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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli S/18/002 – Funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Sławnie. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie1. 

Kontrolerzy 1. Sławomir Żudro, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LSZ/55/2018 z 29.03.2018 r. oraz nr LSZ/153/2018 z 10.09.2018 r. 

2. Maciej Mikulski główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LSZ/56/2018 z 29.03.2018 r. oraz nr LSZ/154/2018 z 10.09.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Sławnie2, 
ul. I Pułku Ułanów 9, 76-100 Sławno.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Walasek, Dyrektor Szpitala od 17.01.2018 r.3 Poprzednio funkcję tę pełnili: 
Arkadiusz Michalak od 7.06.2011 r. do 19.09.2015 r., Danuta Wojciechowska od 
1.12.2015 r. do 14.11.2017 r., a w okresie od 14.11.2017 r. do16.01.2018 r. obowiązki 
Dyrektora pełniła Urszula Dziurewicz. 

(dowód: akta kontroli str. 5-12) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą4 funkcjonowanie Szpitala generowało straty wynoszące 
od 438,1 tys. zł (w 2017 r.) do 1 615,5 tys. zł (w 2015 r.) i skutkowało znacznymi 
kwotami zobowiązań, wynoszącymi na koniec 2017 r. 12 048,7 tys. zł, (w tym 
1 161,8 tys. zł zobowiązań wymagalnych). Działania naprawcze podejmowane 
w tym okresie nie miały istotnego wpływu na wyniki finansowe Szpitala.  
Poprawa sytuacji finansowej w 2017 r. (zmniejszenie straty o 1 177,4 tys. zł 
w stosunku do 2015 r.) była spowodowana głównie zwiększoną w 2017 r. pomocą 
finansową z budżetu Powiatu Sławieńskiego5 w formie: wyższych dotacji 
(o 511,8 tys. zł w stosunku do łącznej kwoty dotacji przekazanych latach 2015-2016) 
i umorzonych pożyczek (o 450 tys. zł w stosunku do pożyczek umorzonych w latach 
2015-2016), a także zakwalifikowaniem Szpitala w IV kwartale 2017 r. do systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, 
(co spowodowało wzrost miesięcznych przychodów średnio o 248 tys. zł). 

W Szpitalu zapewniono kadrę o odpowiednich kwalifikacjach, realizującą 
świadczenia w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia6 
w zakresie leczenia szpitalnego, z wyjątkiem braku wymaganego stanu zatrudnienia 
na Oddziale Dziecięcym w kwietniu 2017 r. Określone zostały minimalne normy 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej7. 

                                                      
1 Dalej: NIK. 
2 Dalej: Szpital. 
3 Dalej: Dyrektor. 
4 Tj. w latach 2015-2017. W uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla kontrolowanej działalności, 
badane były również sprawy z lat wcześniejszych. 
5 Dalej: Powiat. 
6 Dalej: NFZ. 
7 Dz.U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.; dalej: ustawa o działalności leczniczej. 
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Objęte badaniem wydatki inwestycyjne o łącznej wartości 582 tys. zł zostały 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień 
publicznych. 

W latach 2015-2017, w wyniku prowadzonych inwestycji, Szpital dokonał 
zwiększenia środków trwałych (o łącznej wartości 1 260,5 tys. zł). Jednak nadal 
infrastruktura budowlana Szpitala była w złym stanie technicznym. Koszty 
niezbędnych nakładów na dostosowanie infrastruktury budowlanej do właściwego 
stanu, zostały oszacowane przez niezależną firmę audytującą Szpital na ponad 
23 mln zł brutto. 

Opracowano i częściowo zrealizowano program dostosowania w celu spełnienia 
wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą8. 
Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny9 wyznaczył termin 
wprowadzenia wymaganych zmian do 31.12.2018 r.  

Dyrektorzy Szpitala przedkładali organom Powiatu i Radzie Społecznej Szpitala 
informacje o aktualnej sytuacji finansowo-ekonomicznej, plany finansowe 
i sprawozdania z ich realizacji. Ponadto opracowywali i przedkładali podmiotowi 
tworzącemu programy naprawcze mające na celu poprawę sytuacji finansowej 
Szpitala. Programy opracowane w 2015 i 2017 r. nie uzyskały aprobaty Zarządu 
Powiatu, czemu towarzyszyły m.in. zmiany na stanowisku dyrektora Szpitala.  

