ds. negocjacji obradował nad projektem 
umowy dzierżawy63. Na spotkaniu negocjacyjnym 22.07.2015 r. omówiono zagadnienia 
strategiczne takie jak: 

 zachowanie przez dzierżawcę pierwszego poziomu referencyjności szpitala, 

 zapewnienie trwałości projektów unijnych zrealizowanych lub realizowanych 
w dzierżawionym przedsiębiorstwie, 

 możliwość udzielenia przez Powiat poręczenia za nakłady poniesione przez dzierżawcę 
w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, 

 określenie kwoty ubezpieczenia majątku, 

 wekslowe zabezpieczenie umowy dla wydzierżawiającego, 

                                                      
59 Dnia 22.05.2015 r. Zarząd Powiatu poinformował pisemnie Centrum Dializa Sp. o.o. 
o dopuszczeniu do zbadania dokumentów Spółki RCM w terminie 25-27.05.2015 r. (wadium 
wpłacono 21.05.2015 r. – 50.000 zł). 
Dnia 27.05.2015 r. poinformowano firmę ze Szczecina o badaniu dokumentów Spółki w terminie 
28.05 – 01.06.2015 r. (wadium wpłacono 21.05.2015 r. – 50.000 zł). Dnia 27.05.2015 r. oraz 
08.06.2015 r. poinformowano firmę z Łodzi o badaniu dokumentów Spółki RCM w terminie 10-
12.06.2015 r. (wadium wpłacono 03.06.2015 r. – 50.000 zł). 
60 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
61 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
62 Pismami z 26.06.2015 r. Zarząd Powiatu poinformował firmy ze Szczecina i Łodzi o udzieleniu 
wyłączności na negocjacje Spółce Centrum Dializa i zastrzegł sobie prawo do podjęcia negocjacji 
w okresie związania ofertą z tymi podmiotami. 
63 Projekt umowy dzierżawy w wersji pierwotnej sporządzony został przez doradcę Powiatu – firmę D. 
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 możliwy zakres inwestycji do przeprowadzenia (blok operacyjny). 
W dniu 17.08.2015 r. wskazano na kolejne kluczowe problemy do omówienia: 

 zakres udzielanych przez dzierżawcę świadczeń zdrowotnych i możliwość jego 
ograniczania bez zgody wydzierżawiającego, 

 zwrot ruchomości, wydanie przez dzierżawcę nieruchomości oraz przejęcie przez 
wydzierżawiającego umowy z NFZ w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, 

 uwarunkowanie wejścia w życie umowy od zawarcia przez RCM umowy kredytu lub 
pożyczki w celu spłaty długów, 

 inne kwestie: obsługa archiwum pracowniczego i medycznego, prawo RCM do 
wynagrodzenia wynikającego z umowy z NFZ za usługi świadczone przed datą wejścia 
w życie umowy oraz składania korekt w tym zakresie. 

W dniu 31.08.2015 r. stwierdzono, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych konsultacji 
w zakresie: 

 przejęcia przez Centrum Dializa pracowników oraz nieruchomości w przypadku 
zaprzestania finansowania przez NFZ jakiejkolwiek części świadczeń zdrowotnych 
z równoczesnym obniżeniem czynszu dzierżawnego, 

 […]64. 
W dniu 2.09.2015 r. doprecyzowano w umowie, że:  

 […]65, 

 w przypadku, gdy NFZ zaprzestanie finansowania części świadczeń z przyczyn 
zawinionych przez dzierżawcę pracownicy jak i nieruchomości związane z tymi 
świadczeniami pozostaną przy dzierżawcy. 

Dnia 21.10.2015 r. Przewodniczący zespołu poinformował, że wpłynął parafowany przez 
Centrum Dializa projekt umowy dzierżawy zawierający wiążące warunki umowy. Projekt ten 
został uzupełniony o sugestie Agencji Rozwoju Przemysłu dotyczące waloryzacji czynszu 
dzierżawnego, kontroli sposobu i warunków wykonywania umowy przez dzierżawcę. 
Ostateczna treść projektu umowy dzierżawy została zaakceptowana 21.10.2015 r. przez  
członków zespołu w drodze uchwały66. W uzasadnieniu podano m.in. że osiągnięto 
porozumienie w sprawie warunków umowy dzierżawy, oraz że Centrum Dializa Sp. z o.o. 
złożyła najkorzystniejsze warunki dzierżawy w ofercie wstępnej i wiążącej. 

(dowód: akta kontroli str. 1189-1193) 

1.10. Umowa dzierżawy została zawarta 22.10.2015 r. w Białogardzie pomiędzy Spółką 
RCM (wydzierżawiającym), reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, a Centrum Dializa 
Sp. z o. o. (dzierżawcą), reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, przy udziale Powiatu 
Białogardzkiego (jako jedynego wspólnika Spółki RCM), reprezentowanego przez Zarząd 
Powiatu, w imieniu którego działali Starosta i Wicestarosta Białogardzki67. Podstawą prawną 
zawarcia umowy była uchwała nr 12/10/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Spółki RCM z dnia 22.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Zarząd 
Spółki umowy wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki na okres do 30 lat68. 
Umowa dzierżawy została zawarta na czas określony, tj. na 30 lat począwszy od dnia jej 
wejścia w życie. Załącznikiem do umowy był m.in. wykaz udostępnianego mienia. 

(dowód: akta kontroli str. 588-608, 1051-1055) 
Starosta wyjaśnił, że autorem pierwszej wersji projektu umowy dzierżawy był doradca 
Powiatu Białogardzkiego w przedmiotowej procedurze, firma D. Projekt ten był opiniowany 
przez radcę prawnego Starostwa, który był członkiem zespołu negocjacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 1196-1200, 1209-1224) 

                                                      
64 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
65 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
66 Za przyjęciem uchwały głosowało 4 członków zespołu. 
67 Umowa została podpisana w obecności notariusza. 
68 Według art. 228 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1578, ze zm.; dalej: Ksh), uchwały wspólników wymaga m.in. wydzierżawienie 
przedsiębiorstwa. 
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1.11. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1-2 umowy, przedsiębiorstwa Spółki będące przedmiotem 
dzierżawy stanowiły: 
1) nieruchomości będące własnością wydzierżawiającego, których wykaz i opis stanowił 

załącznik nr 3 do umowy, 
2) ruchomości będące własnością wydzierżawiającego, na które składały się sprzęt 

medyczny i wyposażenie, służące wykonywaniu działalności leczniczej; wykaz 
ruchomości stanowił załącznik nr 4. 

W § 20 pkt 1-2 umowy postanowiono, że: 
1) wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu przekazania przedmiotu 

dzierżawy podpisanego przez strony69;  
2) przejęcie przez dzierżawcę praw i obowiązków wynikających z umowy nastąpi w dniu 

wejścia w życie umowy. 
Umowa miała wejść w życie z dniem podpisania przez strony protokołu przekazania 
przedmiotu dzierżawy70 (§ 21 ust. 1 pkt 2 umowy). 
Załącznik nr 3 stanowił wykaz nieruchomości wraz z budynkami i budowlami (stan na 
30.09.2015 r.) W wykazie tabelarycznym ujęto: 7 działek gruntu (poz. 1-7),  31 budynków 
(poz. 8-38), 15 budowli (poz. 39-53), z podaniem ich nr inwentarzowego, grupy wg 
klasyfikacji środków trwałych71, nazwy środka trwałego, daty instalacji (daty przyjęcia do 
użytkowania), stawki amortyzacji, wartości brutto, wartości umorzeń, wartości netto, łącznej 
wartości gruntów, budynków i budowli. 
Załącznik nr 4 stanowił wykaz ruchomości, tj. sprzętu medycznego i wyposażenia, 
z podziałem na środki zaklasyfikowane do grupy KŚT III-VIII, wartości niematerialne 
i prawne /ogółem pozycji ruchomości - 1130/ z podaniem ich nr inwentarzowego, nazwy 
środka trwałego, daty instalacji, stawki amortyzacji, wartości brutto, wartości umorzeń, 
wartości netto, łącznej wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych. 
Przekazanie ww. majątku nastąpiło zgodnie z treścią zawartej umowy dzierżawy72.   

