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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/62/2017 z dnia 25.04.2017 r.  

2. Artur Matejko, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/64/2017 z dnia 25.04.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.2, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 
Białogard. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zygmunt Baś, Prezes Zarządu Spółki, od 12.06.2015 r. Poprzednio, od 29.09.2014 r. do 
24.04.2015 r. Prezesem Zarządu był Przemysław Sebastian Dawid3.  

(dowód: akta kontroli str. 7-11) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości działania 
Spółki RCM w zakresie udostępniania mienia komunalnego na prowadzenie działalności 
szpitala. 

Proces przekształcenia Szpitala Powiatowego w Białogardzie5 w spółkę kapitałową6 był 
prawidłowy, za wyjątkiem nieprawidłowości polegającej na niedochodzeniu od Powiatu 
formalnego przekazania inwestycji7 prowadzonej na działce pozyskanej w drodze aportu 
wraz z ujęciem tej operacji gospodarczej w księgach rachunkowych Spółki. W konsekwencji 
doszło do zaniżenia wartości aktywów Spółki 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 prowadzonej przez dzierżawcę8 inwestycji. Uniemożliwiało to 
prawidłowe wykonywanie jednego z podstawowych zadań Spółki w okresie dzierżawy 
przedsiębiorstwa - kontroli stanu przedmiotu dzierżawy w tym zakresie. 

Utworzona Spółka objęta była nadzorem właścicielskim Powiatu Białogardzkiego 
sprawowanym przez Zgromadzenie Wspólników. W ramach tego nadzoru i na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Spółkę Powiatowi Białogardzkiemu powołany 

                                                      
1 Kontrolą NIK objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia zakończenia kontroli w 2017 r., tj. do 
21.07.2017 r. Kontrolą objęto działania i zdarzenia zaistniałe przed 2010 r. o ile miały one wpływ na 
zawarcie umowy dzierżawy w badanym okresie. 
2 Dalej: Spółka, Spółka RCM lub RCM Sp. z o.o.  
3 W okresie od 25.04.2015 r. do 11.06.2015 r. sprawy Spółki prowadził Prokurent Jacek Wojcikiewicz. 
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. 
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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w Starostwie Powiatowym zespół ds. negocjacji przeprowadził postępowanie, w wyniku 
którego udostępnione zostało mienie Spółki w celu zapewnienia świadczenia usług 
zdrowotnych na obszarze Powiatu. Spółka, przy udziale Powiatu, zawarła umowę dzierżawy 
przedsiębiorstwa Spółki na okres 30 lat9. 

Postanowienia umowy dzierżawy stanowiły podstawę do zabezpieczenia interesów Spółki 
i jej właściciela (Powiatu) pod względem utrzymania ciągłości usług zdrowotnych 
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. Spółka, jako wydzierżawiający, nieskutecznie egzekwowała wypełnianie 
warunków umowy, dopuszczając do sytuacji, w której dzierżawca nie wywiązywał się 
terminowo z obowiązków sprawozdawczych, w tym nie przekazał informacji o realizowanych 
działaniach restrukturyzacyjnych na podstawie Planu Restrukturyzacji, podejmował bez 
konsultacji czy zgody Spółki 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 21.07.2017 r., osiągnięto zakładane w umowie 
dzierżawy rezultaty finansowe, tj. Spółka uzyskiwała przychody za czynsz dzierżawny, 
którymi spłacane były zobowiązania Spółki wobec Agencji Rozwoju Przemysłu10 z tytułu 
zaciągniętej pożyczki na restrukturyzację. […]11 pochodząca z pierwszej raty czynszu 
dzierżawnego niemal w całości pokryły zobowiązania związane z działalnością medyczną 
Szpitala Powiatowego w Białogardzie działającego jako SP ZOZ, a następnie 
prowadzonego przez Spółkę. 

Z przedmiotu dzierżawy wyłączone zostały urządzenia i sprzęt medyczny zakupione przez 
Spółkę na podstawie umów o dofinansowanie lub otrzymane w darowiźnie. Spółka zawarła 
z dzierżawcą porozumienie w sprawie zasad korzystania z tego sprzętu. Jednak weszło ono 
w życie z opóźnieniem dwóch miesięcy, tj. od 1.03.2016 r. Nadto Spółka nie uzyskała zgody 
na udostępnienie sprzętu dzierżawcy przez dwie instytucje współfinansujące i jednego 
darczyńcę, a od dwóch pozostałych darczyńców zgodę taką otrzymała dopiero w toku 
kontroli NIK, tj. w lipcu 2017 r. Mimo to, do dnia zakończenia czynności kontrolnych – za 
wiedzą Spółki – dzierżawca wykorzystywał urządzenia i sprzęt w prowadzonej przez siebie 
działalności medycznej od początku obowiązywania umowy dzierżawy.  

NIK zwraca uwagę, że obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki RCM pełniły dwie osoby – 
powołane przez Zgromadzenie Wspólników - 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 Nadzorcza12. 

                                                      
9 Umowa weszła w życie 1 stycznia 2016 r. 
10 Dalej: ARP. 
11 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. 
12 Kolejnej (IV) kadencji. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie do wydzierżawienia mienia szpitala.  

1.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Białogardzie13 
został utworzony przez Powiat Białogardzki14 12.11.1999 r.15 W dniu 20.11.2013 r. Rada 
Powiatu postanowiła o przekształceniu Szpitala w spółkę prawa handlowego16. Zarząd 
Powiatu, działając na podstawie art. 75 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej17 oraz wykonując ww. uchwałę Rady Powiatu, podjął 12.12.2013 r. 
uchwałę nr 91/2013 w sprawie dokonania przekształcenia Szpitala w spółkę oraz 
sporządzenia aktu przekształcenia. Kolejną uchwałę (nr 54/2014) w ww. sprawie podjął 
w dniu 30.07.2014 r.  

Akt przekształcenia Szpitala w firmę pn. Szpital Powiatowy w Białogardzie Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością18 został zawarty 2.09.2014 r.19 Spółka powstała 
29.09.2014 r., tj. z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców20. 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. Pozostała część kapitału własnego stanowiła kapitał zapasowy. Powiat 
zobowiązał się do przeniesienia na rzecz Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. własności 
nieruchomości o łącznej wartości 78.950.602,81 zł21, z przeznaczeniem na kapitał 
zapasowy, na podstawie umowy rozporządzającej. 

Z dniem 19.12.2014 r. dokonano zmian postanowień aktu założycielskiego Szpitala 
Powiatowego Sp. z o. o.22, tj. m.in. zmieniono nazwę Szpital Powiatowy Sp. z o. o. na 
Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz podniesiono kapitał zakładowy Spółki do 100.000 zł (100 udziałów po 1.000 zł każdy), 
z czego połowa udziałów została pokryta przez Powiat aportem w postaci prawa własności 
nieruchomości23. Wartość rynkowa aportu stanowiła kwotę 78.950.602,81 zł24.  

(dowód: akta kontroli str. 12-118, 553-573, 1351) 

Zakres działalności leczniczej utworzonej Spółki nie został ograniczony w stosunku do 
prowadzonego przez Szpital Powiatowy (SP ZOZ). 

                                                      
13 Dalej: Szpital.  
14 Dalej: Powiat. 
15 Uchwałą nr IX/58/99 Rady Powiatu.  
16 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 dnia 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”. 
17 Dz. U. z 2013 r. poz. 217 (stan prawny na 12.12.2013 r.); dalej: ustawa o działalności leczniczej. 
18 Dalej: Szpital Powiatowy Sp. z o. o.  
19 Akt notarialny Rep. A nr 1061/2014. 
20 KRS 0000525422 (art. 80 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). 
21 Operat szacunkowy z dnia 9.07.2014 r. 
22 Akt notarialny Rep. A nr 10187/2014. 
23 Prawo własności nieruchomości działek gruntu nr 219/10, 219/14, 220, 238, 464/1, 866/3, 866/4 
zabudowanych budynkami i budowlami. Z chwilą powstania Spółki, po uzyskaniu wpisu do KRS, dokonano 
stosownych wpisów w kięgach wieczystych.  
24 Z czego kwota 50.000 zł została przeznaczona na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, 
a nadwyżka ponad tę kwotę (78.900.602,81) stanowiła agio i została przeznaczona na kapitał zapasowy. 
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(dowód: akta kontroli str. 12-118) 

Akt założycielski Spółki określał m.in. organy Spółki25, ich zadania, w tym zasady 
gospodarowania mieniem.  
Uchwały Zarządu Spółki wymagało m.in.: zaciąganie kredytów i pożyczek, przyjęcie 
rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 
zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń, 
zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej 
lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro (§ 15 ust. 2 aktu 
założycielskiego). 
Do zadań Rady Nadzorczej należało udzielanie Zarządowi zgody m.in. na nabycie, zbycie, 
obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników 
aktywów trwałych o wartości przekraczająej równowartość w złotych kwoty 200.000 euro 
(§ 22 ust. 2 aktu założycielskiego).  
Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagały m.in. sprawy dotyczące majątku, w tym: 
zbycie i wydzierżawienie majątku przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycie i zbycie 
nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub 
w prawie użytkowania wieczystego, zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, 
poręczenia (§ 37 ust. 3).  

 (dowód: akta kontroli str. 108-115) 
Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności 
sprawowała Rada Nadzorcza. 