W ocenie NIK ujemny wynik finansowy Szpitala, wysokie zadłużenie oraz zły stan 
techniczny środków trwałych wymagających poniesienia znacznych nakładów może 
mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Szpitala i powoduje ryzyko 
ograniczenia pacjentom dostępności świadczeń zdrowotnych. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:  
- zatrudnienia zastępcy dyrektora Szpitala bez wymaganego konkursu, co było 
niezgodne z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, 
- zawierania umów na zakup usług prawnych na czas nieokreślony, z naruszeniem 
art. 142 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych10, 
- zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 600 tys. zł przez osobę nieposiadającą 
stosownego upoważnienia do działania w tym zakresie w imieniu Szpitala,  
- niewyodrębniania w planach finansowych Szpitala elementów, o których mowa 
w art. 31 pkt 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych11, 
w zakresie dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku, stanu 
środków pieniężnych na początek i koniec roku. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie Szpitala do prowadzenia działalności. 

1.1. W latach 2015-2017 Szpital posiadał statut nadany uchwałami Rady Powiatu 
w Sławnie12 nr XLV/IV/243/14 z dnia 22 września 2014 r.13 – obowiązujący od 
5.11.2014 r. do 10.08.2017 r. i nr XXVIII/V/205/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.14 
obowiązujący od 11.08.2017 r. 

                                                      
8 Dz.U. z 2012 r. poz. 739; dalej: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań. 
9 Dalej: Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 
10 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.; dalej: pzp. 
11 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.; dalej: ufp. 
12 Dalej: Rada Powiatu. 
13 Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 4029. 
14 Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3282. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W tym okresie obowiązywały regulaminy organizacyjne wprowadzone 
zarządzeniami Dyrektora Szpitala z 30.09.2014 r. i 30.12.2015 r., zawierające 
elementy określone w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 13-59) 

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązujące w kontrolowanym 
okresie były ustalone zarządzeniami Dyrektora Szpitala w wysokościach 
nieprzekraczających maksymalnych wartości określonych w art. 28 ust. 4 ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta15. 

(dowód: akta kontroli str. 60-65) 

Szpital był wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod 
poz. 000000018424.  

(dowód: akta kontroli str. 66) 

Działalność medyczna Szpitala była prowadzona w ramach: 

 Szpitala w Sławnie obejmującego: 

 oddziały: Chirurgiczno-Ortopedyczny (30 łóżek), Ginekologiczno-Położniczy 
(30 łóżek), Reumatologii i Rehabilitacji Leczniczej (30 łóżek), Dziecięco-
Noworodkowy (30 łóżek), Intensywnej Terapii i Anestezjologii (cztery łóżka), 
Wewnętrzny (37 łóżek), 

 poradnie specjalistyczne: Otolaryngologiczną, Reumatologii, Rehabilitacji 
Leczniczej, Ginekologiczno-Położniczą, Prelukascyjną, Chirurgii urazowo-
ortopedyczną, Chirurgii Ogólnej, Kardiologiczną, Alergologiczną, Gruźlicy 
i Chorób Płuc, Leczenia Bólu, Diabetologiczną, Medycyny Pracy, 

 podstawową opiekę zdrowotną, 

 Ratownictwo Medyczne, 

 pracownie diagnostyczne i zabiegowe: Laboratorium, Bank Krwi, pracownie: 
USG, Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Endoskopii, Dział Rehabilitacji 
Leczniczej, 

 Filii w Darłowie obejmującej: Pracownię diagnostyki obrazowej, Poradnię 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej oraz Poradnię Kardiologiczną (do 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 37-39)  

W 2015 r., ze względu na brak lekarzy posiadających specjalizację, zawieszone 
zostały świadczenia w zakresie Poradni Kardiologicznej w Filii w Darłowie. 
Dyrektor wyjaśnił, że mimo wielokrotnych rozmów z lekarzami posiadającymi 
specjalizację w zakresie kardiologii, nie udało się doprowadzić do nawiązania 
współpracy i przywrócenia działalność wymienionej Poradni. 