(dowód: akta kontroli str.588-609, 625-651, 784-886) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Zgromadzenie Wspólników Spółki RCM reprezentowane przez Starostę i Wicestarostę 
powołało w latach 2014-201773 do Rady Nadzorczej Spółki dwie osoby nieposiadające 
kwalifikacji zgodnych z wymaganiami art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej74 i odpowiednich przepisów, tj. Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej75 oraz Członka Rady Nadzorczej76. Osoby te nie spełniały wymogów 

                                                      
69 Wraz z wydaniem przedmiotu dzierżawy należało przekazać wszelką dokumentację, w tym 
medyczną, pracowniczą, budowlaną, dotyczącą urządzeń. 
70 Pod warunkiem zawarcia przez wydzierżawiającego umowy kredytu lub pożyczki w celu 
sfinansowania spłaty wymagalnych długów wydzierżawiającego, zgodnie z którą dokonana będzie 
cesja wierzytelności lub jej części, przysługującej wydzierżawiającemu względem dzierżawcy z tytułu 
czynszu określonego w umowie dzierżawy, na rzecz kredytodawcy lub pożyczkodawcy. 
71 Dalej: KŚT. 
72 Na protokole nie figurowała data jego podpisania. Protokół przekazania zawierał wyłącznie 
informację: „według stanu na 21.01.2016 r.” 
73 1) Pierwsze Zgromadzenie Wspólników z udziałem Starosty i Wicestarosty Powiatu 
Białogardzkiego odbyło się w kancelarii notarialnej w obecności notariusza w dniu 2.09.2014 r. 
w związku z aktem przekształcenia SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
ustaleniem aktu założycielskiego; w art. 3 i 4 aktu notarialnego określono skład osobowy pierwszego 
zarządu spółki i pierwszej rady nadzorczej; 2) Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 1/01/2015 
z 15.01.2015 r. w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 3) Uchwała nr 
02/02/2016 z 18.02.2016 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na III kadencję. 
74 Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm., dalej: ustawa o działalności leczniczej. 
75 Posiadającego stopień doktora nauk wojskowych. Lata 2014-2016: brak informacji o złożonym 
egzaminie dla kandydatów rad nadzorczych; brak informacji o posiadaniu stopnia naukowego doktora 
nauk prawnych lub nauk ekonomicznych; brak informacji o posiadaniu wpisu na listę radców 
prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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określonych dla członków rady nadzorczej w podmiocie leczniczym działającym w formie 
spółki kapitałowej. 
W latach 2014-2016 art. 41 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej stanowił, że członkowie 
rady nadzorczej reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w podmiocie, o którym 
mowa w ust. 1, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin, o którym mowa 
w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, albo zostały zwolnione77 z obowiązku złożenia 
egzaminu zgodnie z tymi przepisami.  
Od 1.01.2017 r. zgodnie z art. 41 ust.2 ww. ustawy, członkowie rady nadzorczej 
reprezentujący jednostkę samorządu terytorialny w podmiocie, o którym mowa w ust. 1, są 
powoływani spośród osób spełniających wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 
grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym78. Jednym z tych wymogów 
jest posiadanie pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa 
i państwowych osób prawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1468, 1481-1482, 1497-1501) 
Starosta wyjaśnił: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. wystąpiło do 
Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych o wydanie 
stosownych opinii dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. 
z o.o. Organ ten po weryfikacji przedstawionych dokumentów wyda stosowne opinie. 
W przypadku negatywnej weryfikacji jakiegokolwiek z kandydatów zostaną podjęte 
niezbędne kroki, by w skład Rady Nadzorczej RCM w Białogardzie Sp. z o.o. zostały 
powołane osoby spełniające wszystkie wymogi przewidziane przepisami prawa.   

 (dowód: akta kontroli str. 1332-1334, 1339-1342)  
Zgodnie z aktem założycielskim Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad 
działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Brak odpowiednich 
kwalifikacji 2/379 składu Rady do pełnienia swoich funkcji mogło mieć wpływ 
na prawidłowość podejmowanych przez ten organ uchwał oraz skuteczność nadzoru. 
W latach 2014-2017 Rada podjęła ogółem 40 uchwał80.  

(dowód: akta kontroli str. 182, 1481-1482, 1497-1501) 

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 04/06/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylono 
uchwałę z 1 marca 2017 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej RCM Sp. z o.o. na IV 
kadencję. W uzasadnieniu Uchwały wskazano, że mandaty członków Rady Nadzorczej III 
kadencji wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, co miało miejsce  
23.06.2017 r.81 Przewodniczący Zgromadzenia (Starosta) zarządził przerwę w obradach 
Zgromadzenia Wspólników do czasu uzyskania opinii Rady ds. spółek z udziałem Skarbu 
Państwa i państwowych osób prawnych. Od 24.06.2017 r. do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych NIK w Spółce RCM, tj. do 21.07.2017 r.,  nie powołano Rady Nadzorczej.  

 (dowód: akta kontroli str. 1468, 1497-1501, 1514-1516) 

Starosta wyjaśnił: (…) W skład Rady Nadzorczej RCM Sp. z o.o. w Białogardzie powołane 
zostaną osoby spełniające stosowne wymagania określone przepisami prawa. 

 (dowód: akta kontroli str. 1362) 

                                                                                                                                       
Rok 2017: brak informacji o złożonym egzaminie dla kandydatów rad nadzorczych oraz o pozytywnej 
opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych; brak 
informacji o posiadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych, ekonomicznych lub 
technicznych; brak informacji o posiadaniu tytułu zawodowego radcy prawnego, adwokata, biegłego 
rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego. 
76 Posiadającego stopień doktora filozofii. Lata 2014-2016: jak wyżej. Rok 2017: jak wyżej. 
77 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla 
kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym 
akcjonariuszem (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz.2038 ze zm.) w § 5 określało jakie osoby mogły być 
zwolnione z obowiązku składania egzaminu. 
78 DZ. U. poz. 2259. 
79 Skład Rady Nadzorczej do dnia 17.02.2016 r. stanowił 4 osoby; od dnia 18.02.2016 r. – 3 osoby. 
80 W 2014 r. – 3, w 2015 r. – 26, w 2016 r. – 7, w 2017 r. – 4 (do dnia 12 maja). 
81 Uchwała nr 06/06/2017 z 23.06.2017 r. 
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Rada ds. spółek opinie w sprawie kandydatów na członków rad nadzorczych wydała 
26.06.2017 r.82 Dokumenty w tej sprawie Spółka RCM przekazała Starostwu 4.07.2017 r. 
W ocenie NIK niepowołanie przez Zgromadzenie Wspólników Rady Nadzorczej do dnia 
21.07.2017 r. nie znajduje uzasadnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 1505-1510) 

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie nie wykazało w deklaracji VAT83 za grudzień 2014 r. 
kwoty 78.950.602,81 zł wynikającej z przekazania nieruchomości spółce Szpital Powiatowy 
w Białogardzie Sp. z o.o. w drodze aktu notarialnego z dnia 19.12.2014 r. (której nazwę 
zmieniono w tym akcie notarialnym na RCM Sp. z o.o.) i  zaniechało wystawienia stosownej 
faktury w miesiącu grudniu 2014 r. Starostwo złożyło korektę tej deklaracji VAT we 
właściwym urzędzie skarbowym 5.05.2015 r. (na podstawie faktury wystawionej dnia 
28.04.2015 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 190-202, 1324-1329) 

Podmiot wnoszący aport zobowiązany był do udokumentowania czynności za pomocą 
faktury, a także do rozliczenia podatku należnego z zastosowaniem stawek podatku 
właściwych dla usług wnoszonych aportem lub z zastosowaniem zwolnienia, o ile takie 
wynika z przepisów. Obowiązek podatkowy z tytułu wniesienia aportu powstał zgodnie z art. 
19a ust. 1 ustawy o VAT84 w momencie wykonania usługi. Moment wykonania usługi 
stanowił dzień faktycznego przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz Spółki. 

Starosta wyjaśnił: Kwota 78.950.602,81 zł wynikającą z przekazania nieruchomości Spółce 
Szpital Powiatowy w Białogardzie (RCM w Białogardzie Sp. z o.o.)  w drodze aktu 
notarialnego została wykazana w deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 roku poprzez złożenie 
korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 roku w dniu 5 maja 2015 roku. Niezwłocznie po 
otrzymaniu faktury z dnia 28 kwietnia 2015 roku na kwotę 78.950.602,81 zł, którą 
wprowadzono do ewidencji sprzedaży VAT sporządzono korektę deklaracji VAT-7 za 
grudzień 2014 roku. Jednocześnie informuję, że po powzięciu przez Biuro Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Białogardzie informacji o konieczności 
wystawienia faktury z tytułu przekazania nieruchomości Spółce Szpital Powiatowy 
w Białogardzie nieścisłość ta została niezwłocznie skorygowana. 

(dowód: akta kontroli str. 1330-1331, 1337) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie przygotowania i udostępnienia mienia 
Powiatu dla świadczenia usług medycznych w Szpitalu. 

 

2. Warunki wydzierżawiania mienia Powiatu w celu świadczenia usług 
medycznych. 

2.1. W umowie dzierżawy określono wykaz wydzierżawianych nieruchomości, tj. gruntów, 
budynków i budowli – łącznie 53 pozycje (w załączniku nr 3) oraz ruchomości, tj. sprzętu 
medycznego i wyposażenia (w załączniku nr 4) ze wskazaniem ich wartości księgowej. Pod 
wykazem nieruchomości zamieszczono ponadto odręczną adnotację o treści „54. 
Rozpoczęta inwestycja – budowa bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii – 
budynek nr 3 przy ul. Chopina 29”. W umowie nie określono wartości księgowej tej 
inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 588-608, 625-651)   

W operacie szacunkowym z 9.07.2014 r. wskazano, że wartość rynkowa prawa własności 
nakładów na blok operacyjny wynosiła 3.207.147,25 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 215, 218-226) 

Wyniki przeprowadzonej przez RCM Sp. z o.o.  w okresie od kwietnia do grudnia 2015 r. 
inwentaryzacji aktywów rzeczowych oraz inwentaryzacji środków trwałych były zgodne 
z wykazami ruchomości i nieruchomości ujętymi w załącznikach do umowy (z wyłączeniem 
inwestycji bloku operacyjnego, której inwentaryzacja nie obejmowała).   