Zgromadzenie Wspólników Spółki RCM reprezentowane przez Starostę i Wicestarostę 
powołało w latach 2014-2017 do Rady Nadzorczej Spółki dwie osoby nieposiadające 
kwalifikacji zgodnych z wymaganiami art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej26 i odpowiednich przepisów, tj. Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie spełniały wymogów 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 prywatyzacji27, albo zostały zwolnione 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 państwowym28. 
Jednym z tych wymogów jest posiadanie pozytywnej opinii Rady do spraw spółek 
z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1282-1284) 

Prezes Zarządu wyjaśnił: (…) Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki RCM w Białogardzie 
zostałem powołany w dniu 12 czerwca 2015 r. tj. w trakcie trwania II kadencji Rady 
Nadzorczej. Z uwagi na to, że powoływanie i odwoływanie członków organu nadzorczego 
Spółki należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników nie znana mi była zawartość akt 
osobowych, w  tym kwalifikacje poszczególnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej. 

(dowód: akta kontroli str. 1184-1186) 
Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 04/06/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylono 
uchwałę z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej RCM Sp. z o.o. na 
IV kadencję.  

(dowód: akta kontroli str. 1276-1281) 

                                                      
25 Zarząd, Radę Nadzorczą, Zgromadzenie Wspólników (w tym: skład pierwszego Zarządu i pierwszej 
Rady Nadzorczej). 
26 Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 e zm., dalej: ustawa o działalności leczniczej. 
27 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, Dz. U. z 2016 r., poz. 981 ze zm. 
28 Dz. U. poz. 2259. 
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Prokurent Spółki Krystyna Janowska oświadczyła, że: (…) Do chwili obecnej posiedzenie 
Walnego Zgromadzenia Wspólników nie zostało wznowione i zakończone w związku 
z czym dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej nadal posiadają mandat do pełnienia 
swoich funkcji.  

(dowód: akta kontroli str. 1434) 

W uzasadnieniu ww. 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.29 Przewodniczący Zgromadzenia (Starosta) zarządził przerwę w obradach 
Zgromadzenia Wspólników do czasu uzyskania opinii Rady ds. spółek z udziałem Skarbu 
Państwa i państwowych osób prawnych30. Od 24.06.2017 r. do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych NIK w Spółce RCM nie została powołana Rada Nadzorcza następnej kadencji. 

(dowód: akta kontroli str. 1276-1281, 1398-1399, 1435-1437) 

1.2. 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”31 wskazano po raz pierwszy na możliwość 
dzierżawy Szpitala, tj. wydzierżawienia pomieszczeń i sprzętu Szpitala operatorowi 
zewnętrznemu, w zamian za czynsz dzierżawny. 

(dowód: akta kontroli str. 1351) 

Prezes Zarządu wyjaśnił: Nie posiadam wiedzy, kiedy pojawiła się pierwsza koncepcja 
ewentualnej dzierżawy Szpitala. Funkcję Prezesa Zarządu RCM w Białogardzie Sp. z o.o. 
pełnię od 12.06.2015 r. W dniu 27.04.2015 r. Prokurent Spółki Pan Jacek Wojcikiewicz, w 
imieniu Spółki (…) udzielił Powiatowi Białogardzkiemu pełnomocnictwa do prowadzenia 
negocjacji w sprawie zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki, na warunkach 
ustalonych przez Zarząd Powiatu w Białogardzie. Spółka (…) dysponowała opracowaniem 
pn. Program Naprawczy (…) sporządzonym przez firmę F. (…) z dnia 28.07.2015 r. 
Program wskazywał trzy warianty działań restrukturyzacyjnych, w tym wariant dzierżawy. 
Zdaniem audytora wariat ten mógł być brany pod uwagę przy spełnieniu kilku warunków 
brzegowych: 
1. Wysokość miesięcznej opłaty z tytułu dzierżawy nie może być niższa niż miesięczne 
koszty Spółki (…), związane z obsługą kosztów nieruchomości i ruchomości, w tym przede 
wszystkim: kosztami amortyzacji ponoszonymi przez Spółkę, kosztami operacyjnymi 
zarządzania majątkiem Spółki, kosztami ubezpieczenia majątku Spółki, kosztami podatku 
od nieruchomości, kosztami finansowymi ponoszonymi przez Spółkę z tytułu jej zadłużenia 
(chyba, że zadłużenie w toku negocjacji zostanie przejęte przez operatora medycznego). 
2. Dodatkowym warunkiem wyboru operatora medycznego powinno być spełnienie 
jednego z warunków: 
- przejęcie całkowitego lub częściowego (min. 50%) zadłużenia Spółki, 
- zobowiązanie się operatora medycznego do dostosowania budynków i pomieszczeń, 
w których jest prowadzona działalność lecznicza Spółki do przepisów określonych prawem. 
W dniu 15 maja 2015 r. Zarząd Powiatu w Białogardzie podjął uchwałę Nr 36/2015 
w sprawie powołania zespołu ds. negocjacji, którego byłem członkiem. Osobiście brałem 
udział w kilku spotkaniach zespołu. 

(dowód: akta kontroli str. 1184-1187) 

1.3. O rozpoczęciu działań w celu udostępnienia majątku Szpitala przez Spółkę 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. 

                                                      
29 Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 06/06/2017 z 23.06.2017 r. 
30 Rada ds. spółek opinię w sprawie kandydatów na członków rad nadzorczych wydała 26.06.2017 r. 
Pozytywną opinię otrzymały tylko dwie osoby, w tym Prezes Zarządu Spółki RCM. 
31 Sporządzonym na potrzeby Powiatu 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. 
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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 zł32, 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.  

W sprawozdaniu finansowym Spółki RCM 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 windykacji33), koszty 
obsługi finansowania (kredyty, pożyczki, subrogacja34), 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.35 
oraz na koszty rezerwy na świadczenia pracownicze i roszczenia36. 

W sprawozdaniu Zarządu RCM Sp. z o.o. z działalności w roku 201437 w pkt 11 
„Przewidywane kierunki rozwoju Spółki” wskazano na najważniejsze zadanie Spółki w roku 
2015, tj. pozyskanie inwestora zewnętrznego, który umożliwi stabilizację sytuacji finansowej. 
W pkt 8 „Istotne zdarzenia, które mogą wpłynąć na działalność jednostki z określeniem 
zagrożeń” wskazano, że w przypadku negatywnego zakończenia negocjacji prowadzonych 
w sprawie pozyskania inwestora strategicznego i udziałowca prywatnego Spółki, problemem 
byłaby spłata zobowiązań przeterminowanych i brak środków na dokończenie inwestycji 
budowy nowego bloku operacyjnego. 

W sprawozdaniu Zarządu RCM Sp. z o.o. z działalności w roku 201538 w części V „Istotne 
zdarzenia, które mogą wpłynąć na działalność Spółki z określeniem czynników ryzyka” 
podano, że w związku z wycofaniem się głównego oferenta, potencjalnego inwestora 
i udziałowca Spółki, z negocjacji w sprawie dzierżawy jej udziałów, właściciel Spółki powziął 
decyzję o ponownym przeprowadzeniu procedury wyłonienia dzierżawcy udziałów Spółki 
lub jej majątku.  

(dowód: akta kontroli str. 886-944) 

Spółka RCM podjęła działania w kierunku obniżenia poziomu zadłużenia lub jego 
restrukturyzacji i w okresie od 29.09.2014 r. do 30.04.2017 r. uzyskała ulgi stanowiące 
pomoc publiczną (umorzenia, raty, odroczenia terminu płatności) obejmujące kwotę ogółem 
2.614.336,18 zł. Ponadto uzyskała od 127 kontrahentów oświadczenia o braku roszczeń 
łącznie na kwotę 105.128,14 zł, a od 3 – umorzenie zaległch należności na kwotę 
3.504,82 zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 1032-1035) 

1.4. – 1.5. Spółka RCM dysponowała dwoma programami naprawczymi opracowanymi 
przez podmioty zewnętrzne: pierwszym z 2014 r.39 oraz drugim z lipca 2015 r.40 Oba 

                                                      
32 Zysk przeznaczono w całości na kapitał zapasowy. 
33 Koszty odsetek od zobowiązań wyniosły 166.900,09 zł, koszty egzekucji zobowiązań 96.077,11 zł. 
34 Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 182.254,10 zł. 
35 Koszty ponadlimitowych świadczeń nie uznane przez NFZ wyniosły 948.585,90 zł. 
36 576.479,98 zł. 
37 Sporządzonym 8.05.2015 r. 
38 Sporządzonym 30.03.2016 r. 
39 Program 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).  
40 Program na zlecenie RCM Sp. z o.o. Opracowanie wskazywało na dwa podstawowe warianty: 
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opracowania wskazywały m.in. na możliwość dzierżawy majątku Szpitala. Przekazano je 
Staroście Białogardzkiemu pismem z dnia 5.08.2015 r. Ponadto Zarząd Spółki 
w październiku 2015 r. opracował własny program naprawczy szpitala41. 

