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I. Dane identyfikacyjne 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony1,  
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. 
 
Małgorzata Usielska, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego2, od 1.09.2015 r.3 
 
1. Cele zarządzania długiem Szpitala. 
2. Zarządzanie długiem Szpitala. 
3. Zarządzanie płynnością budżetu Szpitala. 
4. Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-Z oraz ewidencjonowania tytułów 
dłużnych w księgach rachunkowych Szpitala. 
 
Lata 2017-2019 (do dnia zakończenia kontroli), z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały znaczenie dla oceny kontrolowanej 
działalności. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie. 
 
Iwona Gołębiewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/169/2019 z 25.09.2019 r.  

(akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 

W latach 2017-2019 Szpital zaciągał zobowiąznia finanansowe z tytułu kredytów 
i pożyczek na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej6, 
z uwzględnieniem zasad określonych w art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7. W tym okresie Szpital terminowo 
regulował zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Wszystkie zobowiązania 
dłużne Szpitala oraz koszty obsługi długu publicznego zostały ujęte prawidłowo 
w ewidencji księgowej i właściwie przedstawione w sprawozdaniach budżetowych 
Rb-Z8.  
Nie stosowano wytycznych dotyczących procedur kontroli zarządczej, określonych 
w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych9 w zakresie 
standardu B610 i C1011. Prowadzona w Szpitalu kontrola zarządcza nie opierała się 

                                                      
1 Dalej: Szpital lub skonsolidowany podmiot leczniczy. 
2 Dalej: Dyrektor Szpitala. 
3 Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1316/15 z 31.08.2015 r.  
4 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.; dalej: ustawa o działalności leczniczej. 
7 Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.; dalej: ufp. 
8 Sprawozdanie Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji. 
9 Dz.Urz. MF Nr 15 poz. 84, dalej: standardy kontroli zarządczej. 
10 Standard B6 „Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji”. 
11 Standard C10 „Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej”. 
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na sformalizowanym dokumencie określającym politykę zarządzania długiem oraz 
wolnymi środkami. W ramach kontroli zarządczej systematycznie analizowano 
poziom zadłużenia i kosztów obsługi długu oraz dokumentowano wyniki tych analiz 
w programach naprawczych opracowanych w kontrolowanym okresie oraz raportach 
o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2017 r. i 2018 r.  
Przeprowadzone w 2017 r. refinansowanie zadłużenia dwóch podmiotów 
leczniczych12 przyczyniło się do korzystnej restrukturyzacji poziomu zadłużenia 
skonsolidowanego podmiotu leczniczego. Jednakże mimo sfinansowania 
zobowiązań wymagalnych w kwocie 16,6 mln zł, terminowej spłaty kredytów 
i pożyczek oraz innych działań związanych z terminowością realizacji zobowiązań, 
Szpital nie osiągnął poprawy płynności finansowej. Według stanu na koniec 2017 r., 
2018 r. i trzeciego kwartału 2019 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne, 
odpowiednio w wysokości: 1 515,6 tys. zł, 581,3 tys. zł i 9 137,4 tys. zł, co było 
naruszeniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonych w art. 44 
ust 3 pkt 3 ufp. Przepisy te stanowią, że wydatki publiczne powinny być dokonywane 
w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  
Formułując powyższą ocenę NIK uwzględniła niezależne od Szpitala okoliczności 
związane z mechanizmami finansowania świadczeń z zakresu ochrony zdrowia, 
mające wpływ na pogorszenie płynności finansowej w kontrolowanym okresie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe13 kontrolowanej działalności 

1. Cele zarządzania długiem Szpitala. 

1.1. W Szpitalu nie obowiązywał formalny dokument ustalający zasady zarządzania 
długiem publicznym, który określałby cele zarządzania i mierniki ich realizacji oraz 
założenia, przy których cele te miałyby być realizowane. 

(akta kontroli str. 36, 39, 40) 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 3 ufp do obowiązków kierownika jednostki należy 
zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w standardach kontroli zarządczej 
prowadzenie kontroli zarządczej wymaga określenia celów i zadań, monitorowania 
i oceny ich realizacji (standard B6) oraz dokumentowania jej systemu (C10). 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła m.in., że polityka zarządzania długiem w badanym 
okresie była oparta na dokumentach tworzonych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, tj. planach finansowych, raportach o sytuacji ekonomiczno-
finansowej oraz programach naprawczych, których obowiązek sporządzania wynika 
z art. 53, 53a i 59 ustawy o działalności leczniczej. Plan finansowy na dany rok 
zawiera prognozę przychodów i kosztów oraz ramy planu rzeczowego (zakupów 
i inwestycji). W ramach przewidywań określane są wielkości dotyczące poziomu 
zobowiązań i kosztów finansowych oraz planowane zapotrzebowania w zakresie 
zewnętrznych źródeł finansowania. Jako przykład optymalizacji procesów 
związanych z zapotrzebowaniem na środki z zewnątrz i oszacowaniem czasu ich 
pozyskania, a także minimalizacją kosztów obsługi zadłużenia, należy wskazać 
zapisy w „Programie naprawczym na lata 2017-2019”, gdzie dokonano analizy 
ówczesnej sytuacji kredytowej łączonych podmiotów jak i konieczne działania 
związane z refinansowaniem zobowiązań finansowych. Do mierzenia realizacji 

                                                      
12 W 2017 r. połączono Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym 
Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie. 
13 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
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celów zarządzania długiem wykorzystuje się wskaźniki finansowe zawarte 
w raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz programie naprawczym na 
kolejne lata. 

(akta kontroli str. 39, 40) 

1.2. Szpital nie prowadził monitoringu zarządzania długiem w oparciu o jednolity 
dokument. Cele zarządzania długiem określone zostały w dokumentach 
programowych opracowanych na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy o działalności 
leczniczej, tj. programach naprawczych sporządzonych w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. 
i obejmujących perspektywę trzyletnią. Monitoring ich realizacji opisany był 
w raportach o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2017 r. i 2018 r., 
sporządzanych zgodnie z art. 53a ust. 1 ww. ustawy. 