                                                      
82 Pozytywną opinię otrzymały wyłącznie dwie osoby, w tym Prezes Zarządu Spółki RCM.  
83 Deklaracji podatku od towarów i usług (druk VAT-7). 
84 Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm., dalej: ustawa o VAT. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zgodność nie dotyczyła wartości, ponieważ w operatach szacunkowych wskazano wartość 
rynkową, a w dokumentach inwentaryzacyjnych wartość księgową poszczególnych 
pozycji85.  

(dowód: akta kontroli str. 1386)   

W umowie dzierżawy zawarto zapisy określające zobowiązanie dzierżawcy do utrzymania 
należytego stanu wydzierżawionych składników majątkowych. Był on zobowiązany do: 
utrzymywania budynków, budowli i urządzeń wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy 
(§ 8 pkt 1); zapewnienia wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych, technicznych, 
przeciwpożarowych, prowadzenia książek obiektów budowlanych lub innej wymaganej 
prawem dokumentacji (§ 8 pkt 2); przeprowadzania w okresie obowiązywania umowy 
wszelkich wymaganych prawem przeglądów, bieżących remontów, konserwacji i napraw 
przedmiotu dzierżawy (§ 8 pkt 3); utrzymywania czystości i porządku przedmiotu dzierżawy 
(§ 8 pkt 8); wykonywania przeglądów, prac remontowych, modernizacyjnych, 
inwestycyjnych (§ 8 pkt 10). 
W umowie dzierżawy określono warunki ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy (§ 12). 
Dzierżawca był zobowiązany do: posiadania pełnego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie udzielania przez dzierżawcę świadczeń zdrowotnych zgodnie z 
obowiązującym prawem, a w przypadku braku takich przepisów, do kwoty niezbędnej dla 
należytego ubezpieczenia; ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy wraz z urządzeniami i 
wyposażeniem od zdarzeń losowych; ubezpieczenia od kradzieży ruchomości wchodzących 
w skład przedmiotu dzierżawy; wyboru zakładu ubezpieczeń, który dawał rękojmię 
należytego wykonania umów ubezpieczenia; przedłożenia wydzierżawiającemu 
dokumentów dowodzących zawarcie i obowiązywanie ww. umów ubezpieczenia, w każdym 
czasie i na każde jego żądanie. 
W umowie dzierżawy określono zasady zwrotu wydzierżawionych składników majątkowych 
w przypadku jej rozwiązania (§ 9 ust. 6 pkt 2-4).  

(dowód: akta kontroli str. 588-608, 901-910) 

2.2. W umowie dzierżawy wskazano, iż wydzierżawiający był uprawniony do kontroli 
sposobu i terminowości wykonywania umowy przez dzierżawcę (§ 4 ust. 1). Termin i zakres 
kontroli miały być każdorazowo uzgodnione z dzierżawcą. Ww. uprawnienie 
wydzierżawiającego nie pozbawiało go prawa do ewentualnych roszczeń mogących 
wyniknąć z umowy dzierżawy, a dzierżawca zobowiązany był do: udzielania 
wydzierżawiającemu wszystkich informacji związanych z wykonywaniem umowy dzierżawy, 
sporządzania i przedkładania wydzierżawiającemu sprawozdania z działalności dzierżawcy 
związanej z wykonywaniem umowy dzierżawy za każdy rok kalendarzowy, w terminie do 
końca pierwszego kwartału roku następnego (§ 4 ust. 2). Dzierżawca był zobowiązany do 
udostępniania wydzierżawiającemu wszelkiej dokumentacji dotyczącej stanu prawnego i 
faktycznego dzierżawcy w zakresie prowadzonej działalności w ramach umowy dzierżawy, 
w każdym czasie i na każde jego żądanie (§ 6 ust. 1 pkt 13). Miał umożliwiać 
wydzierżawiającemu przeprowadzanie kontroli stanu przedmiotu dzierżawy, po uprzednim 
zgłoszeniu  takiego zamiaru i zakresu kontroli, dokonanym nie później niż na 14 dni robocze 
przed planowanym terminem kontroli (§ 8 pkt 11). Dzierżawca był zobowiązany, […]86. 
Dzierżawca był ponadto zobowiązany do przekazywania rocznego sprawozdania 
finansowego za poprzedni rok obrotowy, niezwłocznie po jego zbadaniu i zatwierdzeniu 
przez biegłego rewidenta, jednak nie później niż do 30 czerwca każdego roku za poprzedni 
rok obrotowy (§ 8 pkt 14) oraz w terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału, do 
przekazywania Agencji Rozwoju Przemysłu i wydzierżawiającemu rachunku zysków i strat 
szpitala (§ 8 pkt 15). 

Według § 22 ust. 5, […]87. 

                                                      
85 Z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. 
86 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
87 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
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(dowód: akta kontroli str. 588-608, 901-910) 

2.3. W umowie dzierżawy określono konsekwencje, w tym finansowe, za niewywiązywanie 
się z obowiązków umownych przez dzierżawcę. W przypadku zaprzestania finansowania 
jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych przez NFZ88, z przyczyn zawinionych przez 
dzierżawcę, […]89. W przypadku nieuiszczenia czynszu dzierżawnego w terminie, 
wydzierżawiającemu miały przysługiwać odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej, 
a dzierżawca miał być zobowiązany do wpłaty czynszu wraz z odsetkami ustawowymi bez 
dodatkowego wezwania do zapłaty (§ 13 ust. 5).  W umowie (§ 15) wskazano ponadto, że 
w przypadku: 

 niewykonania lub nienależytego wykonania przez dzierżawcę jakiegokolwiek zobowiązania 
wymienionego: […]90 wydzierżawiający miał prawo do żądania zapłaty na jego rzecz kary 
umownej w kwocie […]91 - wydzierżawiający miał prawo do żądania zapłaty na jego rzecz 
kary umownej w kwocie […]92; 

 niewykonania lub nienależytego wykonania przez dzierżawcę zobowiązania 
wymienionego […]93, wydzierżawiający miał prawo do żądania zapłaty na jego rzecz 
kary umownej w kwocie […]94; 

 niewykonania lub nienależytego wykonania przez dzierżawcę zobowiązania 
wymienionego […]95, wydzierżawiający miał prawo do żądania zapłaty na jego rzecz 
kary umownej w kwocie […]96, 

 […]97, wydzierżawiający miał prawo do żądania zapłaty na jego rzecz kary umownej w 
kwocie […]98. 

W umowie określono warunki jej rozwiązania przez wydzierżawiającego (§ 19 ust. 2). Był on 
uprawniony w każdym czasie do rozwiązania umowy przed upływem okresu jej 
obowiązywania, bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień doręczenia 
dzierżawcy pisemnego oświadczenia wydzierżawiającego, w przypadku zaistnienia co 
najmniej jednego z następujących zdarzeń: 

 […]99; 

                                                      
88 Bądź inną tego rodzaju instytucję. 
89 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
90 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
91 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
92 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
93 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
94 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
95 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
96 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
97 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
98 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
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 wykreślenia dzierżawcy z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez właściwy organ; 

 złożenia przez zarząd dzierżawcy wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub otwarcia 
likwidacji w stosunku do dzierżawcy; 

 […]100. 
(dowód: akta kontroli str. 588-608, 901-910) 

2.4. Dzierżawca był zobowiązany do zapłaty na rzecz wydzierżawiającego miesięcznego 
czynszu dzierżawnego w kwocie […]101 za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy oraz 
[…]102 za każdy kolejny miesiąc103 (§ 13 ust. 1). Czynsz za pierwszy miesiąc miał być 
wpłacony na wskazane przez wydzierżawiającego rachunki bankowe wierzycieli, tytułem 
spłaty jego długów (§ 13 ust. 3). Za kolejne miesiące miał być płatny z góry do dnia 21 
każdego miesiąca, przelewem na wskazany rachunek bankowy, na podstawie wystawionej 
przez niego faktury (§ 13 ust. 2).  

(dowód: akta kontroli str. 588-608, 901-910) 
Kwota czynszu dzierżawnego  […]104 za okres styczeń-grudzień 2016 wyniosła […]105 (w tym 
opłata za pierwszy miesiąc stanowiła kwotę […]106), a w roku 2017 wyniesie […]107. Udział 
czynszu dzierżawnego za rok 2016 i 2017 w odniesieniu do wartości udostępnionego mienia – 
bez wartości inwestycji rozpoczętej108, stanowił  według stanu na dzień 31.12.2016 r. – […]109 
(liczony do kwoty 79.523.687,29 zł110), a według stanu na dzień 31.03.2017 r. – […]111 (liczony 
do kwoty 78.867.363,47 zł112).  