(dowód: akta kontroli str. 616-628, 730-784, 1301-1302, 1359) 

1.6. Kontrakt z NFZ zawarty przez Spółkę dzierżawca przejął na podstawie umowy cesji 
z dnia 30.12.2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 368) 

1.7 - 1.9. Przed podjęciem decyzji o wydzierżawieniu Szpitala (przedsiębiorstwa Spółki) 
Spóka RCM oraz Zarząd Powiatu posiadały wiedzę na temat ilości i wartości 
udostępnianych składników majątkowych.  
Na zlecenie Powiatu, w związku z przekształceniem Szpitala w spółkę kapitałową, 
sporządzone zostały dwa operaty szacunkowe:  

 operat z 06.02.2013 r.42  

 operat z 09.07.2014 r.43  
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 życie, tj. w okresie 30.10. - 10.12.2015 r. inwentaryzację środków trwałych 
stanowiących majątek Spółki. O prowadzonych czynnościach inwentaryzacyjnych Zarząd 
RCM Sp. z o.o. powiadomił Zarząd Powiatu. 
Ponadto na dzień 30.11.2015 r. Spółka dysponowała raportem z wyceny wartości rynkowej 
wybranych aktywów44 sporządzonym na zlecenie Spółki dla potrzeb ustalenia ceny ich 
sprzedaży. 

(dowód: akta kontroli str. 529-552, 631-729, 1352-1353) 

Z umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki wyłączono składniki mienia szpitala zakupione 
na podstawie umów o dofinansowanie w ramach realizowanych programów Ministerstwa 
Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego (środki PFRON), Starostwa Powiatowego 
w Białogardzie, Gminy Karlino, Miasta Białogard, instytucji unijnych lub otrzymanych 
w drodze darowizny.  

                                                                                                                                       
- 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 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. 
41 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 dział. opiekuńczej, urealnienie kontraktu z NFZ, pozyskanie finansowania na 
obsługę zadłużenia i kontynuowanie inwestycji (blok operacyjny plus oddział intensywnej opieku 
medtycznej), przeniesienie oddziałów ostrych, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do budynków przy 
ul. Chopina. 
42 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. 
43 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. 
44 Środków trwałych z grup 3-8, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskowartościowych składników 
majątkowych będących we władaniu Spółki. 
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Spółka RCM zawarła 1.03.2016 r. porozumienie z dzierżawcą w sprawie korzystania 
z urządzeń i sprzętu medycznego zakupionych przez wydzierżawiającego na podstawie 
umów o dofinansowanie lub otrzymanych w darowiznie. W § 5 podano, że porozumienie 
wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia zgody na jego zawarcie przez instytucje 
współfinansujące lub darczyńców. Spółka uzyskała zgodę od dwóch podmiotów45 w trakcie 
kontroli NIK, a trzy46 dały odpowiedź negatywną, jednak Spółka nadal prowadziła z nimi 
rozmowy i korespondencję w tej sprawie. W trzech innych umowach47 brak było wymogu 
uzyskania zgody tych podmiotów. W przypadku jednej umowy Spółka uzyskała akceptację 
instytucji48 zawartego z dzierżawcą porozumienia. 

(dowód: akta kontroli str. 330-355,1354-1357, 1377-1378) 

1.10. - 1.11. W dniu 15.05.2015 r. Zarząd Powiatu w Białogardzie podjął uchwałę nr 
36/201549 w sprawie powołania zespołu ds. negocjacji dotyczących odpłatnego obciążenia 
prawem użytkowania udziałów Spółki RCM lub dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki. 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 w Starostwie w okresie od 15.05.2015 r. do 21.10.2015 r.50 

Projekt umowy dzierżawy został zaakceptowany przez członków zespołu 21.10.2015 r. 
w drodze uchwały51. 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. 120-133, 1351) 

1.12. Umowa dzierżawy została zawarta 22.10.2015 r. w Białogardzie pomiędzy Spółką 
RCM (wydzierżawiającym), reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, a Centrum Dializa 
Sp.  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 Białogardzki52. 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 lat53. 
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 mienia54. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1-2 umowy, przedsiębiorstwa Spółki będące przedmiotem 
dzierżawy stanowiły: 

                                                      
45 Fundacja P., Fundacja K. 
46 Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Fundacja W. 
47 Zawartych ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie, Gminą Karlino i Miastem Białogard. 
48 Wyższej uczelni ze Szczecina. 
49 Zarząd Powiatu podjął tego samego dnia uchwałę nr 37/2015 w sprawie ustalenia regulaminu badania 
„due diligence” Spółki RCM. 
50 Prezes Zarządu Spółki w dniu 23.07.2015 r. zgłosił Staroście Białogardzkiemu uwagi do projektu umowy 
dzierżawy, w tym m.in. wniosek o zawarcie w treści umowy zapisów dotyczących wniesienia przez 
dzierżawcę kaucji na zabezpieczenie umowy w wysokości 2.000.000 zł; gwarancji zatrudnienia 
pracowników Spółki RCM na dotychczasowych warunkach przez okres 12 miesięcy od dnia ich przejęcia 
przez dzierżawcę. 
Dnia 13.08.2015 r. uwagi do projektu umowy zgłosił także Prokurent Spółki, w tym m.in. wniosek o ujęcie 
w wykazie przejmowanych pracowników osób świadczących usługi na podstawie innej niż umowa o pracę; 
usunięcie z treści oświadczenia dzierżawcy, że „na chwilę obecną” nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu 
przedmiotu dzierżawy, umów i zadań; zmiany zapisów dotyczących sposobu likwidacji ruchomości, które 
utraciły przydatność; odmiennego uregulowania w umowie kwestii zapłaty przez NFZ świadczeń 
wykonanych przez Spółkę RCM przed podpisaniem umowy dzierżawy; uzupełnienia umowy 
o  konieczność zawarcia obowiązkowych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych; zmianę wysokości kar 
umownych (które uznano za rażąco niskie). 
51 Za przyjęciem uchwały głosowało 4 członków zespołu. 
52 Umowa została podpisana w obecności notariusza. 
53 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. 
54 O czym szerzej mowa w punkcie 2.1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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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 strony55;  

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 dzierżawy56 (§ 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 trwałych57, 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. 

(dowód: akta kontroli str. 134-197) 

1.13. Formalne udostępnienie dzierżawcy majątku nastąpiło zgodnie z treścią zawartej 
umowy dzierżawy na podstawie protokołu przekazania przedmiotu dzierżawy (podpisanym 
przez Prezesa Zarządu Spółki RCM oraz Prezesa Zarządu Spółki Centrum Dializa). 
Na protokole nie zamieszczono daty jego podpisania. Protokół zawiera wyłącznie 
informację: „według stanu na 21.01.2016 r.” 
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. 

(dowód: akta kontroli str. 134-329, 336-355, 1395) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że zgodnie z zapisem umowy: (…) wydanie przedmiotu dzierżawy 
nastąpi na podstawie protokołu przekazania przedmiotu dzierżawy. (…) W przypadku 
przeniesienia na dzierżawcę praw i obowiązków do umów zawartych przez 
wydzierżawiającego z NFZ, dzierżawca przejmie przedmiot dzierżawy w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od daty wyrażenia zgody przez NFZ na przejęcie praw i obowiązków. 
Cesja umów z Narodowym Funduszem Zdrowia nastąpiła w dniu 30.12.2015 r. natomiast 
przekazanie przedmiotu dzierżawy w dniu 21.01.2016 r.                               

(dowód: akta kontroli str. 1404, 1410) 

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

1. Spółka RCM zaniechała dochodzenia od Powiatu formalnego przekazania rozpoczętej 
inwestycji (budowy bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii – budynek nr 3 przy ul. 
Chopina 29) prowadzonej na działce gruntu nr 866/3 pozyskanej w drodze aportu. 

                                                      
55 Wraz z wydaniem przedmiotu dzierżawy należało przekazać wszelką dokumentację, w tym medyczną, 
pracowniczą, budowlaną, dotyczącą urządzeń. 
56 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. 
57 Dalej: KŚT. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W umowie dzierżawy, w załączniku nr 3, podano wykaz udostępnianych nieruchomości (ze 
wskazaniem ich wartości księgowej), w tym działkę gruntu, na której znajdowała się - 
dopisana odręcznie na wykazie - inwestycja rozpoczęta, polegająca na budowie bloku 
operacyjnego i oddziału intensywnej terapii w budynku nr 3 przy ul. Chopina 29. 
W protokole przekazania przedmiotu dzierżawy z dnia 21.01.2016 r. w wykazie 
nieruchomości znajdowała się przedmiotowa działka gruntu (866/3), jednak nie wymieniono 
w nim ww. inwestycji i jej wartości.  