(akta kontroli str. 296-481) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła m.in., że monitorowanie realizacji celów związanych 
z zarządzaniem długiem odbywało się na kilku poziomach i prowadzone było 
zarówno przez Zarząd Szpitala jak i poszczególnych kierowników komórek lub 
projektów. Na poziomie ogólnym co miesiąc analizie poddawana jest realizacja 
planu finansowego. Monitorowaniu podlega wartość realizacji przychodów, 
w szczególności kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia14 jako głównym 
płatnikiem, jak i realizacji poszczególnych pozycji kosztowych. Przychody, koszty 
oraz wynik finansowy analizowane są również pod kontem porównania 
z poprzednim rokiem, dynamiki w kolejnych miesiącach oraz wyników 
w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Poza Zarządem Szpitala 
szczegółową informację o realizacji przychodów, kosztów i wyniku finansowym wraz 
z podstawowymi wskaźnikami finansowymi dla swojej jednostki, otrzymują 
co miesiąc kierownicy tych jednostek. Wysokość i terminowość spłat zaciągniętych 
kredytów i pożyczek nadzorowana jest przez Dział Finansowo-Księgowy we 
współpracy z instytucją udzielającą finansowania. Weryfikacja odbywa się na 
bieżąco poprzez terminową realizację harmonogramów spłaty, czego dowodem jest 
roczne potwierdzenia sald z „kredytodawcami” oraz z Urzędem Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego15 (jako obsługującym poręczyciela – 
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego16). Proces monitorowania 
zobowiązań oparty jest na systemie wzajemnej weryfikacji. Każda komórka 
merytoryczna, zgodnie ze swoim zakresem odpowiedzialności, odpowiada za 
nadzór nad zgodnością realizacji umów i zatwierdzaniem pod względem 
merytorycznym wystawionych faktur. Prawidłowość terminu płatności na fakturze 
potwierdzana jest każdorazowo podpisem. Zatwierdzone dokumenty przekazywane 
są do Działu Finansowo-Księgowego celem kontroli pod względem formalno-
rachunkowym i dalszej akceptacji przez Głównego Księgowego i Dyrekcję. Tak 
zweryfikowane zobowiązanie jest ewidencjonowane w systemie Finansowo-
Księgowym i kierowane do płatności. Regulowanie zobowiązań odbywa się 
w systemie dziennym, co pozwala na bieżące monitorowanie wysokości zobowiązań 
wymagalnych. Dodatkowo wysokość zobowiązań wymagalnych monitorowana jest 
w ramach sprawozdań zewnętrznych. 

(akta kontroli str. 40, 41, 43-80) 

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

Cele zarządzania długiem i zasady monitorowania ich realizacji nie zostały 
określone w procedurach czy wewnętrznych wytycznych, jednakże monitoring 

                                                      
14 Dalej: NFZ. 
15 Dalej: Urząd Marszałkowski. 
16 Dalej: Samorząd Województwa. 
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procesu zarządzania długiem był prowadzony przez Szpital w każdym roku. Jego 
wyniki ujmowano w programach naprawczych oraz w raportach o sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Szpitala zawierających m.in.: prognozy wskaźników 
ekonomiczno-finansowych na kolejne trzy lata obrotowe. W trakcie roku Szpital 
prowadził comiesięczną analizą realizacji planu finansowego. 

2. Zarządzanie długiem Szpitala. 

2.1. Dnia 4.03.2017 r.17, na podstawie uchwały nr XVI/292/16 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r.18 w sprawie połączenia 
Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie19 
z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie20, 
doszło do połączenia ww. podmiotów leczniczych21. Zgodnie z tą uchwałą 
połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego mienia Specjalistycznego 
Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie22 do ksiąg Samodzielnego 
Publicznego Wojewódzkiego Szpital Zespolonego w Szczecinie23, który przejął 
udzielanie świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres zadań podmiotu 
Przejmowanego, wstąpił we wszystkie jego stosunki prawne wraz z przejęciem jego 
zobowiązań i należności według stanu na dzień połączenia, tj. 4.03.2017 r. 
Uzasadnieniem dla tego procesu było m.in. ustabilizowanie sytuacji finansowej 
podmiotu Przejmowanego, poprzez restrukturyzację jego zadłużenia z tytułu 
posiadanych kredytów długoterminowych i zobowiązań wymagalnych wobec 
kontrahentów. Celem nadrzędnym konsolidacji było (oprócz usprawnienia procesów 
medycznych, prowadzonych przez oba podmioty lecznicze na bazie posiadanego 
potencjału) uzyskanie efektywności ekonomicznej Szpitala poprzez zapewnienie 
płynności finansowej połączonych podmiotów leczniczych. Konsolidację szpitali 
podjęto w związku z poziomem zadłużenia podmotu Przejmowanego, zmianami 
w systemie ochrony zdrowia wprowadzonymi 1 października 2017 r.24, skutkującymi 
zmianą modelu finansowania świadczeń medycznych oraz projektowanymi 
zmianami w przepisach dotyczących wynagrodzeń poszczególnych grup 
zawodowych personelu medycznego (generującymi wzrost wynagrodzeń 
i pochodnych od tych wynagrodzeń25).  