(dowód: akta kontroli str. 600, 908,1056-1057)  

Starosta wyjaśnił: Proponowana wysokość czynszu dzierżawnego została przedstawiona 
przez oferentów w złożonych przez nich ofertach zgodnie z procedurą określoną w Uchwale 
Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie (…). Podstawą do rozpoczęcia negocjacji m.in. 

                                                                                                                                       
99 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
100 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
101 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
102 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
103 Powiększonych o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w dacie 
wystawienia faktury. 
104 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
105 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
106 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
107 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
108 O której mowa w punkcie 2.1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
109 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
110 Tj. do wartości netto majątku Spółki. 
111 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
112 Wartość netto majątku Spółki z uwzględnieniem amortyzacji. 
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w zakresie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego była informacja zawarta w ofercie 
wiążącej przedstawiona przez Centrum Dializa Sp. z o. o. Ostateczna wysokość czynszu 
dzierżawnego została ustalona w toku negocjacji przeprowadzonych przez zespół ds. 
negocjacji (…). 

(dowód: akta kontroli str. ,1196, 1199-1200) 

2.5. W umowie dzierżawy przewidziano gwarancje zatrudnienia dla dotychczasowych 
pracowników wydzierżawiającego. Według § 1 ust. 1 pkt 6 oraz § 6 ust. 1 pkt 8 umowy, 
dzierżawca był zobowiązany do ich przejęcia w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks Pracy113, tj. z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. 
Wykaz pracowników stanowił załącznik nr 8 do umowy dzierżawy. […]114. 

(dowód: akta kontroli str. 588-608) 

2.6. W umowie dzierżawy ustalono wymogi dotyczące zabezpieczenia przez dzierżawcę 
ciągłości świadczonych usług medycznych, w zakresie wynikającym z umów zawartych 
przez wydzierżawiającego z NFZ oraz podwykonawcami świadczeń zdrowotnych115. 
Ograniczenie ww. zakresu z przyczyn zawinionych przez dzierżawcę, wymagało uprzedniej, 
pisemnej zgody wydzierżawiającego pod rygorem nieważności. Dzierżawca był ponadto 
zobowiązany do kontynuacji pełnionych przez wydzierżawiającego zadań wynikających 
z wojewódzkich planów związanych z ratownictwem medycznym, obrony cywilnej, działań 
na wypadek wystąpienia epidemii i przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia 
województwa na potrzeby obronne państwa oraz ewentualnie innych zadań obejmujących 
ten przedmiot. 
Dzierżawca zadeklarował w umowie: przestrzeganie postanowień umowy, celem 
zapewnienia należytego i nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych; 
przestrzeganie zasad prowadzenia działalności medycznej, w tym w zakresie ochrony 
danych; współpracę ze stronami ww. umów; przestrzeganie przepisów prawa pracy; 
zachowywanie należytej jakości przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych. 

(dowód: akta kontroli str. 588-608) 

2.7. W umowie dzierżawy dopuszczono możliwość dalszego udostępniania 
wydzierżawionego mienia innym podmiotom (§ 7). Wskazano, że dzierżawca miał 
wykorzystywać przedmiot umowy przede wszystkim do celów udzielania świadczeń 
zdrowotnych, przy czym dopuszczono częściowe wykorzystanie przez dzierżawcę 
przedmiotu dzierżawy na prowadzenie innego rodzaju działalności pod następującymi 
warunkami: prowadzona działalność nie miała pozostawać w sprzeczności i nie miała 
powodować jakichkolwiek utrudnień w udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez dzierżawcę; 
dzierżawca był zobowiązany zawiadomić na piśmie wydzierżawiającego oraz Zarząd 
Powiatu o podjęciu działalności danego rodzaju, przy czym zarówno wydzierżawiający jak i 
Zarząd Powiatu byli uprawnieni do żądania od dzierżawcy wszelkich informacji dotyczących 
tej działalności. W umowie (§ 8 pkt 9) wskazano ponadto, że dzierżawca był zobowiązany 
do nieoddawania w całości przedmiotu dzierżawy do używania jakiejkolwiek osobie trzeciej 
– bez uprzedniej zgody wydzierżawiającego, pod rygorem nieważności. W przypadku 
zamiaru oddania przez dzierżawcę części przedmiotu dzierżawy do używania jakiejkolwiek 
osobie trzeciej, obowiązywały postanowienia określone w § 7. 

(dowód: akta kontroli str. 588-608) 

                                                      
113 Stan prawny na dzień podpisania umowy dzierżawy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, ze zm.; obecnie 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.; dalej: Kodeks pracy. 
114 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
115 W umowie wskazano, że dzierżawca był zobowiązany do prowadzenia działalności, 
w szczególności na rzecz osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, gwarantujących tym osobom 
bezpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych w oparciu o umowy zawierane z NFZ lub inną tego 
rodzaju instytucją uprawnioną na podstawie obowiązujących przepisów prawa do zawierania umów 
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 
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2.8. W umowie dzierżawy nie określono terminu zakończenia prac budowalnych […]116 oraz 
wartości robót budowlanych jakie dzierżawca winien wykonać (§ 22 ust. 10 oraz punkt I na 
str. 1 umowy). Nie określono także, że nastąpi to w drodze odrębnej umowy (§ 22 ust. 10 
oraz punkt I na str. 1 umowy). 

 (dowód: akta kontroli str. 588-609) 
Starosta wyjaśnił: […]117 uzależniony był i jest od ukończenia prac związanych z budową 
przez Centrum Dializa Sp. z o.o. bloku operacyjnego. W trakcie trwania negocjacji termin 
dostosowania pomieszczeń i urządzeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą do 
wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej zgodnie z art. 207 
ust. 1 ustalony był na dzień 31 grudnia 2016 roku. W związku z tym, że Centrum Dializa Sp.                 
z o.o., jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, zobligowana została na mocy umowy 
dzierżawy między innymi do dokonania koniecznych inwestycji dzierżawionego majątku 
w celu dostosowania do wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, strony 
negocjacji tj. zespół do spraw negocjacji oraz Centrum Dializa Sp. z o.o. uznały, że nie ma 
konieczności powielania zapisów ustawowych w ww. umowie. Określenie wartości 
inwestycji służącej […]118 oraz odesłanie do odrębnej umowy w tym zakresie nie rodziłoby 
po stronie Powiatu Białogardzkiego żadnych szczególnych uprawnień i nie miałoby wpływu 
na sytuację placówki. W tym zakresie kluczowe jest bowiem zobowiązanie nałożone na 
podmioty wykonujące działalność leczniczą przez ustawodawcę, a intencją stron nie było 
przyspieszanie procesów monitorowanych i regulowanych szczegółowo przez niego. 

(dowód: akta kontroli str. 1330, 1336) 

Termin dostosowania pomieszczeń i urządzeń przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą do wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej zgodnie 
z art. 207 ust. 1 został przesunięty na dzień 31 grudnia 2017 roku.  
Innym zagrożeniem jest utrata wartości prac wykonanych wcześniej przez Powiat. Już 
w operacie szacunkowym z lipca 2014 r. wycena rynkowa rozpoczętej inwestycji /ok. 3,9 
mln zł/ wskazywała na rozbieżność z jej wartością księgową /4,7 mln zł/. 

 

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

1. Powiat zaniechał formalnego przekazania Spółce RCM rozpoczętej inwestycji (budowy 
bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii) prowadzonej na działce gruntu nr 866/3 
przeniesionej w drodze aportu. 

W umowie dzierżawy, w załączniku nr 3 podano wykaz udostępnianych nieruchomości wraz 
z ich wartością księgową, w tym działkę gruntu, na której znajdowała się - dopisana 
odręcznie na wykazie - inwestycja  rozpoczęta, polegająca na budowie bloku operacyjnego 
i oddziału intensywnej terapii w budynek nr 3 przy ul. Chopina 29.  
Ustalono, że ww. działka gruntu została przekazana przez Powiat w dniu 19.12.2014 r. Spółce 
RCM w drodze aportu. Jednocześnie nie nastąpiło przekazanie Spółce przedmiotowej 
inwestycji, która do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK, tj. do 14.07.2017 r., nadal 
figurowała w księgach rachunkowych Starostwa na koncie 080 - Środki trwałe w budowie. 
Jej wartość księgowa według stanu na dzień 31.12.2014 r., 31.12.2015 r., 31.12.2016 r. 
oraz na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 4.741.587,68 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 625-626,1053-1054, 1058-1061, 1073, 1469) 
Starosta wyjaśnił: W przepisach prawa cywilnego nie ma ustawowej definicji pojęcia 
„inwestycja.” Jako wkład niepieniężny wspólnika (aport), Spółka RCM w Białogardzie 
otrzymała na własność, na mocy aktu notarialnego z dnia 19.12.2014 r., m.in. działkę gruntu 