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 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. 95-118, 134-155, 171-172, 336-341, 1178, 1183)  
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości58 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 wykazać w księgach Spółki w roku 2014 było nie tylko ujęcie 
w drodze przypisu wartości działki gruntu nr 866/3 (na której prowadzone były roboty 
budowlane), ale również ujęcie w drodze stosownego przypisu wartości tej inwestycji 
(środków trwałych w budowie – na koncie 080). 
Skutkiem nieprzekazania Spółce RCM przedmiotowej inwestycji – w znaczeniu księgowym - 
było zaniżenie wartości aktywów Spółki, wykazywanej w bilansach za rok 2014, 2015 i 2016 
corocznie o kwotę 4.741.587,68 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 553-573, 886-905, 927-942, 945-966, 1142-1173, 1182-1183) 

Prezes Zarządu wyjaśnił: Adnotacja została dokonana przez Głównego Księgowego Spółki RCM 
w Białogardzie podczas podpisywania umowy dzierżawy przedsiębiorstwa. W dniu podpisywania 
umowy i odczytywania przez notariusza aktu notarialnego, zwrócono uwagę na konieczność 
zawarcia w załącznikach informacji o prowadzonej przez Powiat Białogardzki inwestycji budowy 
bloku operacyjnego. Zgodnie z zapisami umowy dzierżawy Dzierżawca (…) zobowiązany był 
m.in. do przeprowadzenia inwestycji mającej na celu dostosowanie dzierżawionego majątku do 
wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z zadań jest dokończenie 
budowy bloku operacyjnego rozpoczętej przez Powiat Białogardzki. Inwestycja znajduje się 
w księgach rachunkowych Powiatu Białogardzkiego. Działka gruntu, na której realizowana jest 
ww. inwestycja znajduje się w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do umowy dzierżawy. 
Zgodnie z informacją uzyskaną od Starostwa (…) wartość tej inwestycji wynosiła 
4.741.587,68 zł. (…) Jako wkład niepieniężny wspólnika (aport) Spółka otrzymała na własność 
(…) m.in. działkę gruntu nr 866/3, na której trwała budowa bloku operacyjnego, finansowana ze 
środków Powiatu Białogardzkiego. (…) 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 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. Takie rozliczenie planowane jest w ostatnim 
kwartale br. w oparciu o ustalenia poczynione przez właściwe organy Powiatu i Zarząd Spółki. 
Rozliczenie nakładów nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki, co spowoduje 

                                                      
58 Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm. 
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końcowe rozliczenie inwestycji. (…) […]59 Inwestycja w sensie księgowym nie została 
przekazana przez RCM do spółki Dializa. Nastąpi to po rozliczeniu pomiędzy RCM i Powiatem 
(…).  

 (dowód: akta kontroli str. 1175-1181) 

Powiat rozwiązał umowy z dotychczasowymi wykonawcami robót budowalnych z dniem 
28.01.2016 r. 
[…]60 

 (dowód: akta kontroli str. 1456-1459) 

W ocenie NIK niedochodzenie przez Spółkę sporządzenia przez Powiat stosownych 
dokumentów przekazania inwestycji oraz brak tej pozycji aktywów w księgach Spółki RCM 
było również formalną przeszkodą możliwości kontrolowania przedmiotu dzierżawy jakim 
była prowadzona przez dzierżawcę inwestycja. 

[…]61 
2.  […]62 

(dowód: akta kontroli str. 1192-1194, 1354-1357, 1377-1379) 

Prezes Zarządu wyjaśnił: Kwestia wyrażenia zgody przez Ministerstwo Zdrowia oraz PFRON nie 
została jeszcze zakończona. Korespondencja w tej sprawie prowadzona jest od 8 lutego 2016 r. 
do chwili obecnej. Działania Spółki zostały zawieszone na czas uzyskania podpisanego przez 
obie strony porozumienia, które określa warunki jego realizacji. Po odesłaniu porozumienia 
przez dzierżawcę, Spółka RCM wznowiła działania w celu zakończenia spraw z tym 
związanych. W przypadku Fundacji W., Spółka otrzymała pisemną informację, że zgłosi się do 
naszej siedziby kurier po odbiór sprzętu. Do dnia dzisiejszego nikt w tej sprawie nie 
kontaktował się ze spółką. Dzierżawca szpitala został pisemnie poinformowany o konieczności 
przygotowania sprzętu. Przygotowana jest również wszelka dokumentacja, zgodnie z pismem 
Fundacji W. Sprzęt medyczny wykorzystywany był przez dzierżawcę w celu udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na takich samych 
zasadach jak korzystał z niego właściciel tj. Regionalne Centrum Medycznego w Białogardzie 
Sp. z o.o. Pominięcie Fundacji P. oraz Fundacji K. nastąpiło w wyniku omyłki i przeoczenia. 
W efekcie działań Zarządu RCM w Białogardzie Sp. z o.o. zarówno Fundacja P. jak Fundacja 
K. nie wniosły żadnego sprzeciwu w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 1403-1411) 

NIK zwraca uwagę na brak odpowiednich kwalifikacji 2/363 składu Rady Nadzorczej do 
pełnienia swoich obowiązków, co mogło mieć wpływ na prawidłowość podejmowanych 
uchwał dotyczących działalności Spółki oraz skuteczność pełnionego nadzoru przez ten 
organ. W latach 2014-2017 Rada podjęła ogółem 40 uchwał64. Wynagrodzenia (wraz 
z pochodnymi) dwóch członków Rady w tym okresie wyniosły łącznie 46.576,91 zł65. 

 (dowód: akta kontroli str. 981, 1276-1281,1285-1298) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie przygotowania do wydzierżawienia mienia 
Szpitala. 

                                                      
59 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
60 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 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. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
62 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
63 Skład Rady Nadzorczej do dnia 17.02.2016 r. stanowił 4 osoby, a od dnia 18.02.2016 r. – 3 osoby. 
64 W 2014 r. – 3, w 2015 r. – 26, w 2016 r. – 7, w 2017 r. – 4 (do dnia 12 maja). 
65 Do 31.05.2017 r. 
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2. Zabezpieczenie interesów wydzierżawiającego w podpisanej umowie dzierżawy. 

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). 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 tej inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str.134-172) 

Wyniki inwentaryzacji przeprowadzonych przez Spółkę były zgodne66 z wykazami 
ruchomości i nieruchomości ujętymi w załącznikach do umowy (z wyłączeniem inwestycji 
bloku operacyjnego, której inwentaryzacja nie obejmowała).    

(dowód: akta kontroli str. 171-197, 336-348, 529-552) 

W umowie zawarto zapisy określające zobowiązanie dzierżawcy do utrzymania należytego 
stanu wydzierżawionych składników majątkowych zgodnie z wymogami określonymi 
w ustawie o działalności leczniczej i przepisach wykonawczych (§ 8 pkt 1). Nadto 
dzierżawca był zobowiązany m.in. do: zapewnienia wszelkich wymogów sanitarno-
epidemiologicznych, technicznych, przeciwpożarowych (§ 8 pkt 2); przeprowadzania na 
własny koszt wszelkich wymaganych prawem przeglądów, bieżących remontów, 
konserwacji i napraw przedmiotu dzierżawy (§ 8 pkt 3); utrzymywania czystości i porządku 
przedmiotu dzierżawy (§ 8 pkt 8). 

Umowa określała warunki ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy (§ 12). Dzierżawca był 
zobowiązany do: posiadania pełnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym prawem, 
ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy wraz z urządzeniami i wyposażeniem od zdarzeń 
losowych, ubezpieczenia od kradzieży ruchomości wchodzących w skład przedmiotu 
dzierżawy, przedłożenia wydzierżawiającemu dokumentów dowodzących zawarcie 
i obowiązywanie ww. umów ubezpieczenia, w każdym czasie i na każde żądanie 
wydzierżawiającego. 

[…]67 

 (dowód: akta kontroli str. 134-155, 356-360, 366) 

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  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 wszelkiej dokumentacji dotyczącej stanu prawnego i faktycznego dzierżawcy 
w zakresie prowadzonej działalności w ramach umowy dzierżawy, w każdym czasie i na 
każde żądanie wydzierżawiającego (§ 6 ust. 1 pkt 13). Miał umożliwiać wydzierżawiającemu 
przeprowadzanie kontroli stanu przedmiotu dzierżawy, po uprzednim zgłoszeniu dzierżawcy 
takiego zamiaru i zakresu kontroli, dokonanym nie później niż na 14 dni robocze przed 
planowanym terminem kontroli (§ 8 pkt 11). […]68 Dzierżawca był ponadto zobowiązany do 
przekazywania wydzierżawiającemu rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok 

                                                      
66 Zgodność nie dotyczyła wartości, ponieważ w operatach szacunkowych wskazano wartość rynkową, 
a w dokumentach inwentaryzacyjnych wartość księgową poszczególnych pozycji, z uwzględnieniem 
odpisów umorzeniowych.. 
67 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
68 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
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obrotowy, niezwłocznie po jego zbadaniu i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta, jednak 
nie później niż do 30 czerwca każdego roku za poprzedni rok (§ 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). 

[…]69 

(dowód: akta kontroli str. 137,140, 142-143, 360-361, 366) 

2.3. […]70 
(dowód: akta kontroli str. 140, 146-148, 150, 361-362, 366) 

2.4. […]71 
(dowód: akta kontroli str. 146, 363, 366) 

[…]72 

 (dowód: akta kontroli str.1404, 1410-1411) 

[…]73 
 (dowód: akta kontroli str. 1182-1183) 

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 Pracy74, tj. z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. 