                                                      
17 Data wykreślenia Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Krajowego 
Rejestru Sądowego.  
18 Uchylona na podstawie uchwały nr XXVIl/429/17 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie połączenia 
Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym 
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie; dalej: uchwała Sejmiku z 30.10.2017 r. 
19 Wpisanego pod numerem 0000001829 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum 
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
20 Wpisanego pod numerem 0000003593 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum 
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
21 Działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo 
Zachodniopomorskie jest podmiotem tworzącym; dalej: połączenie podmiotów leczniczych lub konsolidacja. 
22 Dalej: podmiot Przejmowany. 
23 Dalej: podmiot Przejmujący. 
24 Szpital od października 2017 r. funkcjonował jako podmiot leczniczy zakwalifikowany do Systemu 
Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej III stopnia. 
25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego 
wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury 
(Dz.U. poz. 1737), ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - art. 16j ust. 2b (Dz.U. z 2018 r. poz. 617, ze 
zm.), ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - art. 4 ust. 3 pkt 2 (Dz.U. poz. 1532), rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1681), ustawa z dnia 13 września 2018 r. 
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, ustawa o zmianie ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1942), rozporządzenie Rady Ministrów 
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(akta kontroli str. 6-22, 312, 313, 327, 333, 372, 387, 388, 407, 432) 

Wg stanu na 2.01.2017 r. zadłużenie konsolidowanych podmiotów leczniczych 
z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek wynosiło 
56 553,9 tys. zł26, w tym podmiotu Przejmującego 10 040,3 tys. zł i Przejmowanego 
– 46 513,7 tys. zł oraz z tytyłu nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych wobec 
kontrahentów podmiotu Przejmowanego ok. 19 000 tys. zł27. 

(akta kontroli str. 115-118, 121-122) 

W ramach przygotowania do procesu konsolidacji ww. podmiotów leczniczych, 
zgodnie z kompetencją określoną w art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o działalności 
leczniczej, Dyrektor Szpitala wystąpiła z wnioskiem z 2.01.2017 r. do Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Szczecinie28 o wydanie opinii w sprawie:  
1) zaciągnięcia przez Szpital kredytu długoterminowego (na okres minimum 15 lat) 
w kwocie 58 905,2 tys. zł z przeznaczeniem na: 

a) spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 10 040,3 tys. zł29 z tytułu zaciągniętych 
przez podmiot Przejmujący, kredytów inwestycyjnych w dwóch bankach30 
w wysokości 2 569,7 tys. zł i 7 470,6 tys. zł; 

b) spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 29 864,9 tys. zł z tytułu zaciągniętych przez 
podmiot Przejmowany, dwóch kredytów: inwestycyjnego31 (25 712,4 tys. zł) 
i obrotowego32 (4 152,5 tys. zł); 

c) uregulowanie zobowiązań wymagalnych podmiotu Przejmowanego w kwocie 
19 000 tys. zł;  

2) utrzymania linii kredytowej w rachunku bieżącym podmiotu Przejmującego do 
kwoty 7 000 tys. zł. wraz z uruchomieniem linii kredytowej w rachunku bieżącym 
podmiotu Przejmowanego do kwoty 7 000 tys. zł, na okres 12 miesięcy; 
3) ustanowienia zabezpieczenia spłaty ww. kredytu33. 

(akta kontroli str. 115-118) 

Na podstawie uchwały nr 1/2017 z 5.01.2017 r. Rada Społeczna Szpitala wyraziła 
pozytywną opinię w sprawie propozycji zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
restrukturyzację zadłużenia i spłatę zobowiązań wymagalnych w ramach procesu 
konsolidacji obu podmiotów leczniczych. W kontrolowanym okresie Rada Społeczna 
pozytywnie zaopiniowała dwie dodatkowe propozycje Dyrektora Szpitala dotyczące 
utrzymywania linii kredytowej w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 14 000 tys. zł. 
W uchwale nr 22/2017 z 26.06.2017 r. Rada Społeczna zaaprobowała wydłużenie 
z 12 do 24 miesięcy utrzymywanie linii kredytowych w rachunku bieżącym, a po 
upływie tego czasu - ponownie pozytywnie zaopiniowała34 utrzymanie linii 

                                                                                                                                       
z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 
minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1794). 
26 Dane z wniosku Dyrektora Szpitala nr 1/2017 do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia 
kredytów w ramach procesu połączenia obu podmiotów leczniczych. 
27 Dane szacunkowe ujęte w dwóch wnioskach Szpitala do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia 
kredytów w ramach procesu połączenia obu podmiotów leczniczych (z 2.01.2017 r. i 19.06.2017 r.). 
28 Dalej: Rada Społeczna Szpitala. 
29 Według stanu na 31.12.2016 r. 
30 Na podstawie umowy nr 892/2014/00000245/00 z 18.03.2014 r. i umowy nr IZCK/15/2015 z 1.07.2015 r. 
31 Na podstawie umowy nr 2648/06/2011/1085/F/INW/UZU z 27.06.2011 r. 
32 Na podstawie umowy nr S/84/03/2015/1085/OBR z 17.06.2015 r. 
33 W formie: poręczenia podmiotu tworzącego, cesji z podpisanych umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, wspólnego oświadczenia obu podmiotów leczniczych o poddaniu się egzekucji do wysokości 
stanowiącej 150% wartości kredytu, umownego prawa potrącenia wierzytelności banku z tytułu kredytu 
z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego, hipoteki ustanowionej na nieruchomościach w porozumieniu 
z podmiotem tworzącym. 
34 Na podstawie uchwały nr 4/2019 r. z 27.05.2019 r., która podjęta została na wniosek Dyrektora Szpitala 
z 22.05.2019 r. W uzasadnieniu wniosku Dyrektor Szpitala poinformowała, że (…) środki dostępne w ramach 
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kredytowej w rachunku bieżącym przez kolejne 24 miesięce oraz ustanowienie 
proponowanych przez Szpital form zabezpiecznia spłaty tego kredytu35.  

(akta kontroli str. 119-126) 

Wyłoniony w trybie konkursowym36 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna37 
zawarł 25.05.2017 r. ze Szpitalem dwie umowy, tj.:  
1. Umowę38 na udzielenie długoterminowego kredytu nieodnawialnego w kwocie 
do 55 755,1 tys. zł na okres 15 lat (z terminem spłaty do 30.06.2032 r.) 
z przeznaczeniem na: 

1) refinansowanie kredytów udzielonych podmiotowi Przejmującemu 
do wysokości 9 841,0 tys. zł; 

2) refinansowanie kredytu pierwotnie udzielonego podmiotowi 
Przejmowanemu do wysokości 29 314,1 tys. zł; 

3) spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych 
przez podmiot Przejmowany do wysokości 16 600 tys. zł.  