                                                      
116 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
117 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
118 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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nr 866/3, na której trwała budowa bloku operacyjnego, finansowana ze środków Powiatu 
Białogardzkiego. Zgodnie z zasadą superficies solo cedit wszystko, co zostało z gruntem 
trwale połączone (…), dzieli los prawny gruntu. (…) Omawiana zasada wynika również z art. 
191 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym własność nieruchomości rozciąga się na rzecz 
ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią 
składową. Z chwilą nabycia, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, nieruchomości 
gruntowej na której prowadzone były roboty budowlane związane z budową bloku 
operacyjnego, RCM w Białogardzie sp. z o. o. stała się również właścicielem budynków na 
tym gruncie wznoszonych przez Powiat Białogardzki. Po objęciu własności nieruchomości 
Powiat Białogardzki w dalszym ciągu kontynuował inwestycję w związku z czym w księgach 
rachunkowych RCM nie ma żadnych zapisów odnośnie budynków i budowli, albowiem nie 
sporządzono stosownych dokumentów przekazania inwestycji (pt). Wydatkowane na ten cel 
środki przez Powiat, w sensie prawnym należy traktować jako nakłady, w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego. Niewątpliwie wydatkowanie środków Powiatu na majątek 
Spółki RCM Sp. z o. o. rodzi konieczność dokonania odpowiednich rozliczeń pomiędzy 
podmiotem, który posadowił budynki (budowle), a właścicielem gruntu. Kwestię zwrotu 
nakładów regulują przede wszystkim art. 226-227 Kodeksu cywilnego. W obecnej chwili 
czynione są starania by takie rozliczenie dokonane zostało w ostatnim kwartale b.r. 
w oparciu o ustalenia poczynione przez właściwe organy Powiatu i Zarząd Spółki. 
Rozliczenie nakładów nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki, co 
spowoduje końcowe rozliczenie inwestycji. W ramach umowy dzierżawy, Spółka RCM  
przekazała Dzierżawcy m.in. działkę gruntu nr 866/3, na której znajduje się finansowana 
przez Powiat Białogardzki „inwestycja” polegająca na budowie bloku operacyjnego. (…) 
wraz z wydaniem dzierżawcy przedmiotu umowy dzierżawy określonego w  § 1 umowy (…) 
dzierżawca objął w posiadanie również budynki wznoszone na działce gruntu nr 866/3. 
[…]119. Nie ulega zatem wątpliwości, iż wznoszone w ramach prowadzonej inwestycji 
budynki bloku operacyjnego stanowią przedmiot umowy dzierżawy na podstawie zapisów 
umowy z 22.10.2015 oraz opisanych wcześniej regulacji kodeksu cywilnego. Dzierżawca 
prowadzi obecnie działania związane ze zmianą dokumentacji techniczno – budowlanej i po 
zakończeniu tych prac będzie kontynuował roboty budowlane. Inwestycja w sensie 
księgowym nie została przekazana przez RCM do spółki Dializa. Nastąpi to po rozliczeniu 
pomiędzy RCM i Powiatem zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami. 

(dowód: akta kontroli str.1194-1195) 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości120 do ksiąg 
rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde 
zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. 
Przepis art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowi, że zdarzenia, w tym operacje 
gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym 
zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
Zdarzeniem, które należało ująć w księgach Starostwa w roku 2014 było nie tylko 
przekazanie Spółce RCM w drodze odpisu wartości działki gruntu nr 866/3 (na której 
prowadzony były roboty budowlane), ale również przekazanie w drodze stosownego odpisu 
wartości tej inwestycji (środków trwałych w budowie). 
Skutkiem nieprzekazania RCM Sp. z o. o. przedmiotowej inwestycji – w znaczeniu księgowym - 
było zawyżenie wartości aktywów Powiatu Białogardzkiego, wykazywanej w bilansach Powiatu 
za rok 2014, 2015 i 2016 corocznie o kwotę 4.741.587,68 zł121. 
W ocenie NIK powyższe zaniechanie było również formalną przeszkodą możliwości 
kontrolowania przez Spółkę RCM przedmiotu dzierżawy jakim była prowadzona przez 
dzierżawcę inwestycja. 
Powiat rozwiązał umowy z dotychczasowymi wykonawcami robót budowalnych ww. inwestycji 
z dniem 28.01.2016 r. 

                                                      
119 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
120 Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm. 
121 Oraz zaniżenie o tą samą kwotę wartości aktywów trwałych Spółki RCM wykazywanej w bilansach 
za rok 2014, 2015 i 2016. 
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Umowa dzierżawy w § 22 ust. 10 stanowiła, […]122. 
 (dowód: akta kontroli str. 1058-1067, 1201-1208) 

2. W księgach rachunkowych Starostwa nie urealniono wartości inwestycji (budowy bloku 
operacyjnego i oddziału intensywnej terapii) prowadzonej na działce gruntu 866/3. 

W operacie szacunkowym z 9.07.2014 r. sporządzonym dla potrzeb określenia wartości 
rynkowej nieruchomości objętych przeniesieniem do spółki komunalnej wskazano, że 
wartość rynkowa prawa własności nakładów na blok operacyjny wynosiła 3.207.147,25 zł. 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień 
bilansowy, w tym   środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających 
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy 
z tytułu trwałej utraty wartości (art. 28 ust. 1 pkt 2). 
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej 
części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie 
odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg 
rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny 
sposób wartości godziwej (art. 28 ust. 7).  
W księgach rachunkowych Starostwa nie zaktualizowano wartości ww. inwestycji (środków 
trwałych w budowie) mimo dysponowania operatem z 9.07.2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 215, 218-226, 1053-1054, 1058-1061, 1469) 

Starosta wyjaśnił: (…) nie dokonano aktualizacji wartości, ponieważ nie było przesłanek 
wskazujących na trwałą utratę wartości. 

(dowód: akta kontroli str.1470-1473) 

Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu 
nadzoru, odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki (art. 4 ust. 5 ustawy 
o rachunkowości).  
 
1. Umowa dzierżawy nie przewiduje żadnych sankcji za niewywiązywanie się dzierżawcy 
z obowiązków sprawozdawczych wobec wydzierżawiającego (określonych np. w § 4 ust. 2 
pkt 2, § 8 pkt 4123 /str.10/ umowy). 

(dowód: akta kontroli str. 588-609) 
Starosta wyjaśnił:  Ostateczne brzmienie wskazanych zapisów umowy zostało wypracowane 
w toku negocjacji i zaakceptowane przez obie ich strony tj. zespół do spraw negocjacji oraz 
Centrum Dializa Sp. z o.o., a następnie przez obie strony zawartej umowy. Istotą każdych 
negocjacji oraz zawartej w jej wyniku umowy jest kompromis, który akceptują obie strony. 
W przypadku, gdy negocjowana materia znajduje zrozumienie jedynie po jednej stronie 
negocjacji do zawarcia umowy nie dochodzi. 

(dowód: akta kontroli str. 1330, 1335) 

Wyniki badania sposobu realizacji umowy dzierżawy opisane w dalszej części wystąpienia (od 
pkt 3.1) wskazują na marginalizowanie znaczenia obowiązków sprawozdawczych przez 
dzierżawcę w okresie do 30.03.2017 r. Spółka, nie posiadając żadnych skutecznych narzędzi 
egzekwowania wykonywania przewidzianych w umowie obowiązków, nie była w stanie na 
bieżąco analizować sytuacji finansowej dzierżawcy, co jest niezbędne dla oceny stanu 
faktycznego dzierżawcy, w tym jego zdolności do należytego wykonywania umowy (§ 6 ust. 1 
pky 12-13 umowy). 

2. W umowie dzierżawy ograniczono kary, […]124. 
(dowód: akta kontroli str. 588-609) 

                                                      
122 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
123 Błędna numeracja w umowie – pkt 4 na str. 10 winien być oznaczony numerem 15. 
124 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Starostwa wyjaśnił: Ostateczne brzmienie wskazanych zapisów umowy zostało wypracowane 
w toku negocjacji i zaakceptowane przez obie ich strony  tj. zespół do spraw negocjacji oraz 
Centrum Dializa Sp. z o.o., a następnie przez obie strony zawartej umowy. Istotą każdych 
negocjacji oraz zawartej w jej wyniku umowy jest kompromis, który akceptują obie strony. 
W przypadku gdy negocjowana materia znajduje zrozumienie jedynie po jednej stronie 
negocjacji do zawarcia umowy nie dochodzi. 

(dowód: akta kontroli str. 1330, 1335) 

Mając na względzie wyżej sformułowane uwagi podkreślić należy, że w pełnomocnictwie 
z dnia 27.04.205 r. udzielonym przez Prokurenta RCM Sp. z o.o. Jacka Wojcikiewicza 
Powiatowi Białogardzkiemu wskazano, że upoważnia do „prowadzenia negocjacji w sprawie 
zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa spółki Regionalne Centrum Medyczne 
w Białogardzie Sp. z o.o. prowadzonych na podstawie publicznego zaproszenia, na 
warunkach ustalonych przez Zarząd Powiatu w Białogardzie.” 