Wykaz pracowników stanowił załącznik nr 8 do umowy dzierżawy. […]75 
(dowód: akta kontroli str. 135, 140, 147-148, 218-221, 363-364, 366) 

Prezes Zarządu wyjaśnił: Pismem z dnia 04.12.2015 r. (…) Zarząd Spółki zwrócił się do 
Centrum Dializa Sp. z o.o. z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie pracowników, 
którym skończył się okres zatrudnienia. Zarząd Centrum Dializa Sp. z o.o. wskazał osoby, 
co do których jest zgoda na zawarcie dalszej umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 1404, 1411) 

2.6. Wymogi dotyczące zabezpieczenia przez wydzierżawiającego ciągłości i zakresu 
świadczonych usług medycznych zostały uregulowane w umowie w: 
 § 1 ust. 1 pkt 3, gdzie wskazano, że przedmiotem umowy dzierżawy jest udzielanie 

przez dzierżawcę świadczeń zdrowotnych na obszarze Powiatu Białogardzkiego 
w zakresie wynikającym z umów z NFZ76; 

 § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, gdzie dzierżawca oświadcza i zapewnia, że: posiada możliwości, 
w tym finansowe, organizacyjne i techniczne dla wykonania umowy z należytą 
zawodową starannością;  

 […]77 

                                                      
69 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
70 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
71 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
72 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
73 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
74 Dz.U. z 2016 r., poz.1666 ze zm.; dalej: Kodeks pracy.  
75 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
76 Wykaz umów z NFZ stanowił załącznik nr 5 do umowy dzierżawy. 
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 § 10, w którym dzierżawca zadeklarował, że będzie: przestrzegać postanowień umów 
wymienionych w Załącznikach Nr 5, Nr 6 oraz Nr 9, celem zapewnienia należytego 
i nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych. 

(dowód: akta kontroli str. 135-136, 138-140, 144, 364-366) 

2.7. W umowie dopuszczono możliwość dalszego udostępniania wydzierżawionego mienia 
innym podmiotom (§ 7). Wskazano w nim, że dzierżawca miał wykorzystywać przedmiot 
umowy dzierżawy 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. 

[…]78 
W § 8 pkt 9 umowy postanowiono, że dzierżawca jest zobowiązany do nieoddawania 
w całości przedmiotu dzierżawy do używania jakiejkolwiek osobie trzeciej - bez uprzedniej 
pisemnej zgody wydzierżawiającego, pod rygorem nieważności. W przypadku zamiaru 
oddania przez dzierżawcę części przedmiotu dzierżawy do używania jakiejkolwiek osobie 
trzeciej postanowienia § 7 stosuje się odpowiednio. 

(dowód: akta kontroli str. 141-142, 365-366) 

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

1. […]79 
(dowód: akta kontroli str. 134-329) 

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 w tym zakresie, 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. […]80 
(dowód: akta kontroli str. 134-329) 

Brak w umowie terminów granicznych stwarza zagrożenie, że prace budowlane mogą bez 
przeszkód trwać wiele lat. W ocenie NIK pominięcie w umowie takich zapisów może 
utrudniać prowadzenie skutecznego nadzoru nad realizacją obowiązków w niej określonych. 
 
3. […]81 

                                                                                                                                       
77 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
78 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
79 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
80 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
81 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

16 

(dowód: akta kontroli str. 134-329) 
W ocenie NIK ograniczenie nałożenia kar do kwoty 45.000 zł w roku, w razie nienależytego 
wywiązywania się z umowy przez dzierżawcę, może skutkować brakiem narzędzi prawnych, 
którymi Spółka RCM mogłaby wpływać m.in. na zapewnienie dalszego nieprzerwanego 
wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Powiatu. 
 

Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od dokonania oceny w zakresie zabezpieczenia 
interesów wydzierżawiającego w podpisanej umowie dzierżawy. Spółka RCM nie miała 
zasadniczego wpływu na ostateczną treść zapisów zawartych w umowie. Projekt umowy  
był wynikiem pracy powołanego w Starostwie Powiatowym zespołu ds. negocjacji, w którym 
Prezes Zarządu Spółki był jednym z pięciu członków. 

3. Zapewnienie przez wydzierżawiającego realizacji zapisów umowy. 

Celem działania Spółki RCM w okresie wydzierżawiania przedsiębiorstwa było zarządzanie 
majątkiem i przepływami finansowymi wynikającymi z dzierżawy. 

3.1. Zagadnienia dotyczące kontroli umowy dzierżawy mienia szpitala zostały ujęte 
w zadaniach Spółki określonych w Regulaminie organizacyjnym RCM Sp. z o.o. na okres 
wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki82. W § 3 ust. 1 pkt 2-4 wskazano, że do zadań 
Spółki należy zarządzanie jej majątkiem, kontrola realizacji umowy dzierżawy 
przedsiębiorstwa i kontrola stanu przedmiotu dzierżawy. 

W umowie dzierżawy wskazano, że wydzierżawiający jest uprawniony do kontroli sposobu 
i terminowości wykonania umowy (§ 4 ust. 1). 

 (dowód: akta kontroli str. 137, 871-873, 1176, 1181) 

3.2. W celu egzekwowania postanowień umowy, w okresie jej realizacji, Spółka RCM  
wielokrotnie podejmowała działania, w tym m.in.: 

 zgłaszała zamiar przeprowadzenia inwentaryzacji i kontroli wydzierżawionego majątku 
pismami z dnia 22.07 i 6.10.2016 r. oraz 3.02.2017 r., 

 żądała od Centrum Dializa wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych pismami 
z dnia 12.05, 1.06, 22.07, 10.08, 7.10, 27.10.2016 r. i 13.02.2017 r., 

 żądała udostępnienia polis ubezpieczeniowych za rok 2017 pismem z 3.02.2017 r., 

 prowadziła korespondencję w sprawie uzyskania oświadczenia o zachowaniu ciągłości 
projektu dotyczącego oprogramowania informatycznego zakupionego w ramach 
środków unijnych (pisma z okresu od 19.01 do 22.04.2016 r.) uzyskując akceptację 
instytucji porozumienia zawartego 19.01.2016 r. w tym zakresie z Centrum Dializa, 

 monitowała w sprawie odesłania oryginału protokołu przekazania przedmiotu dzierżawy 
(pisma z okresu od 2.02 do 1.06.2016 r.), 

 prowadziła korespondencję dotyczącą porozumienia w sprawie zasad korzystania ze 
sprzętu zakupionego w ramach dotacji celowych (pisma z okresu od 8.06 do 
11.10.2016 r.), 

 żądała wyjaśnień w sprawie zachowania ciągłości udzielania usług medycznych oraz 
ich zakresu, wykonania kontraktu z NFZ, struktury zatrudnienia w Szpitalu, realizacji 
Planu Restrukturyzacji (pisma z dnia 5.10.2016 r. oraz z 13.02, 15.02, 24.03, 18.05, 
22.05, 23.05, 25.05, 12.06.2017 r.), 

 żądała wyjaśnień w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, NFZ i Państwową Straż Pożarną 
(pisma z dnia 23.05.2017 r., 9.06.2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 370-371, 503-507, 512-513, 515, 1025, 1047-1049, 1233-1235, 1356, ) 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że: (…) W pierwszym roku dzierżawy Spółka RCM dążyła 
w pierwszej kolejności do uregulowania spraw organizacyjnych związanych z realizacją 
umowy dzierżawy, przejęcia umów, rozliczenia pacjentów hospitalizowanych na przełomie 
roku, sprawozdawczości. W kolejnym etapie swojej działalności (…) Zarząd Spółki RCM  
podjął działania w celu kontroli poszczególnych dziedzin działalności dzierżawcy i wystąpił 

                                                      
82 Wprowadzonym Uchwałą Zarządu Spółki nr 15/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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do poszczególnych instytucji z wnioskami o udostępnienie protokołów kontroli prowadzonej 
wobec Centrum Dializa Sp. z o.o. Zarząd Spółki RCM przeprowadzał również własne 
kontrole stanu przedmiotu dzierżawy, a także reagował na wszelkie informacje 
o nieprawidłowościach organizacyjnych dzierżawcy. Wielokrotnie prowadzone były 
bezpośrednie rozmowy z Zarządem Centrum Dializa mające na celu wyeliminowanie 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 1403, 1406-1408) 

Wyniki podejmowanych działań przez Spółkę przedstawiono w pkt 3.3. – 3.5 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

3.3. Spółka RCM sporządziła harmonogram kontroli stanu przedmiotu dzierżawy planując 
w roku 2016 dwie kontrole, a w roku 2017 pięć (z tego do zakończenia kontroli NIK – trzy). 
Na podstawie ww. harmonogramu oraz stosownie do postanowień umowy Spółka 
w zaplanowanych terminach przeprowadziła kontrole wydzierżawionego majątku, w tym: 

 21.07.2016 r. – kontrolę stanu technicznego niezagospodarowanego budynku nr 5;  

 11.10.2016 r. – kontrolę budynków zagospodarowanych;  

 22.02.2017 r. – kontrolę kompletności wpisów do książek budowlanych, protokołów 
z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, wpisów do paszportów 
technicznych dotyczących przeglądów technicznych dzierżawionego urządzeń i sprzętu 
medycznego, organizacji pracy oddziałów szpitalnych, w tym grafiku dyżurów personelu 
medycznego. 

Zalecenia zawarte w protokołach z kontroli były przez dzierżawcę realizowane. 

Ponadto zgodnie z harmonogramem (29.06.2017 r.) Spółka RCM wszczęła kontrolę 
w zakresie przestrzegania zapisów zawartego z dzierżawcą porozumienia z 1.03.2016 r. 
w sprawie zasad korzystania ze sprzętu zakupionego przez Spółkę w ramach funduszy 
pomocowych. W toku kontroli prowdzonej w okresie 29.06-18.07.2017 r. stwierdzono brak 
na terenie Szpitala trzech urządzeń83. Pismem z 18.07.2017 r. wezwano dzierżawcę do 
zwrotu sprzętu w terminie trzech dni od dnia otrzymania pisma oraz poinformowano, że po 
upływie wyznaczonego terminu Zarząd Spółki zgłosi sprawę wywiezienia sprzętu organom 
ścigania. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK dzierżawca nie poinformował 
Spółki RCM o ewentualnym zwrocie brakującego sprzętu. 