2. Umowę39 kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 14 000 tys. zł na finansowanie 
bieżącej działalności na 24 miesiące tj.: do 30.06.2019 r., przedłużoną 
do 30.06.2020 r. na podstawie aneksu nr 2 z 21.06.2019 r. 
W toku postępownia konkursowego Szpital prowadził negocjacje dotyczące 
najkorzystniejszych warunków umowy kredytu długoterminowego i kredytu 
obrotowego w rachunku bieżącym. W umowie kredytu zawartej 25.05.2017 r. 
ustalono, że bank nie pobierze żadnych prowizji i opłat za wyjątkiem 
oprocentowania. 

(akta kontroli str. 221-263) 

Poza ww. zobowiązaniami kredytowymi, Szpital po konsolidacji obsługiwał 
następujące zobowiązania długoterminowe:  

                                                                                                                                       
przedmiotowej linii kredytowej wykorzystywane są głównie jako zabezpieczenie bieżącej plynności finansowej. 
Za 2018 r. Szpital uzyskał wynik finansowy (stratę) w kwocie (-)13 753 406,72 zł, na który bezpośredni wpływ 
miał brak zapłaty za świadczenia wykonane ponad ryczałt określony NFZ na kwotę ok 6,1 mln zł oraz 
wprowadzenie podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych. (…) 
Za koniecznością podtrzymania linii kredytowej w rachunku bieżącym przemawia również to, że refundacja przez 
NFZ środków przeznaczonych na wypłaty zagwarantowanych przepisami podwyżek dla pielęgniarek następuje 
dopiero po ich wydatkowaniu, tj. po ok. 2-3- tygodniach, a jest to kwota ok. 1,8 mln zł miesięcznie. (…) Ponadto 
świadczenia zdrowotne z zakresu np.: endoprotezoplastyki, dializ, chemioterapii, programów lekowych, czyli 
świadczenia nieobjęte „ryczałtem” rozliczane są dopiero po 3-4 miesiącach od wykonania ich przez Szpital. 
35 Tj.: cesji wierzytelności z podpisanych umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, oświadczenia Szpitala 
o poddaniu się egzekucji do wysokości stanowiącej 150% wartości kredytu, umownego prawa potrącenia 
wierzytelności banku z tytułu kredytu z wierzytelnością posiadacza rachunku oraz hipoteki ustanowionej 
na nieruchomości w porozumieniu z podmiotem tworzącym. 
36 Dyrektor Szpitala zarządzeniem nr 12 z 13.01.2017 r. powołała komisję do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na udzielenie i obsługę kredytu / pożyczki do wysokości 55 755 125,45 zł na okres 
15 lat oraz prowadzenie rachunku bankowego wraz z uruchomieniem linii kredytowej. 
37 Dalej: PeKaO S.A. 
38 Nr 2017/14/BSP. Zmiany do umowy wprowadzono na podstawie trzech aneksów: nr 1 z 12.07.2017 r. (zmiana 
nr rachunku bankowego do obsługi kredytu), nr 2 z 12.04.2018 r. (zmiana kwoty zobowiązania z tytułu 
wykorzystanego kredytu z 55 755 125,45 zł na 54 630 005,45 zł oraz planu jego spłaty, tj. wysokości raty 
miesięcznej z 978 160,09 zł na 958 421 zł z teminem spłaty w okresie od 29.06.2018 r. do 30.06.2032 r. oraz 
zmiana nr umowy z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącej formę zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności 
z umowy) i nr 3 z 21.06.2019 r. (m.in. zmiana nazwy serwisu, na którym publikowane są stawki WIBOR 1M oraz 
nr umowy z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącej formę zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności 
z umowy). 
39 Nr 2017/15/BSP. Zmiany do umowy wprowadzono na podstawie trzech aneksów: nr 1 z 12.04.2018 r. (zmiana 
nr umowy z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącej formę zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności 
z umowy) i nr 2 z 21.06.2019 r. (przedłużenie terminu obowiązywania umowy i spłaty kredytu do 30.06.2020 r. 
(m.in.: zmiana wysokości marży banku z 0,70 p.p. w skali roku na 0,60% p.a. i nazwy serwisu, na którym 
publikowane są stawki WIBOR 1M oraz zmiana nr umowy z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 
w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącej formę 
zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy). 
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1. Pożyczki na modernizację systemu cieplno-energetycznego i termomodernizację 
budynków szpitala udzielone przez: 

a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie40 podmiotowi Przejmowanemu 6.02.2012 r. w kwocie 
12 305,0 tys. zł z terminem spłaty do 20.12.2025 r.; 

b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie41 podmiotowi Przejmowanemu 21.09.2011 r. w kwocie 
7 646,2 tys. zł z terminem spłaty do 30.11.2022 r. 

2. Zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego do odpłatnego korzystania 
z trzech pojazdów (dwóch karetek i samochodu ciężarowego), zawarte 
30.08.2017 r. (dwie umowy leasingu karetek na 35 rat z terminem płatności ostatniej 
raty miesięcznej do 30.08.2020 r., wysokość rat: 7 135 zł i 4 715 zł) oraz 
18.09.2017 r. (umowa leasingu samochodu ciężarowego na 35 rat z terminem 
płatności ostatniej raty miesięcznej do 15.08.2020 r., wysokość raty 3 165 zł42). 