Starosta wyjaśnił: (…) pełnomocnictwo było podstawą dla Zarządu Powiatu w Białogardzie 
do podjęcia Uchwały Nr 34/2015 z dnia 27 kwietnia w sprawie odpłatnego obciążenia 
prawem użytkowania udziałów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. 
z o.o., ustalenia treści publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie odpłatnego 
obciążenia prawem użytkowania udziałów Powiatu Białogardzkiego w spółce (…) lub 
dzierżawy przedsiębiorstwa spółki (…), jego ogłoszenia oraz treści szczegółowej informacji 
w zakresie procedury odpłatnego obciążenia prawem użytkowania udziałów lub dzierżawy 
i tym samym rozpoczęcia niniejszej procedury. Należy również zaznaczyć, że zgodnie 
z Uchwałą Nr 36/2015 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 15 maja 2015 r. zadanie 
przeprowadzenia w imieniu Zarządu Powiatu w Białogardzie i spółki Regionalne Centrum 
Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. negocjacji z podmiotami zainteresowanymi powierzone 
zostało powołanemu do tego zespołowi ds. negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia 
prawem użytkowania udziałów spółki (…) lub dzierżawy przedsiębiorstwa spółki (…). 

(dowód: akta kontroli str. 1330, 1336) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie wydzierżawienia mienia Powiatu w celu 
świadczenia usług medycznych, w tym zabezpieczenia interesów wydzierżawiającego 
w podpisanej umowie dzierżawy. 

 

3. Egzekwowanie przez wydzierżawiającego od Centrum Dializa Sp. z o.o. 
postanowień umowy dzierżawy. 

3.1. Wicestarosta wyjaśnił, że: problematyka kontroli realizacji umowy dzierżawy nie jest 
ujęta w systemie kontroli zarządczej Starostwa, gdyż podmiotem bezpośrednio 
odpowiedzialnym za kontrolę realizację umowy dzierżawy jest Regionalne Centrum 
Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu RCM.  
Zgodnie z art. 219 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Aktu Założycielskiego Rada 
Nadzorcza RCM sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach 
jej działalności, w tym także otrzymuje od Prezesa Zarządu RCM informacje dotyczące 
realizacji ww. umowy. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani są również 
przedstawiciele Zgromadzenia Wspólników tj. Starosta Białogardzki i Wicestarosta 
Białogardzki. Ponadto Prezes RCM na bieżąco informuje przedstawicieli Zgromadzenia 
Wspólników o sprawach związanych z kontrolą realizacji umowy dzierżawy. 

(dowód: akta kontroli str. 1051, 1054) 
3.2. […]125. 

(dowód: akta kontroli str.606) 
[…]126 Starosta Białogardzki oraz Wicestarosta Białogardzki na bieżąco śledzą sytuację 
związaną ze Szpitalem w Białogardzie i w razie konieczności podejmują wszelkie niezbędne 

                                                      
125 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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czynności zmierzające do uzyskiwania od Dzierżawcy, tj. Centrum Dializa Sp. z o.o. 
informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Szpitala w Białogardzie oraz 
podejmowanych działań związanych z jego funkcjonowaniem. Jednocześnie Zarząd RCM w 
Białogardzie, jako organ bezpośrednio zobowiązany do kontroli Dzierżawcy, na bieżąco 
informuje Starostę Białogardzkiego i Wicestarostę Białogardzkiego o podjętych 
interwencjach i działaniach mających na celu kontrolę wykonywania umowy dzierżawy 
przez Centrum Dializa Sp. z o.o. 

Jako przykłady działań dotyczących kontroli obszaru udzielania przez dzierżawcę 
świadczeń zdrowotnych i zakazu ograniczania zakresu tych świadczeń (obowiązek 
dzierżawcy określony w § 6 ust. 1 pkt 2 oraz deklaracja dzierżawcy zawarta w § 10 pkt 1 
umowy dzierżawy) Starosta przedłożył pisma z dnia: 5 lutego, 31 marca, 4, 8, 26, 27 
kwietnia 2016 r., 30 marca, 7, 24 kwietnia, 25 maja,  1, 9, 19, 28 czerwca i 3 lipca 2017 r. 
Wszystkie skierowano do Spółki Centrum Dializa lub Prezesa Zarządu tej Spółki. Pisma 
Starosty dotyczyły m.in.: udzielania odpowiedzi na pytania Prezesa Zarządu Spółki RCM, 
przygotowania informacji na temat bieżącej działalności Szpitala, obowiązkowego 
stawiennictwa na sesjach Rady Powiatu, ustabilizowania pracy oddziałów Szpitala 
i wykonywania wszystkich zakontraktowanych z NFZ świadczeń, ustosunkowania się do 
pism pracowników Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 1356-1428) 

W toku realizacji umowy dzierżawy doszło do zmian struktury organizacyjnej podmiotu 
leczniczego oraz zmian zakresu świadczeń: 

 15.02.2016 r. na sesji Rady Powiatu (Protokół nr XVI/2016) przedstawiciel Spółki 
Centrum Dializa poinformował o planach zamknięcia basenu rehabilitacyjnego127, 

 18.04.2016 r. na sesji Rady Powiatu (Protokół XIX/2016) radni dyskutowali o Informacji 
przedstawiciela Spółki Centrum Dializa, w tym m.in. o czasowym zamknięciu Oddziału 
Wewnętrznego w Szpitalu i OIOM-u128, 

 20.07.2016 r. oraz 04.08.2016 r. na sesji Rady Powiatu (Protokół nr XXIV/2016) radni 
i Starosta omawiali Informację Centrum Dializa dotyczącą funkcjonowania Szpitala, 
w szczególności zamknięcia Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej, 

 30.03.2017 r. na posiedzeniu Komisji Zdrowia (Protokół nr 3/2017) Prezes Zarządu 
Spółki RCM poinformował o wygaszeniu Pracowni Endoskopii129, 

 20.04.2017 r. do Starosty wpłynęło pismo Spółki Centrum Dializa informujące o 
utworzeniu na Oddziale Wewnętrznym Pododdziału Reumatologii w miejsce 
samodzielnie funkcjonującego Oddziału Reumatologii,  

 14.06.2017 r. do Starosty wpłynęło pismo Spółki Centrum Dializa zawierające prośbę 
o wyrażenie zgody na zamknięcie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ze 
skutkiem od 30 czerwca. 

 (dowód: akta kontroli str. Zestaw, 1418-1420, 1424) 

Starosta wyjaśnił: Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za analizę funkcjonowania 
Szpitala jest RCM w Białogardzie Sp. z o.o. W przypadku powzięcia informacji dotyczących 
ogranicenia świadczonych usług, zmian struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz 
zakresu świadczeń przez Szpital w Białogardzie Starosta Białogardzki reagował na 
przedmiotowe informacje w sposób opisany poniżej. Zawieszenie pracy Pracowni 
Endoskopii związane było z brakiem odpowiedniej kadry lekarskiej. Z informacji 
przedstawionych przez Centrum Dializa Sp. z o.o. wynikało, że działalność (…) została 
wznowiona, gdy dzierżawca (…) podpisał umowę o współpracy z lekarzem specjalistą w tej 
dziedzinie. Starosta Białogardzki po uzyskaniu informacji na temat czasowego zawieszenia 

                                                                                                                                       
126 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
127 „na terenie szpitala funkcjonował mały basen, za usługi którego NFZ nie płaci, a ze względów 
terapeutycznych nie jest niezbędny”. 
128 Przedstawiciel Centrum Dializa wyjaśnił, że powodem zamknięcia tych oddziałów było 
niepodpisanie przez część lekarzy aneksów do zawartych wcześniej kontraktów. 
129 Prezes Zarządu RCM wyjaśnił, że związane to było z rezygnacją z dnia na dzień z pracy lekarzy 
z chirurgii. 
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pracy Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zwracał 
się do dzierżawcy (…) o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej kwestii. Należy nadmienić, że 
przejściowe problemy w funkcjonowaniu ww. oddziałów spowodowane były brakiem 
odpowiedniej kadry lekarskiej. Starosta Białogardzki uczestniczył również w spotkaniu 
z Wojewodą Zachodniopomorskim, który wyraził zgodę na czasowe zawieszenie 
działalności leczniczej przez ww. oddziały. Po skompletowaniu odpowiedniej kadry 
medycznej działalność oddziałów została wznowiona z dniem 1 czerwca 2016 r. Należy 
nadmienić również, że dzierżawca (…) w związku z koniecznością dostosowania struktury 
Szpitala w Białogardzie do wymagań określonych w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych wprowadzającej tzw. sieć szpitali, postanowił o likwidacji Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zgodę na powyższe wyraził Dyrektor 
Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ w Szczecinie po uzyskaniu opinii konsultanta 
wojewódzkiego ds. anestezjologii i intensywnej terapii jednocześnie pozostawiając usługi 
intensywnej opieki medycznej w Szpitalu (…). Szpital w Białogardzie zakwalifikowany został 
do I poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej (PSZ). Oznacza to, że otrzyma finansowanie na działalność oddziałów 
położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, pediatrii, neonatologii oraz chorób wewnętrznych. 
Na Oddziale Wewnętrznym (…) utworzone zostanie tzw. łóżko intensywnej opieki 
medycznej. W razie nagłych przypadków pacjenci wymagający intensywnej opieki 
medycznej będą kierowani do Szpitala w Kołobrzegu i Szczecinku, z którymi Szpital 
w Białogardzie podpisał stosowaną umowę na usługi związane z OIOM. (…) Ze względu na 
brak zgody Prezesa RCM w Białogardzie Sp. z o.o. na likwidację ww. oddziału Zarząd 
Powiatu w Białogardzie zwrócił się do Prezesa RCM (…) o podjęcie, na podstawie zapisów 
umowy dzierżawy z dnia 22 października 2015 r., stosownych kroków w przedmiotowej 
sprawie zgodnie z kompetencjami przypisanymi RCM (…). W przypadku zmian 
organizacyjnych takich jak włączenie Oddziału Reumatologii jako pododdziału do Oddziału 
Wewnętrznego Starosta Białogardzki zwrócił się z wnioskiem do Centrum Dializa Sp. z o.o. 
o wyjaśnienie sprawy. Po otrzymaniu wyjaśnień od dzierżawcy Starosta wystąpił do 
Prezesa RCM (…) o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