(dowód: akta kontroli str. 383-438, 496-515, 1115, 1322-1346, 1388-1393) 

3.4. Zgodnie z warunkami umowy dzierżawy czynsz dzierżawny miał być w całości 
przekazywany na rachunek Agencji Rozwoju Przemysłu tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej 
na 10 lat przez Spółkę RCM (w wysokości 15.700.000 zł) stanowiącej indywidualną pomoc 
publiczną na restrukturyzację. Środki te, od lutego 2016 r., wpływały do ARP bezpośrednio od 
Centrum Dializa Sp. z o.o. W księgach Spółki RCM ewidencjonowane były wyłącznie 
rozrachunki (w kwotach netto)84 oraz rozliczenia podatku VAT. 
Opłaty z tytułu czynszu dzierżawca regulował terminowo, z wyjątkiem marca 2016 r. i kwietnia 
2017 r. Za opóźnienia w płatności Spółka RCM naliczyła odsetki85. 

(dowód: akta kontroli str. 785-855, 1081, 1336-1337) 

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 opóźnieniem. Za nieterminowe wpłaty tych 
należności Spółka naliczyła odsetki86.  

(dowód: akta kontroli str. 574-615, 1088-1101, 1338-1340) 

                                                      
83 1) aparat ultrasonograficzny i ugul z pełnym osprzętem (darowizna Starostwa Powiatowego 
w Białogardzie), 2) stół do terapii manualnej dwuczęściowy (nabyty ze środków PFRON). 
84 Roczne kwoty czynszu opisano w pkt 2.4 wystąpienia pokontrolnego. 
85 Notą z dnia 31.03.2016 r. wystawioną na podstawie noty ARP z dnia 24.03.2016 r. (82,12 zł) Centrum 
Dializa odsetki uiściła 29.04.2016 r. Notami z dnia 06.06.2017  r. wystawionymi na podstawie dwóch not 
ARP z dnia 31.05.2017 r. Spółka naliczyła odsetki (45,97 zł i 12,77 zł), których termin płatności przypadł na 
14.07.2017 r. Na dzień sporządzenia zestawienia danych – termin płatności nie upłynął. 
86 Notą odsetkową z 15.11.2016 r. naliczono odsetki w wysokości 1.369,36 zł (zapłata nastąpiła 
28.11.2016 r.), notą z 31.12.2016 r. naliczono 245,02 zł (zapłata 27.02.2017 r.), notą z 30.06.2017 r. 
naliczono 1.031,49 zł (termin zapłaty:14.07.2017 r.). 
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Spółka RCM, zgodnie z umową, sprzedała dzierżawcy sprzęt i materiały jednorazowego użytku 
oraz leki będące we właściwych komórkach organizacyjnych wydzierżawiającego, a także 
zapasy magazynowe – łącznie za kwotę 336.555,18 zł. Z tytułu nieterminowej wpłaty należności 
na rzecz Spółki wystawiono notę odsetkową87. 

(dowód: akta kontroli str. 525-528, 1326, 1345) 

Sprzedaż ruchomości określonych w Załączniku Nr 4 do umowy nastąpiła na podstawie 
odrębnej umowy88 i dotyczyła aktywów na kwotę 963.620,00 zł. Z powodu nieterminowego 
uregulowania należności Spółka wystawiła notę odsetkową89. 

(dowód: akta kontroli str. 516-522, 1345) 

W wyniku realizacji umowy dzierżawy, zakładane przed udostępnieniem mienia rezultaty 
finansowe, do dnia zakończenia kontroli NIK, zostały zrealizowane. Środki z otrzymanej 
pożyczki w wysokości 15.700.000 zł oraz kwota 2.183.571,82 zł pochodząca z pierwszej 
raty czynszu dzierżawnego niemal w całości pokryły zobowiązania Spółki związane 
z działalnością medyczną90. Spółka RCM zamknęła rok 2016 dodatnim wynikiem 
finansowym w kwocie 977.280,18 zł (zysk brutto)91. 

 (dowód: akta kontroli str. 945-980, 1174, 1433) 
Dzierżawca przejął w trybie art. 231 Kodeksu pracy pracowników wydzierżawiającego 
według stanu na dzień wejścia w życie umowy92. Wykaz pracowników na dzień podpisania 
umowy stanowił Załącznik Nr 893: wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - 
według stanu na dzień 22.10.2015 r. (343 osoby); wykaz pracowników na etacie, którzy 
wykonują dodatkowe prace na podstawie umowy zlecenia (14 osób); wykaz osób 
zatrudnionych na podstawie umowy - zlecenia (40 osób); wykaz członków Rady Nadzorczej 
(4 osoby); lista osób realizujących staż z PUP (1 osoba).  
Ponadto Załącznik Nr 7a stanowił wykaz innych umów - kontrakty z lekarzami (129 umów). 
Stan zatrudnienia w szpitalu wynosił na dzień: 
- 31.12.2014 r. – 352 osoby (umowy o pracę), 111 osób (umowy kontraktowe), 
- 31.12.2015 r. - 364 osoby (umowy o pracę), 116 osób (umowy kontraktowe), 
- 31.12.2016 r. - 307 osób (wszystkie umowy), 
- 01.03.2017 r. - 307 osób (wszystkie umowy). 
Centrum Dializa nie przedłużyła umów zawartych na czas określony94. 

(dowód: akta kontroli str. 869, 1027, 1045, 1054) 

Spółka weryfikowała wywiązywanie się dzierżawcy z obowiązku pełnego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy wraz z urządzeniami 
i wyposażeniem oraz ruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 1334-1336) 

3.5. Analiza sposobu i skuteczności wykonywania przez Spółkę RCM jej podstawowego 
zadania w okresie dzierżawy przedsiębiorstwa, tj. sprawowania kontroli realizacji umowy 

                                                      
87 Z dnia 15.11.2016 r. na kwotę 57,97 zł i 603,71 zł (razem 661,68 zł). Odsetki dzierżawca uiścił 
28.11.2016 r. 
88 Cena sprzedawanych ruchomości została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez 
rzeczoznawcę na dzień 30.11.2015 r. 
89 Z dnia 15.11.2016 r. na kwotę 2.772,06 zł. Odsetki uiszczono 28.11.2016 r. 
90 Spółka – na wniosek ARP – dokonała blokady środków na poczet spłaty spornych zobowiązań. Blokada 
dotyczyła kwoty 602.398,24 zł. Na dzień 21.07.2017 r. blokada obejmowała kwotę 195.760,83 zł. 
91 Na jego wynik składały się przychody w wysokości 6.870.506,90 zł (w tym: 2.183.571,82 zł – 

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). 
92 Tj. na dzień 1.01.2016 r. 
93 Wykaz zawierał osoby z podaniem imienia i nazwiska, daty zatrudnienia, daty rozwiązania umowy, 
wymiaru zatrudnienia/etatu, stanowiska. 
94 Prezes Zarządu Spółki RCM w okresie przejściowym (po zawarciu umowy dzierżawy, ale przed 
przejęciem pracowników przez dzierżawcę od 1.01.2016 r.) rozwiązał umowy z pracownikami, którzy nabyli 
prawo do świadczeń emerytalnych. 
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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. 

Dzierżawca nie powiadomił Spółki RCM o karach finansowych nałożonych przez NFZ95 
z powodu: niewystarczającej liczby personelu medycznego96; zaprzestania udzielania 
świadczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych od dnia 1.04.2016 r. bez wcześniejszego 
powiadomienia o tym fakcie Dyrektora NFZ97; niewystarczającej liczby personelu 
medycznego98; braku aktualizacji potencjału wykonawczego99.  

Prokurent Spółki wyjaśniła: Zarząd Spółki RCM w Białogardzie nie posiada żadnych 
dokumentów (…) w sprawie nałożonych na dzierżawcę kar finansowych. Spółka posiada 
protokoły z kontroli dzierżawcy prowadzonej przez NFZ (…). 

Wymienione w piśmie protokoły NFZ datowane były na 12.04, 28.04 i 14.09.2016 r. 
Zostały przekazane Spółce RCM na jej wniosek z 30.03.2017 r. W związku z informacjami 
zawartymi w protokołach, Zarząd Spółki pismem z 15.05.2017 r. wystąpił do NFZ z prośbą 
o udzielenie informacji, czy stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte100. W 
udzielonej 1.06.2017 r. odpowiedzi NFZ poinformował, że kary umowne zostały 
zapłacone, a dane o potencjale wykonawczym były aktualizowane.  

 (dowód: akta kontroli str. 383-384, 439-502, 510, 513, 1318) 

2) w § 8 pkt 1 umowy – obowiązek utrzymywania budynków, budowli i urządzeń 
wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymogami określonymi 
w ustawie101 oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy102. 

W odpowiedzi na wnioski Spółki RCM z 3.10.2016 r. i 30.03.2017 r. Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Białogardzie, przekazał protokoły z kontroli w obiektach szpitala, w których 
działalność leczniczą prowadziła Spółka Centrum Dializa, tj. protokoły 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. wskazano, że 
w stosunku do kontrolowanego podmiotu toczy się postępowanie administracyjne. 
W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas wcześniejszych kontroli 
(protokół kontroli z 19.05 i 22.09.2016 r.) wydane zostały trzy decyzje103. 