(akta kontroli str. 95-114, 220) 

Według stanu na 30.09.2019 r. Szpital posiadał długoterminowe zobowiązania 
finansowe w łącznej kwocie 72 785,4 tys. zł43, w tym: 

1) 48 879,5 tys. zł z tytułu kredytu zaciągniętego w PeKaO S.A. 
na refinansowanie kredytów i spłatę zobowiązań w procesie konsolidacji;  

2) 6 918,4 tys. zł z tytułu pożyczki z NFOŚiGW; 
3) 3 486,2 tys. zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW; 
4) 12 000 tys. zł z tytułu trzech pożyczek udzielonych z budżetu Samorządu 

Województwa Zachodniopomorskiego; 
5) 237 tys. zł wobec przedsiębiorstw niefinansowych44, w tym: 185,0 tys. zł 

z tytułu umów leasingu operacyjnego na zakup trzech środków transportu45;  
6) 1 264,3 tys. zł z tytułu ratalnej spłaty składek należnych ZUS za listopad 

2018 r.46 
(akta kontroli str. 82, 539, 550-557, 561-568) 

2.2. W okresie objętym kontrolą zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek (z NFOŚiGW i WFOŚiGW) regulowane były w terminach 
wynikających z zawartych umów. 

(akta kontroli str. 145-159) 

2.3. Szpital nie zaciągał w latach 2017-2019 innych zobowiązań poza zaciągniętymi 
w PeKaO S.A. kredytami na restrukturyzację zadłużenia w ramach konsolidacji 
i obrotowym w rachunku bieżącym oraz ww. umów leasingu operacyjnego. Potrzeby 
pożyczkowe dotyczące celów określonych w umowie kredytu na restrukturyzację 
zadłużenia zostały określone na niezbędnym poziomie. Kredyt był wykorzystany na 
spłatę zobowiązań wyszczególnionych w umowie, w łącznej kwocie 54 630 tys. zł, 
w tym z tytułu zaciągniętych kredytów – 38 030 tys. zł47 i z tytułu zobowiązań wobec 

                                                      
40 Dalej: NFOŚiGW. 
41 Dalej: WFOŚiGW. 
42 Skalkulowana na podstawie zmiennej stopy WIBOR 1M z 28.06.2017 r.  
43 Według sprawozdania Rb-Z na 30.09.2019 r. 
44 Jako zobowiązania niewymagalne, których pierwotny termin płatności jest dłuższy niż 12 miesięcy. 
45 W miesięcznych terminach płatności w okresie: od 30.10.2017 do 30.08.2020 r. (dwie umowy leasingu 
pojazdów specjalnych z 30.08.2017 r.) i od 15.10.2017 r. do 15.08.2020 r. (umowa leasingu samochodu 
ciężarowego z 18.09.2017 r.)  
46 Zobowiązanie w łącznej kwocie 3 636,9 tys. zł zostało rozłożone na 14 miesięcznych rat z terminami płatności 
od 18.01.2019 r. do 18.02.2020 r., na podstawie umowy z ZUS z 28.12.2018 r. 
47 Spłacono 29.06.2017 r., w tym: 28 487,8 tys. zł  z tytułu: kredytu inwestycyjnego udzielonego 27.06.2011 r. 
podmiotowi Przejmowanemu (saldo zadłużenia na 23.06.2017 r. - 24 928,5 tys. zł) i kredytu obrotowego 
w rachunku bieżącym udzielonego 17.06.2015 r. podmiotowi Przejmowanemu (saldo zadłużenia na 
23.06.2017 r. - 3 559,3 tys. zł); 7 176,5 tys. zł z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego 1.07.2015 r. 
podmiotowi Przejmującemu i 2 365,7 tys. zł z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego 18.03.2014 r. 
podmiotowi Przejmującemu. 
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kontrahentów – 16 600 tys. zł. Spłata tych zobowiązań nastąpiła w okresie od 29.06. 
do 21.08.2017 r. 

(akta kontroli str.81, 115-118, 485, 518, 550) 

W latach: 201748, 201849 i 201950 Szpital otrzymał z budżetu Samorządu 
Województwa trzy pożyczki w kwocie 4 000 tys. zł każda, na działania związane 
z procesem konsolidacji obu podmiotów leczniczych. Pożyczki nie podlegały 
oprocentowaniu, środki finansowe udostępnione zostały Szpitalowi w terminie do 20 
dni od podpisania umowy oraz dla każdej z nich ustalono co najmniej 2-letni okres 
karencji w spłacie. 

(akta kontroli str. 81, 160, 161, 649-664) 

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

W latach 2017-2019 Szpital zaciągał zobowiązania finansowe do wysokości 
faktycznych potrzeb pożyczkowych, wynikających z procesu konsolidacji dwóch 
podmiotów leczniczych oraz zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej. 
Umowa kredytowa z PeKaO S.A. zawarta została na warunkach ograniczających 
koszty obsługi kredytu do odsetek od zadłużenia, tj. zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. b ufp. Zobowiązania z tytułu pożyczek 
zaciągniętych przez podmiot Przejmowany oraz kredytów związanych z procesem 
konsolidacji regulowane były terminowo.  

3. Zarządzanie płynnością budżetu Szpitala. 

3.1. W kontrolowanym okresie Szpital nie posiadał strategii ani wytycznych 
w zakresie zarządzania wolnymi środkami. Zasady dotyczące monitorowania 
terminowości spłaty zaciągniętych zobowiązań, w tym wytyczne co do zarządzania 
wolnymi środkami ujęte zostały w „Programie naprawczym na lata 2019-2021”. 
Określono w nim, że wolne środki finansowe Szpital może lokować w instrumenty, 
o których mowa w art. 48 upf, na okresy odpowiadające zapotrzebowaniu Szpitala 
z uwzględnieniem relacji: korzyści – koszt. Wolne środki mogły być nielokowane 
w przypadku, gdy termin ich wykorzystania nie był jednoznacznie określony lub 
zachodziła konieczność przyśpieszonego wykorzystania ich. Natomiast wszystkie 
dodatkowe działania wykraczające poza określone należało koncentrować 
na dążeniu do realizacji nadrzędnego celu, tj.: uzyskaniu płynności finansowej.  