(dowód: akta kontroli str.1353-1362) 

W odpowiedzi udzielonej Spółce RCM firma Centrum Dializa poinformowała130 m.in., że 
31.03.2017 r. uzyskała zgodę NFZ na utworzenie na Oddziale Wewnętrznym Pododdziału 
Reumatologii w miejsce samodzielnie funkcjonującego Oddziału Reumatologii. Pododdział nadal 
świadczy usługi w niezmienionym zakresie. Zlikwidowano jedynie stanowisko ordynatora 
oddziału. Zmiany miały na celu dostosowanie struktury organizacyjnej Szpitala do przyszłych 
zmian w systemie opieki zdrowotnej. Szpital w Białogardzie będzie „szpitalem I stopnia”, co 
oznacza, że w ramach finansowania usług bez konieczności uczestnictwa w postępowaniu 
konkursowym otrzyma pieniądze na leczenie pacjentów hospitalizowanych wyłącznie na 
podstawowych oddziałach. 

(dowód: akta kontroli str. 1502-1504) 

3.3. W latach 2010-2017 nie przeprowadzono w Starostwie kontroli, której przedmiotem była 
gospodarka nieruchomościami Powiatu, w tym zarządzanie majątkiem Szpitala 
Powiatowego w Białogardzie (SP ZOZ), proces przekształcenia Szpitala Powiatowego 
w spółkę kapitałową lub wykonanie umowy z NFZ w zakresie realizacji świadczeń 
zdrowotnych przez Szpital w Białogardzie działający jako SP ZOZ, a następnie prowadzony 
przez Spółkę.  

(dowód: akta kontroli str. 15) 

3.4.  Zgodnie z warunkami umowy dzierżawy czynsz dzierżawny w całości przekazywany był na 
rachunek Agencji Rozwoju Przemysłu SA  tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej przez RCM 
Sp. z o.o. stanowiącej indywidualną pomoc publiczną na restrukturyzację. Środki te wpływały do 
ARP bezpośrednio od Centrum Dializa Sp. z o.o. W księgach Spółki RCM  ewidencjonowane 
były wyłącznie rozrachunki131. 

                                                      
130 Pismem z 20.04.2017 r. 
131 Roczne kwoty czynszu opisano w pkt 2.4 wystąpienia pokontrolnego. 
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Opóźnienia w opłatach czynszu dzierżawnego wystąpiły w miesiącu marcu 2016 r. i kwietniu 
2017 r. Spółka naliczyła (na podstawie not księgowych ARP) odsetki, które zostały uregulowane. 

Umowa zobowiązywała dzierżawcę również do regulowania należnego podatku od 
nieruchomości na podstawie faktur wystawianych przez Spółkę. Dzierżawca wywiązywał się 
z tego obowiązku, jednak dokonywał płatności z opóźnieniem132.  

Wydzierżawiający, zgodnie z umową, dokonał sprzedaży dzierżawcy sprzętu i materiałów 
jednorazowego użytku oraz leków będących we właściwych komórkach organizacyjnych 
wydzierżawiającego, a także zapasów magazynowych – łącznie za kwotę 336.555,18 zł133.  

Ponadto dzierżawca miał obowiązek zakupu ruchomości określonych w Załączniku Nr 4 do 
umowy. Sprzedaż ruchomości przez wydzierżawiającego nastąpiła na podstawie odrębnej 
umowy134 i dotyczyła aktywów na kwotę 963.620,00 zł135. 

Zakładane w wyniku zawarcia umowy dzierżawy rezultaty finansowe, do dnia zakończenia 
kontroli NIK, zostały osiągnięte. Środki z otrzymanej pożyczki w wysokości 15.700.000 zł 
oraz kwota […]136 pochodząca z pierwszej raty czynszu dzierżawnego zostały przeznaczone 
na zobowiązania związane z działalnością medyczną Szpitala w Białogardzie działającego 
jako SP ZOZ, a następnie prowadzonego przez Spółkę. 

Spółka RCM zamknęła rok 2016 dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 977.280,18 zł137.  
 (dowód: akta kontroli str. 918-919, 940-958, 1439) 

3.5. Analiza sposobu sprawowania kontroli realizacji umowy dzierżawy przedsiębiorstwa 
i stanu przedmiotu dzierżawy wykazała, że dochodziło do przypadków nierespektowania 
przez dzierżawcę warunków umowy dotyczących wymogów określonych: 

1) w § 6 ust. 1 pkt 12 umowy - obowiązek niezwłocznego powiadamiania 
wydzierżawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć istotne znaczenie dla 
należytego wykonania umowy, w tym dotyczących stanu faktycznego i prawnego 
odnoszącego się do dzierżawcy. 

Spółka RCM nie została powiadomiona przez dzierżawcę o karach finansowych 
nałożonych przez NFZ138 z powodu: niewystarczającej liczby personelu medycznego139; 
zaprzestania udzielania świadczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych od dnia 

                                                      
132 […] Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo 
chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK 
w interesie Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.. 
133 […] Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo 
chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK 
w interesie Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
134 […] Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo 
chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK 
w interesie Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
135 […] Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo 
chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK 
w interesie Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
136 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
137 Na jego wynik składały się przychody w wysokości 6.870.506,90 zł (w tym: […] Wyłączono 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 
5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie Centrum Dializa 
Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu) 
 – zwiększona wartość pierwszego czynszu, 963.620 zł – odsprzedaż majątku ruchomego, 
286.519,56 zł – dodatkowe rozliczenie z tytułu hospitalizacji pacjentów w roku 2015) i koszty w 
kwocie 5.893.226,72 zł (w tym koszty amortyzacji - 2.923.002,71 zł, 821.788,83 zł – nieumorzona 
wartość sprzedanego majątku rzeczowego, 459.497,64 zł – odsetki od kredytów, pożyczek i innych 
umów finansowych). 
138 Z tytułu realizacji umowy nr 16-00-04141-16-07/03-01-16-23 z 30.12.2015 r.  (wraz z aneksami) o 
udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej  - leczenie szpitalne w zakresach: Izba Przyjęć, chirurgia 
ogólna, anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, 
neonatologia, pediatria, reumatologia. 
139 33.957 zł. 
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1.04.2016 r. bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora NFZ140; 
niewystarczającej liczby personelu medycznego141; braku aktualizacji potencjału 
wykonawczego142.  

Nałożone kary umowne zostały zapłacone. 

W piśmie NFZ z dnia 4.04.2016 r. skierowanym do Starosty - w związku z informacją 
Spółki Centrum Dializa o czasowym zaprzestaniu działalności oddziału wewnętrznego 
w okresie od 4.04 do 30.09.2016 r. - wskazano, że Spółka dokonuje zmian w 
prowadzonej działalności skutkujących zaprzestaniem udzielania świadczeń w oddziale 
wewnętrznym, bez powiadomienia o tym stosowanych organów administracji oraz 
uzyskania wymaganej przepisami zgody NFZ. Postępowanie takie skutkować może 
rozwiązaniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w części albo w całości) 
bez zachowania okresu wypowiedzenia, w wyniku czego mieszkańcy powiatu mogą 
utracić dostęp do świadczeń szpitalnych. 

2) w § 8 pkt 1 umowy – obowiązek utrzymywania budynków, budowli i urządzeń 
wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymogami określonymi w ustawie 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz przepisach wykonawczych do tej 
ustawy, w szczególności rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 rok, poz. 739). 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie, w odpowiedzi na wnioski Spółki RCM z 
 3.10.2016 r. i 30.03.2017 r. przekazał protokoły z kontroli w obiektach szpitala z dnia 
19.05, 22.09 i 19.10.2016 r. oraz  20.01 i 21.03.2017 r. W protokole z 21.03.2017 r. 
stwierdzono, że w stosunku do kontrolowanego podmiotu toczy się aktualnie 
postępowanie administracyjne. Wydane zostały decyzje143 w związku 
z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas wcześniejszych kontroli.  

1)  w § 8 pkt 13 - […]144. 

Starosta wyjaśnił, że w dniu 3 lipca 2017 r. wystąpił do Spółki Centrum Dializa 
o niezwłoczne przesłanie ww. dokumentów. 