Prezes Spółki wyjaśnił: (...) Zarząd (…) monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych 
Inspektora Sanitarnego. W związku z uzyskanymi protokołami kontroli, Spółka, wystąpiła 
do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie z wnioskiem o udzielenie 
informacji na temat wykonania przez dzierżawcę zaleceń. W dniu 23.05.2017 r. Spółka 
RCM otrzymała od Inspektora Sanitarnego informację, że częściowo nieprawidłowości 
stwierdzone w protokołach zostały usunięte, w pozostałym zaś zakresie ustalono terminy 
ich realizacji do 30.06.2017 r. oraz 31.12.2017 r. (…). 

(dowód: akta kontroli str. 383-384, 496-502, 513) 

                                                      
95 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. 
96 33.957 zł. 
97 16.796 zł. 
98 72.547 zł. 
99 2.233 zł. Nałożone przez NFZ ww. kary umowne zostały zapłacone. 
100 Pismo znak RCM/178/2017 
101 Z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
102 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. 
103 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. 
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[…]104 

 (dowód: akta kontroli str. 1311-1312, 1333-1334)  

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. 

Spółka nie otrzymała od dzierżawcy w ww. terminie pisemnego sprawozdania 
finansowego za rok 2016. Sprawozdanie wpłynęło 4.07.2017 r. (w drodze mailowej) wraz 
z opinią biegłego rewidenta z dnia 31.05.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1333-1334)  

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

Spółka nie otrzymywała od dzierżawcy sprawozdań finansowych terminowo i żądała  
wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych pismami z dnia 12.05, 1.06, 22.07, 
10.08, 7.10, 27.10.2016 r. i 13.02.2017 r. Zaległe sprawozdania za rok 2016 przekazano 
Prezesowi Zarządu Spółki 30.03.2017 r. w drodze mailowej. Sprawozdanie za I kwartał 
2017 r. wpłynęło w terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 1047-1049, 1052-1063, 1333-1334, 1408)  

Prezes Zarządu wyjaśnił: (…) Z uwagi na fakt, że był to pierwszy rok działalności nowego 
operatora oraz fakt, że dzierżawca na bieżąco wywiązywał się (i nadal wywiązuje) 
z obowiązków z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego, Zarząd Spółki RCM  starał się 
wyegzekwować obowiązek sprawozdawczy na drodze polubownej.  

(dowód: akta kontroli str.1403,1408) 

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

Pismem z 9.06.2017 r. skierowanym do dzierżawcy w toku kontroli NIK, Spółka zwróciła 
się z zapytaniem, czy doprowadzono do pełnej sprawności sygnalizację pożarową 
w budynku szpitala przy ul. Chopina oraz wyposażono budynek w dźwiękowy system 
ostrzegawczy. Z uwagi na brak odpowiedzi od dzierżawcy, NIK ustaliła105, że dzierżawca 
nie zrealizował zaleceń zawartych w decyzji z dnia 9.03.2015 r.106 Państwowej Straży 
Pożarnej107 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 
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. Wskazano, że 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 7.500 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa dotyczących wymogów 
przeciwpożarowych.  

(dowód: akta kontroli str. 1004-1025,1319-1321, 1380-1381) 

Odnosząc się do wymogu utrzymania przez dzierżawcę ciągłości leczenia, w informacji 
udzielonej NIK 15.05.2017 r., Centrum Dializa Sp. z o.o.108 podała, że zakres usług 
świadczonych przez Centrum Dializa Sp. z o.o. w szpitalu zasadniczo pozostaje bez zmian. 
Różnice pomiędzy rokiem 2016 a rokiem 2017 są następujące: brak kontynuacji umowy w 

                                                      
104 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w zw. z art.11 ust. 4 uoznk. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie 
Centrum Dializa Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 
105 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 524); dalej: ustawa o NIK. 
106 Nr PZ.4480.1.3.2015. 
107 Dalej: PSP. 
108 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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zakresie oddziału reumatologii (środki przeznaczone na funkcjonowanie tego oddziału przez 
NFZ zostały przekazane do oddziału wewnętrznego, w którym utworzony został pododdział 
reumatologii udzielający świadczeń w tym samym zakresie). 

(dowód: akta kontroli str. 1132-1136) 
Analiza sprawowania przez Spółkę RCM kontroli realizacji umowy w zakresie obowiązku 
utrzymania przez dzierżawcę ciągłości leczenia i jego zakresu wykazała, że dochodziło do 
zakłóceń w tym obszarze. 

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 zmiany w prowadzonej 
działalności skutkujące 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.” 

(dowód: akta kontroli str. 1397) 

Prezes Zarządu Spółki RCM pismem z 19.06.2017 r. został poproszony przez Starostę 
o zajęcie stanowiska w sprawie prośby dzierżawcy o wyrażenie zgody na zamknięcie 
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii ze skutkiem od 30.06.2017 r.109 W odpowiedzi 
z 23.06.2017 r. Prezes Zarządu nie wyraził zgody na likwidację oddziału i utworzenie w jego 
miejsce łóżka intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru). W piśmie wskazano 
na niezgodność takiej decyzji z warunkami zawartej umowy dzierżawy. Obowiązek 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wynikającym z umów zawartych z NFZ 
i wykazanych w załączniku do umowy dzierżawy wynika wprost z zapisów umowy (§ 1 ust. 
1 pkt 3 oraz § 6 ust. 1 i 2). Likwidacja jednego z oddziałów szpitalnych jest – zdaniem 
Prezesa Zarządu Spółki - istotną zmianą zapisów umowy dzierżawy110.  
Z uwagi na podjęte przez dzierżawcę kroki mające na celu zamknięcie w szpitalu ww. 
oddziału bez wymaganej warunkami umowy zgody wydzierżawiającego, Spółka RCM 
(pismem z 30.06.2017 r.) wezwała dzierżawcę do wyboru jednej z metod rekompensaty 
przewidzianych w umowie111.  
Spółka RCM wystąpiła także do NFZ (12.06.2017 r. i 23.06.2017 r.) informując o braku 
wyrażenia zgody na likwidację ww. oddziałów oraz z prośbą o zajęcie stanowiska w tej 
sprawie. NFZ, w piśmie z 6.07.2017 r. wskazał, że nie jest stroną w łączącej oba podmioty 
relacji.  

W dniu 18.07.2017 r. do Spółki wpłynęło pismo od dzierżawcy, w którym wyraził opinię, 
iż zgodnie z umową dzierżawy, zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę 
wydzierżawiającego na ograniczenie zakresu świadczeń wówczas, gdy ograniczenie to 
wynika z przyczyn zawionionych przez dzierżawcę. W ocenie dzierżawcy przesłanka taka 
nie występuje. Dzierżawca wyjaśnił, że od wielu miesięcy przygotowuje się do nowych 
wymagań Ministerstwa Zdrowia tworzących tzw. sieć szpitali. Szpital w Białogardzie został 
zakwalifikowany do szpitali I poziomu zabezpieczenia zdrowotnego i zgodnie z decyzją NFZ 
otrzyma finansowanie na działalność oddziałów: pediatrii, neonatologii, położnictwa 
i ginekologii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, izby przyjęć oraz rehabilitacji 
neurologicznej i ogólnoustrojowej.  

W odpowiedzi, pismem z 19.07.2017 r., Spółka wskazała dzierżawcy, m.in. że likwidacja  
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii nastąpiła na wniosek dzierżawcy złożony niemal 
dwa miesiące przed opublikowaniem listy szpitali w tzw. sieci wraz z zakresem 
zabezpieczenia, oraz że inne szpitale (w tym 8 z województwa zachodniopomorskiego), 

                                                      
109 W uzasadnieniu dzierżawca podał, że prośba podyktowana jest koniecznością dostosowania struktury 
szpitala do nowych wymagań określonych w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. tworzącej tzw. sieć szpitali. 
110 Prezes Zarządu oświadczył, że do rozmów w sprawie zmiany organizacji szpitala i likwidacji oddziału 
można powrócić po ukonstytuowaniu się zasad działalności i finansowania szpitali po dniu 30.09.2017 r. 
Zarząd Spółki RCM zaproponował, by Centrum Dializa do tego czasu podpisała aneksy do umów z NFZ 
na leczenie szpitalne w dotychczasowym pełnym zakresie. 
111 Opisanych w pkt 2.3. wystąpienia pokontrolnego. 
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mimo ich zakwalifikowania do I poziomu referencyjności posiadają w swoim zakresie taki 
oddział. Spółka stwierdziła, że szpital został pozbawiony tego zakresu świadczeń w wyniku 
działań dzierżawcy i z jego niezaprzeczalnej winy. 

Kontrola NIK wykazała, że oddział anestezjologii i intensywnej terapii szpitala zawieszał 
również udzielanie świadczeń w okresach wcześniejszych, tj. 8.04.-31.05.2016 r. i 1.08-
31.08.2016 r. Dzierżawca zaprzestał czasowo udzielania świadczeń w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych od 1.04.2016 r. do 31.05.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 514, 1076-1080, 1341-1343, 1347, 1384-1387, 1400-1402) 

Ponadto ustalono, że dzierżawca podjął decyzję o zamknięciu basenu rehabilitacyjnego 
w związku z brakiem finansowania ze strony NFZ uzupełniających standardową 
rehabilitację zabiegów wykonywanych w basenie112. 