(akta kontroli str. 298, 299, 357, 380, 414-416) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła m.in., że głównym celem Szpitala jest minimalizacja 
kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych 
ograniczeniach związanych z ryzykami: płynności finansowej oraz pozostałymi 
rodzajami ryzyka, w tym szczególnie kredytowego i operacyjnego, a także rozkładu 
kosztów obsługi długu w czasie. Realizacji tych celów służyć ma: efektywne 
zarządzanie płynnością na poziomie gwarantującym możliwość bezpiecznego 
funkcjonowania Szpitala w warunkach bieżącej obsługi zadłużenia i niezachwianej 
pozycji Szpitala, jako istotnego w regionie podmiotu medycznego oraz utrzymanie 
struktury zadłużenia w relacji do posiadanych aktywów, na poziomie, który byłby 
optymalny w danych warunkach. 

(akta kontroli str. 39) 

                                                      
48 Na podstawie umowy z 11.04.2017 r. z terminem spłaty od 31.07.2019 r. do 28.02.2029 r.  
49 Na podstawie umowy z 26.03.2018 r. z terminem spłaty od 31.03.2020 r. do 28.02.2029 r. 
50 Na podstawie umowy z 11.03.2019 r. z terminem spłaty od 31.03.2021 r. do 28.02.2030 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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3.2. Szpital prowadził w okresie objętym kontrolą analizy płynności finansowej 
w oparciu o wskaźniki ekonomiczno-finansowe, określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-
finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji 
ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej51. 
Wskaźniki te, zgodnie z art. 53a ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, stanowiły 
istotny element raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala w latach 2017-
2019, sporządzanych zgodnie z art. 53a ust. 1 ww. ustawy i przekazywanych 
Samorządowi Województwa. Raporty, zgodnie z art. 53a ust. 2 ustawy 
o działalności leczniczej, przygotowane zostały na podstawie sprawozdania 
finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawierały analizę sytuacji ekonomiczno-
finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej 
na kolejne lata wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacją o istotnych 
zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala, w tym 
źródłach problemów związanych z utrzymaniem płynności finansowej.  

(akta kontroli str. 295-471) 

3.3. Badanie stanu wolnych środków stanowiących dodatnie saldo dochodów, 
przychodów, oraz wydatków i rozchodów na trzech rachunkach bieżących ustalone 
w dwóch wybranych miesiącach w 2017 r.52 i 2018 r.53 wykazało, że: 

1) na pierwszym rachunku bieżącym wolne środki występowały w okresie od 1-7, 13 
i 29-31 marca 2018 r., w pozostałych trzech badanych miesiącach w każdym dniu 
saldo było ujemne54; 

2) na drugim rachunku bieżącym stan wolnych środków wahał się od 152,32 zł 
(27.06.2018 r.) do 218 277,91 zł (6.09.2017 r.);  

3) na trzecim rachunku bieżącym stan wolnych środków wahał się od 896,95 zł 
(wrzesień 2017 r.) do 2 225,54 zł (marzec 2018 r.)55. 

Wolne środki na tych rachunkach nie były lokowane. Przychody finansowe 
z oprocentowania drugiego rachunku bieżącego56 wyniosły: 43,29 zł (wrzesień 
2017 r.), 15,21 zł (grudzień 2017 r.), 34,69 zł (marzec 2018 r.) i 14,29 zł (czerwiec 
2018 r.). Rachunek bieżący w PeKaO S.A. obciążony został natomiast kosztami 
z tytułu oprocentowania overdraft57 w kwotach: 15 212,88 zł (wrzesień 2017 r.), 
14 911,67 zł (grudzień 2017 r.), 5 173,92 zł (marzec 2018 r.) i 11 463,72 zł (czerwiec 
2018 r.). Wolne środki w marcu 2018 r. obniżyły znacznie koszty zadłużenia 
rachunku bieżącego w tym miesiącu. 

(akta kontroli str. 23-35) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła m.in., że mechanizm lokowania środków uzależniony 
jest od bieżących możliwości finansowych Szpitala, planowanych wydatków 

                                                      
51 Dz.U. Nr 832, dalej: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. 
52 W 2017 r. badaniem objęto wrzesień i grudzień. 
53 W 2018 r. badaniem objęto marzec i czerwiec. 
54 Stany środków w rachunku bieżącym wykorzystanych w ramach przyznanego kredytu w kwocie 14 000 tys. zł, 
wyniosły: we wrześniu 2017 r. od -1 001,8 tys. zł do -12 202,2 tys. zł; w grudniu 2017 r. od -1 014,4 tys. zł do  
-12 463,8 tys. zł; w marcu 2018 r. od -924,7 tys. zł do -8 016,9 tys. zł i w czerwcu 2018 r. od -302,4 tys. zł do  
-13 749,1 tys. zł. 
55 W okresie od marca 2017 r. do września 2019 r. w pięciu dniach stan środków przekroczył 1 000 tys. zł: 6 i 10 
grudnia 2017 r. (wyniósł odpowiednio: 1 020,0 tys. zł i 1 102,5 tys. zł) i od 3-5 lutego 1 832,3 tys. zł (stan 
na 5.02.2018 r.). 
56 Zgodnie z umową rachunku bieżącego z 30.06.2014 r. środki pieniężne na rachunku oprocentowane były 
według ustalonej przez bank zmiennej stopy procentowej na podstawie stawki WIBOR O/N, ogłoszonej w tabeli 
kursów banku w dniu rozpoczynającym okres obrachunkowy, pomniejszonej o koszty rezerwy obowiązkowej 
i korygowanej wskaźnikiem 0,60. 
57 W badanych miesiącach oprocentowanie długu w rachunku bieżącym wynosiło od 2,34% (w grudniu 2018 r.) 
do 2,36% (we wrześniu 2017 r.). 
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w danym okresie oraz wytycznych banków. (…). W dalszej treści wyjaśnienia 
Dyrektor Szpitala odniosła się do każdego z ww. rachunków bieżących. 