4) w § 8 pkt 14 – obowiązek przekazywania wydzierżawiającemu rocznego sprawozdania 
finansowanego dzierżawcy za poprzedni rok obrotowy, niezwłocznie po zbadaniu przez 
biegłego rewidenta, jednak nie później niż do 30 czerwca każdego roku za poprzedni rok 
obrotowy. 

Dzierżawca nie złożył w terminie pisemnego sprawozdania finansowego za rok 2016. 
Sprawozdanie wpłynęło do Spółki RCM w drodze mailowej 4 lipca 2017 r. 

5) w § 8 (str. 10 pkt 4) – obowiązek przekazywania wydzierżawiającemu w terminie 30 dni 
po zakończeniu każdego kwartału  rachunku zysków i strat Szpitala. 

Dzierżawca nie realizował obowiązku dotyczącego sprawozdawczości. Zaległe 
sprawozdania kwartalne za rok 2016 przekazano wydzierżawiającemu w dniu 
30.03.2017 r. Sprawozdanie za I kwartał 2017 r. wpłynęło w terminie. 

6) w § 8 pkt 2 – obowiązek zapewnienia w odniesieniu do przedmiotu dzierżawy m.in.  
wszelkich wymogów  przeciwpożarowych. 

NIK ustaliła145, że dzierżawca nie zrealizował zaleceń zawartych w decyzji146 Państwowej 
Straży Pożarnej w zakresie doprowadzenia do pełnej sprawności i podłączenia systemu 
sygnalizacji pożarowej z PSP w Białogardzie oraz wyposażenia budynku w Dźwiękowy 
System Ostrzegawczy. W piśmie PSP z dnia 6.07.2017 r. poinformowano NIK, że mimo 

                                                      
140 16.796 zł. 
141 72.547 zł. 
142 2.233 zł. Nałożone przez NFZ ww. kary umowne zostały zapłacone. 
143 Nr 167/16  z 1.07.2016 r.; Nr 309/16 z 8.11.2016 r. oraz Nr 345/16  z 12.12.2016 r. 
144 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
145 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli; 
dalej: ustawa o NIK.  
146 Nr PZ.4480.1.3.2015 z dnia 09.03.2015 r. 
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upomnienia z 8.05.2017 r. do dobrowolnego wykonania obowiązku od Centrum Dializa 
nie wpłynęła informacja o jego wykonaniu, oraz że w chwili obecnej budynek Szpitala nie 
spełnia stosownych wymogów przeciwpożarowych. PSP przygotowuje postępowanie 
mające na celu wyegzekwowanie obowiązków nałożonych w decyzji. 
Po powzięciu przez Spółkę powyższej informacji i uzyskaniu stosownych dokumentów od 
PSP, w dniu 11.07.2017 r., Spółka RCM nałożyła na dzierżawcę karę umowną 
w wysokości […]147 za nieprzestrzeganie przepisów prawa dotyczących wymogów 
przeciwpożarowych.  

Założenia dotyczące utrzymania ciągłości leczenia i jego zakresu, wywiązywania się 
dzierżawcy z obowiązków sprawozdawczych, spełniania szeregu wymogów obowiązujących 
podmioty prowadzące działalność leczniczą, nie zostały w pełni zrealizowane przez 
dzierżawcę. 

(dowód: akta kontroli str.  1362, 1397, 1428, 1491-1494, 1511-1513) 

3.6-3.7. W badanym okresie do Starostwa nie wpłynęły skargi w związku 
z wydzierżawieniem majątku szpitala Spółce Centrum Dializa.  
Problemy omawiane na sesjach Rady Powiatu opisano w pkt 3.2. wystąpienia 
pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 16-28) 

3.8. Wicestarosta wyjaśnił: Rada Nadzorcza RCM w Białogardzie na podstawie art. 219 § 1 
kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Aktu Założycielskiego Rada Nadzorcza RCM 
w Białogardzie Sp. z o.o. w ramach stałego nadzoru nad działalnością spółki na bieżąco 
analizuje informacje przedstawiane przez Prezesa RCM w Białogardzie Sp. z o.o. 
dotyczące bieżącej działalności spółki. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani są 
również przedstawiciele Zgromadzenia Wspólników, tj. Starosta Białogardzki i Wicestarosta 
Białogardzki. Funkcjonowanie RCM w Białogardzie jest również na bieżąco analizowane na 
posiedzeniach Zarządu Powiatu w Białogardzie poprzez przedstawiane przez Prezesa RCM 
w Białogardzie Sp. z o.o. sprawozdań finansowych spółki za dany rok obrotowy, planów 
rzeczowo-finansowych spółki na dany rok, sprawozdań Zarządu spółki z działalności 
w danym roku oraz przesyłanych na bieżąco informacji dotyczących rachunku zysków i strat 
spółki, informacji z realizacji planu rzeczowo-finansowego a także kwartalnego 
sprawozdania F-01. Ponadto Prezes RCM w Białogardzie Sp. z o.o. na wniosek Zarządu 
Powiatu w Białogardzie przedstawił propozycję funkcjonowania spółki w okresie 10 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 1068, 1071-1072, 1074-1135) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Powiatu w zakresie egzekwowania 
postanowień umowy dzierżawy od Spółki Centrum Dializa. 

IV. Uwagi i wnioski 
NIK zwraca uwagę na potrzebę wzmocnienia nadzoru nad realizacją umowy dzierżawy 
przez Centrum Dializa Sp. z o.o. (dzierżawcę). 

Zarząd Powiatu, sprawując rolę Zgromadzenia Wspólników, nie wyegzekwował od Spółki 
RCM sprawowania skutecznej kontroli nad realizacją umowy dzierżawy i wypełnianiem jej 
warunków przez dzierżawcę. Tymczasem Spółka, jako wydzierżawiający, dopuściła do 
sytuacji, w której dzierżawca nie wywiązywał się terminowo z obowiązków 
sprawozdawczych, […]148, podejmował bez konsultacji lub zgody działania dotyczące 
zmiany zakresu świadczonej opieki zdrowotnej, okresowo nie utrzymywał ciągłości leczenia, 
a także nie zrealizował - do czasu zakończenia kontroli NIK w jednostce - zaleceń 

                                                      
147 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
148 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Państwowej Straży Pożarnej wskutek czego budynek szpitala przy ul. Chopina 29 nie 
spełniał stosownych wymogów przeciwpożarowych.  

NIK zauważa, że rozdzielenie kompetencji właścicielskich nad Spółką RCM (sprawowanych 
przez Zgromadzenie Wspólników, czyli Zarząd Powiatu) od bezpośredniej kontroli nad 
przebiegiem realizacji umowy dzierżawy przez Starostę (i sprawowanie jej głównie przez 
Spółkę RCM) nie przyczyniało się do koordynacji działań w zakresie skutecznego nadzoru 
nad realizacją umowy dzierżawy. 

Ponadto, zdaniem NIK, w związku z nowymi wymogami określonymi w ustawie z dnia 23 
marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych149, wprowadzającej tzw. sieć szpitali i różne poziomy zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej150, w tym odmienne zasady finansowania świadczeń ze 
środków publicznych, Zarząd Powiatu (Zgromadzenie Wspólników), w porozumieniu 
z Zarządem Spółki RCM, winien rozważyć skorzystanie z możliwości przewidzianej 
w umowie w § 24 ust. 4151 i 8152 i doprowadzić do zmiany lub uzupełnienia umowy 
w obszarze odnoszącym się do zakresu udzielania przez dzierżawcę świadczeń 
medycznych. 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Zapewnienie powołania przez Zgromadzenie Wspólników Spółki RCM do Rady 
Nadzorczej tej spółki osób posiadających kwalifikacje zgodne z wymaganiami art. 
41 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. 

2. Przekazanie Spółce RCM inwestycji prowadzonej na działce gruntu 866/3 wraz 
z ujęciem tej operacji gospodarczej w księgach rachunkowych Starostwa. 

3. Urealnienie wartości inwestycji prowadzonej na działce gruntu 866/3 w księgach 
rachunkowych Starostwa. 

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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków 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. 

                                                      
149 Dz. U. poz. 844. 
150 Art. 1 ww. ustawy dodał dział IVb do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn.zm), w tym 
art. 951 ust.3 i ust. 4 pkt 1, zgodnie z którymi poziom szpitali I stopnia obejmuje następujące profile 
systemu zabezpieczenia: a) chirurgia ogólna, b) choroby wewnętrzne, c) położnictwo i ginekologia 
(jeden z poziomów referencyjnych), d) neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych), e) pediatria. 
151 „W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne albo w inny sposób 
prawnie bezskuteczne, pozostała część Umowy pozostaje ważna. Co się zaś tyczy postanowień 
nieważnych lub niewykonalnych, Strony wynegocjują w dobrej wierze, w możliwym zakresie, 
alternatywne postanowienia, które będą wiążące i wykonalne i które będą w możliwie szerokim 
zakresie odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.” 
152 „Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej z podpisem notarialnie 
poświadczonym pod rygorem nieważności.” 
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Szczecin, dnia  4  sierpnia 2017 r.  
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