(dowód: akta kontroli str. 869, 1114) 

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

(dowód: akta kontroli str. 1004-1018, 1052-1067, 1076-1080, 1319-1347,1380-1387) 

3.6.-3.7. W okresie 2016–2017 (do 18.05) do Spółki RCM wpływały pisma zawierające 
uwagi dotyczące organizacji pracy szpitala, tj. z dnia: 
- 30.05.2016 r. - skierowane przez lekarzy Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej do 
Dyrektora szpitala, Centrum Dializa Sp. z o.o. oraz do wiadomości Spółki RCM dotyczące 
zapewnienia godnych warunków pracy w związku z redukcją etatów personelu 
medycznego, braku dodatkowej karetki zabezpieczającej pacjentów oddziałów w razie 
konieczności transportu do innego szpitala, niewystarczających limitów finansowania leków, 
środków higienicznych dla pacjentów, papieru do kserokopiarki i tonerów do drukarek, 
różnic finansowych pomiędzy kontraktami lekarzy oddziału rehabilitacji neurologicznej 
a lekarzami innych oddziałów; 
- 29.06.2016 r. - skierowane przez pracowników ZPO113 CORDA do Centrum Dializa 
Sp. z o.o. oraz do wiadomości Spółki w sprawie niewystarczającej obsady opiekuńczo-
pielęgnacyjnej; 
- 30.09.2016 r.114 - pismo odręczne pacjenta do Radnego Powiatu, przekazane do 
wiadomości Spółki, z zapytaniem (…) co leczy się w Białogardzie (…); 
- 11.08.2016 r. - przekazana do wiadomości korespondencja pomiędzy Starostwem 
Powiatowym a Centrum Dializa, z załączonym pismem z Oddziału Rehabilitacji 
Ogólnoustrojowej szpitala, dotyczącym m.in. problemów w realizowaniu obowiązków 
w związku ze zredukowaną liczbą personelu. 

(dowód: akta kontroli str. 367-369) 

Prezes Spółki wyjaśnił: (…) Zarząd Spółki RCM w Białogardzie, zwracał się do Prezesa 
Zarządu Centrum Dializa o wyjaśnienie niepokojących informacji dotyczących organizacji 
pracy w szpitalu w Białogardzie (…). Wielokrotnie prowadzone były rozmowy dotyczące tej 
kwestii zarówno z Dzierżawcą jak i w obecności Starosty oraz Wicestarosty 
Białogardzkiego. (…) Dzierżawca przejął wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów 
zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, instytucja ta jest właściwa do kontroli 
w zakresie działań medycznych podmiotu medycznego, jakim jest dzierżawca. Zarząd 
Spółki monitoruje sytuację w szpitalu, między innymi za pomocą uzyskiwanych z NFZ 
protokołów kontroli i następnie wnioskiem o udzielenie wyjaśnień odnośnie stwierdzonych 
nieprawidłowości. Ponadto, Zarząd w I kwartale br. przeprowadził kontrolę organizacji pracy 
oddziałów szpitalnych, w tym grafików dyżurów personelu medycznego. (…) Zarząd Spółki 
występował, również pisemnie do dzierżawcy w sprawie zmian organizacyjnych mogących 
mieć istotne znaczenie dla umowy dzierżawy (pisma z dnia 13.02.2017 r., 15.02.2017 r., 
05.04.2017 r., 18.05.2017 r., 22.05.2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 500-501) 

                                                      
112 Pismo Centrum Dializa z dnia 6.06.2017 r. 
113 Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy. 
114 Data wpływu pisma do RCM 
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Do dnia zakończenia kontroli NIK, Spółka Centrum Dializa nie udzieliła odpowiedzi na 
pisma z dnia 15.02 i 22.05.2017 r., a odpowiedzi na pisma z 13.02 i 18.05.2017 r. były 
niepełne. 

(dowód: akta kontroli str. 1079-1080, 1405, 1412-1413) 

W badanym okresie skierowano do NFZ skargi dotyczące funkcjonowania szpitala 
w Białogardzie, tj. skarga z dnia: 

 14.04.2016 r. dotycząca dostępu do świadczeń poradni reumatologicznej szpitala 
w Białogardzie; 

 3.10.2016 r. dotycząca zastrzeżeń do sposobu postępowania lekarza i decyzji 
medycznych podjętych wobec pacjenta w trakcie udzielania świadczeń w oddziale 
chirurgii ogólnej szpitala w Białogardzie. 

Ponadto NFZ nałożył kary finansowe na Centrum Dializa Sp. z o.o. (o których była mowa 
w pkt 3.5 niniejszego wystąpienia pokontrolnego).  

(dowód: akta kontroli str. 500) 

3.8. W latach 2016-2017 (do 21.07.2017 r.), tj. w trakcie obowiązywania umowy, Spółka 

RCM dokonywała systematycznych analiz sposobu i zakresu realizowania przez dzierżawcę 
kontraktu z NFZ. Na podstawie informacji dostępnych w systemie informatycznym NFZ 
porównywała wartość kontraktów na dzień 31.12.2015 r., 31.12.2016 r., 1.01.2017 r. oraz 
w okresach półrocznych, w rozbiciu na poszczególne zakresy umowy, tj.: leczenie szpitalne, 
rehabilitacja lecznicza, psychiatria i leczenie uzależnień, ZPO CORDA, nocna i świąteczna 
opieka, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, badania endoskopowe i ogółem kontrakt. 
Wartość umów podstawowych była analizowana dodatkowo w podziale na poszczególne 
oddziały i poradnie. 
Wartość obowiązujących w roku 2016 umów zawartych z NFZ przez dzierżawcę 
(25.790.813,92 zł), z uwzględnieniem zawartych w ciągu roku aneksów, była niższa od 
wartości umów zawartych w roku 2015 przez Spółkę RCM (30.215.343,14 zł). Różnica 
wyniosła 4.424.529,22 zł. Wartość umowy na rok 2017 (za I półrocze, po uwzględnieniu 
aneksów) wyniosła 18.698.546,64 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 1071-1075, 1112-1113, 1348-1349) 

Spółka dokonywała porównania stanu zatrudnienia w szpitalu. Analiza danych w tym 
zakresie była utrudniona, ponieważ dzierżawca przedstawiał dane w różnym układzie 
i z błędami.  

(dowód: akta kontroli str. 1045-1046, 1065-1068, 1382-1383) 

Ze względu na niewywiązywanie się dzierżawcy z obowiązków sprawozdawczych 
w okresach kwartalnych, Spółka RCM nie wykonywała innych, niż wyżej wymienione, analiz 
w roku 2016 i I kwartale 2017 r. (do 30.03).  
Wstępna analiza danych z rachunku zysków i strat Spółki Centrum Dializa (odnoszących się 
do szpitala w Białogardzie) została sporządzona przez Spółkę RCM po dniu 30 marca, tj. po 
otrzymaniu zaległych kopii sprawozdań kwartalnych. Roczne sprawozdanie finansowe (za 
rok 2016) wpłynęło do Społki 4.07.2017 r. 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, Spółka nie dysponowała informacją na temat  
realizowanych działań restrukturyzacyjnych na podstawie Planu Restrukturyzacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1047-1049, 1071-1072, 1111, 1322-1346, 1447) 

 

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

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki RCM w obszarze 
egzekwowania przez wydzierżawiającego postanowień umowy dzierżawy. 

IV. Uwagi i wnioski 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Spółka RCM, jako wydzierżawiający, dopuściła do sytuacji, w której dzierżawca nie 
wywiązywał się terminowo z obowiązków sprawozdawczych, w tym nie przekazał informacji 
o realizowanych działaniach restrukturyzacyjnych na podstawie Planu Restrukturyzacji, 
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 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 Białogardzkiego (na podstawie § 22 
ust. 5 umowy115) i sprawowanie tej kontroli głównie przez Spółkę RCM, nie przyczyniało się 
do skutecznej koordynacji działań, tj. prowadzenia 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 publicznych116, wprowadzającej tzw. sieć szpitali i różne poziomy zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej117, w tym odmienne zasady finansowania świadczeń ze 
środków publicznych, Zarząd Spółki, w porozumieniu z Zarządem Powiatu (Zgromadzeniem 
Wspólników), winien rozważyć skorzystanie z możliwości przewidzianej w umowie w § 24 
ust. 4118 i 8119 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. Podjęcie działań mających na celu przekazanie przez Powiat inwestycji prowadzonej na 
działce gruntu 866/3 oraz ujęcie tej operacji gospodarczej w księgach rachunkowych 
Spółki. 

2. Uzyskanie zgody na udostępnienie dzierżawcy sprzętu medycznego zakupionego przez 
Spółkę na podstawie umów o dofinansowanie lub otrzymanego w darowiźnie od dwóch 
instytucji współfinansujących i jednego darczyńcy. 

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. 

                                                      
115 Który stanowi, że prawa wydzierżawiającego w zakresie kontroli wykonywania umowy oraz żądania 
i otrzymywania od dzierżawcy wszelkich informacji zgodnie z postanowieniami umowy przysługują także 
Staroście Powiatu Białogardzkiego. 
116 Dz. U. poz. 844. 
117 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. 
118 „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.” 
119 „Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej z podpisem notarialnie 
poświadczonym pod rygorem nieważności.” 

Wnioski  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

25 

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. 

 

Szczecin, dnia           sierpnia 2017 r. 

  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Sylwia Krawczyk 

Główny specjalista  
kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 
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