(akta kontroli str. 36, 41, 42) 

Stan zobowiązań ogółem z tytułów dłużnych na 31.12.2017 r. wyniósł 76 316,9 
tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 1 515,6 tys. zł (1,99%). Na 31.12.2018 r. 
zobowiązania ogółem wzrosły o 1 061,2 tys. zł i wyniosły 77 378,1 tys. zł58. 
Zmniejszyły się natomiast zobowiązania wymagalne o 934,3 tys. zł w porównianiu 
do stanu na 31.12.2017 r. i wyniosły 581,3 tys. zł (0,8% zobowiązań ogółem). 
Na 30.09.2019 r. zobowiązania wymagalne wyniosły 9 137,4 tys. zł, co stanowiło 
9,9% zobowiązań ogółem (91 859,7 tys. zł). 

(akta kontroli str. 482, 485, 518, 550) 

Wzrost w 2018 r. zobowiązań wpłynął na pogorszenie poziomu wskaźnika płynności 
bieżącej i szybkiej59 odpowiednio: z 0,74 punkta w 2017 r. do 0,55 w 2018 r. oraz 
z 0,53 w 2017 r. do 0,34 w 2018 r. Pogorszeniu uległ również wskaźnik 
wypłacalności60 z 10,7 w 2017 r. do 132,89 w 2018 r. 

(akta kontroli str. 295, 372, 402, 460) 

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

W kontrolowanym okresie Szpital dopuścił do powstania zobowiązań wymagalnych 
w kwocie: 1 515,6 tys. zł według stanu na 31.12.2017 r., 581,3 tys. zł – 
na 31.12.2018 r. i 9 137,4 tys. zł - na 30.09.2019 r., co było niezgodne z art. 44 ust 3 
pkt 3 ufp, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane 
w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
Koszty z tytułu odsetek od nieterminowych płatności według stanu na 30.11.2019 r. 
wyniosły 152 710,31 zł.                                      (akta kontroli str. 485, 518, 550, 613) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła m.in., że głównym płatnikiem dla Szpitala jest NFZ. 
W 2018 r. przychody z NFZ stanowiły prawie 96 % ogółu budżetu Szpitala. Sytuacja 
finansowa Szpitala na dzień 30.09.2019 r. jest w głównej mierze odbiciem warunków 
finansowania świadczeń medycznych, jakie w chwili obecnej charakteryzują system 
ochrony zdrowia w Polsce. Ryczałtowy system finansowania świadczeń 
medycznych realizowanych przez szpitale, które weszły do tzw. „sieci" (System 
Podstawowego Zabezpieczenia) oznacza dla tych jednostek brak możliwości 
uzyskania zapłaty za tzw. „nadwykonania," udzielane w ramach świadczeń 
realizowanych w ramach ryczałtu. Bardzo trudne jest również, co wykazane zostanie 
poniżej, uzyskanie środków za „nadwykonania" powstałe w zakresach poza 
ryczałtowych. Właśnie jedną z głównych przyczyn powstania zobowiązań 
wymagalnych na 30.09.2019 r. w łącznej kwocie 9 137 440,62 zł, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 
9 936 863,98 zł, jest brak zapłaty za wykonane świadczenia medyczne przez NFZ 
w kwocie 7 mln zł. Drugą, poważnie obciążającą płynność finansową Szpitala jest 
sytuacja „kredytowania" płatnika w zakresie środków wypłacanych przez Szpital 

                                                      
58 Wzrost spowodowany był wystąpieniem zobowiązań długoterminowych w kwocie 3 540,2 tys. zł z tytułu 
składki na ubezpieczenia społeczne za listopad 2018 r., rozłożonej na 14 rat na podstawie umowy z ZUS 
zawartej 28.12.2018 r. oraz otrzymaniem kolejnej pożyczki w kwocie 4 000 tys. zł z budżetu Samorządu 
Województwa. 
59 Wskaźniki płynności określają zdolność podmiotu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań 
krótkoterminowych. Jeżeli poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko utraty przez podmiot zdolności 
do terminowego regulowania zobowiązań. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników 
ekonomiczno-finansowych maksymalna liczba punktów za ten wskaźnik wynosi odpowiednio 12 i 13. Szpital 
wykazał 0 punkta.  
60 Wskaźnik ten określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. Wysoka 
wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot zobowiązań. 
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w ramach podwyżek wynagrodzenia personelu medycznego. Wypłata środków 
w ramach podwyżki wynagrodzenia jest jedynie refinansowana przez NFZ - Szpital 
musi samodzielnie wygospodarować środki finansowe na ich wypłatę, po czym 
oczekuje na weryfikację sprawozdań przez NFZ oraz ich zwrot. Jest to miesięcznie 
kwota około 1,8 mln zł. Zgodnie z raportami o wykonanych usługach medycznych 
przekazanymi do płatnika (NFZ) za 2018 r. Szpital wykonał świadczenia, za które 
nie otrzymał płatności na kwotę ok. 6,1 mln zł. Jedynym skutkiem tak wysokich 
nadwykonań było zwiększenie ryczałtu na 2019 r. o 111 tys. zł (na podstawie 
odrębnych przepisów, określających sposób wyliczenia wzrostu ryczałtu 
w przypadku wystąpienia nadwykonań). Pozostała część nie została uregulowana. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż pierwotna wartość ryczałtu została wyliczona 
przez NFZ na podstawie realizacji kontraktu za 2015 r. i od tego czasu nie uległa 
żadnym zmianom systemowym (np. wzrost o wskaźnik inflacji, wzrost 
uwzględniający płacę minimalną, wzrost uwzględniający koszty enegii, itp).  
W 2019 r. (do czasu kontroli) Szpital zwracał się do płatnika przynajmniej 48-krotnie 
w sprawie dostosowania wielkości płatności (kontraktu) do realnego 
zapotrzebowania na świadczenia medyczne. Sytuacją, która wpłynęła na płynność 
finansową Szpitala, jest wspomniane wcześniej „kredytowanie" podwyżek 
dla pracowników medycznych. Na koniec listopada br. wartość świadczeń 
nierozliczonych w ramach umów z NFZ wyniosła 11,2 mln zł. W celu minimalizacji 
ewentualnych kosztów odsetek Szpital prowadzi m.in. następujące działania: 
a) prowadzi stały nadzór merytoryczny nad realizacją kontraktów w celu 
zapobieżenia niewłaściwemu fakturowaniu dostaw czy usług, 
b) weryfikuje składane zamówienia z jednostek szpitalnych pod względem 
celowości i racjonalności dokonywanych zakupów, 
c) w przypadku realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych 
wykorzystuje zaliczki z tych źródeł do opłacania wykonanych robót budowalnych czy 
dostaw, 
d) zawiera ugody z kontrahentami w zakresie rat, terminów spłaty i ewentualnego 
umorzenia odsetek. Do września 2019 r. zawarto ugody na łączną kwotę ok. 
14,7 mln zł, 
e) prowadzi negocjacje telefoniczne w zakresie płatności faktur z poszczególnymi 
kontrahentami, 
f) monitoruje stan zobowiązań poprzez zestawienia płatności. 

(akta kontroli str. 609-648) 

Szpital podejmował działania w celu uzyskania płynności finansowej, w tym poprzez 
monitorowanie terminowości spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz zapewnienie 
finansowania potrzeb pożyczkowych. Nie były one jednakże wystarczające 
i skuteczne wobec rosnących zobowiązań wymagalnych (z 1 515,6 tys. zł według 
stanu na koniec 2017 r. do 9 137,4 tys. zł na 30.09.2019 r.) 

4. Prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-Z oraz 
ewidencjonowania tytułów dłużnych w księgach 
rachunkowych Szpitala. 

4.1. Szpital sporządził sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2017 r. i IV kwartał 2018 r., 
zgodne z zasadami określonymi w „Instrukcji sporządzania sprawozdań” 
stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 
2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych61. Sprawozdania, sporządzone zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 ww. 

                                                      
61 Dz.U. z 2014 r. poz. 1773. 
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rozporządzenia, przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego w terminach określonych dla samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej w załączniku nr 8 do rozprządzenia62.  

4.2. Stosowane przez Szpital zasady ewidencji i oblicznia długu zapewniły 
rzetelność prezentacji danych o zadłużeniu w sprawozdaniu Rb-Z. Szpital 
prawidłowo klasyfikował długoterminowe tytuły dłużne, tj. kredyty, pożyczki, 
zobowiązania wynikające z umów leasingu środków transportu sanitarnego 
i urządzeń medycznych, zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za listopad 2018 
r., a także krótkoterminowe tytuły dłużne (tj. kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 
w PeKaO S.A.). 

(akta kontroli str. 483-568) 

Główny Księgowy Szpitala wyjaśnił, że terminy regulowania zobowiązań 
nadzorowane są od momentu wpływu umowy lub faktury do jednostki przez 
komórkę merytoryczną, a następnie pracowników Działu Finansowo-Księgowego 
przy wprowadzaniu dokumentów do systemu informatycznego (…). W dalszej części 
wyjaśnienia przedstawił sposób prowadzenia monitoringu terminowości regulowania 
zobowiązań finansowych, publiczno-prawnych oraz wobec świadczeniodawców 
usług medycznych i pozostałych zobowiązań. Wskazał również, że monitoring 
płatności (…) prowadzony jest na podstawie codziennych szczegółowych zestawień 
wygenerowanych z systemu, sporządzanych przez wyznaczonych pracowników 
Działu Finansowo-Księgowego oraz dodatkowo według uproszczonego planu 
wpływów i wydatków, określającego ogół kwot przelewów w danym terminie 
wynikających z zawartych umów, obowiązkowych obciążeń „podatkowych” itp., który 
monitoruje Główny Księgowy lub Zastępca Głównego Księgowego. 

(akta kontroli str. 569-570) 

W wyniku weryfikacji zapisów na kontach rozliczeniowych zespołu 263, (na wybranej 
próbie 24 faktur z XI i XII 2017 r.64 i 30 faktur z XII 2018 r.65) nie stwierdzono 
wystąpienia zobowiązań wymagalnych. Badanie ww. dowodów księgowych 
wykazało, że zobowiązania te zostały ujęte we właściwych okresach 
sprawozdawczych i roku obrachunkowym, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.  

(akta kontroli str. 574-580) 

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

Stosowane w Szpitalu zasady ewidencji i obliczania długu zapewniały rzetelność 
prezentacji danych o zadłużeniu w sprawozdaniach budżetowych Rb-Z. Tytuły 
dłużne klasyfikowano prawidłowo. W sprawozdaniu wykazywano wszystkie 
zobowiązania dłużne zgodnie z ewidencją księgową.  

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 
1. Niedopuszczanie do powstania zobowiązań wymagalnych. 

                                                      
62 Tj. w terminie 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego sprawozdania za I, II i III kwartał w 2017 r., 
w 2018 r. i 2019 r. oraz w terminie 37 dni sprawozadania Rb-Z za IV kwartał 2017 r. i IV kwartał 2018 r. – 
odpowiednio: 2.02.2018 r. i 6.02.2018 r. 
63 Analizą objęto konto rozrachunkowe: 200-15 Dostawcy usług outsourcingowych (pralnia, ochrona, itp.) 
z 2017 r. oraz 200-01 Dostawcy leków i 200-03 Dostawcy materiałów medycznych. 
64 W zakresie: dostaw usług outsourcingowych w miesiącu XI i XII 2017 r. (odpowiednio: 13 faktur o łącznej 
wartości 1 182,1 tys. zł i 11 faktur o łącznej wartości 1 161,5 tys. zł). 
65 W zakresie dostaw leków i materiałów medycznych w XII 2018 r. (30 faktur o łącznej wartości 353,3 tys. zł). 
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Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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. 
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