(dowód: akta kontroli str. 69) 

1.2. W okresie kontrolowanym Szpital posiadał ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej zawarte stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o działalności 
leczniczej. Polisy ubezpieczeń były wystawione przez Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń S.A., a przedmiot ubezpieczenia obejmował odpowiedzialność cywilną 
za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, 
wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce 
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Sumy gwarancyjne wynosiły na 
wszystkie zdarzenia 500 000 euro, na jedno zdarzenie – 100 000 euro. 

(dowód: akta kontroli str. 74-75) 

                                                      
15 Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm. 
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1.3. Działalność statutowa Szpitala była prowadzona w 11 budynkach16 położonych 
na działce gruntu o pow. 2,05 ha. Budynki oddziałów szpitalnych zostały 
wybudowane przed 1939 r., natomiast pozostałe budynki wybudowano w latach 
1969-1975. 

(dowód: akta kontroli str. 429, 454) 

Szpital posiadał Program dostosowania do wymagań określonych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań.  

(dowód: akta kontroli str. 76-78) 

Program dostosowania został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego decyzją z 31.01.2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 79-80) 

Na wniosek p.o. Dyrektora z 28.12.2017 r. Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
postanowieniem wydanym 1.02.2018 r. stwierdził, że niespełnienie wymagań, 
o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań, ma 
nieznaczny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. W uzasadnieniu stwierdzono, że: 

 nie ma wpływu na bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów: 

 brak podłóg wykonanych z materiałów umożliwiających ich mycie 
i dezynfekcję na oddziałach Ginekologiczno-Położniczym i Wewnętrznym, 

 brak odpowiedniej wentylacji nawiewno-wywiewnej,  

 ma wpływ na bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów: 

 brak izolatek i śluz szatniowych w obrębie oddziałów Chirurgiczno-
Ortopedycznego, Reumatologii i Wewnętrznego, 

 brak rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę 

 brak rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną zaopatrzonego 
w funkcję autostartu. 

Uwzględniono przy tym, że w latach 2015-2017 nie wpłynęły sprawy interwencyjne 
w stosunku do Szpitala, a ponadto Szpital złożył deklarację wykonania 
niezrealizowanych obowiązków w akceptowalnym przez Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego terminie do 31.12.2019 r. oraz podjęcia działań dotyczących 
modernizacji Szpitala ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 81-114) 

W wyjaśnieniu złożonym w sprawie stwierdzenia, że niespełnienie powyższych 
wymagań, ma nieznaczny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny stwierdził, w odniesieniu do braku:  

 Izolatek i śluz szatniowych w obrębie ww. oddziałów: rozporządzenie w sprawie 
szczególnych wymagań określiło wymagania jakie musi spełniać izolatka 
w szpitalu, natomiast nie określiło w obrębie których oddziałów, poza oddziałem 
dziecięcym, anestezjologii i intensywnej terapii oraz chorób zakaźnych, powinna 
się znajdować. Brak jest zatem możliwości wyegzekwowania usytuowania 
izolatki w obrębie wymienionych w programie dostosowawczym oddziałów, 
spełniającej wszystkie wymagania ww. rozporządzenia. Dyrektorzy szpitali są 
zobowiązani do wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania 
i zwalczania zakażeń szpitalnych obejmującego m.in. organizację udzielania 
świadczeń zdrowotnych, w sposób zapewniający warunki izolacji pacjentów 
z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na 
zakażenia szpitalne. Szpital w Sławnie zapewnił w obrębie ww. oddziałów 
warunki izolacji poprzez wyodrębnione sale jednoosobowe z osobnym węzłem 

                                                      
16 Budynki oddziałów: Chirurgii, Reumatologii, Internistyczny, Dziecięcy wraz z laboratorium oraz pozostałe 
budynki: administracyjny, pralni, kotłowni i Centralnej Rejestracji, prosektorium, warsztatów, portierni, tlenowni.  
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sanitarnym, które w razie potrzeby wykorzystywane są jako sale izolacyjne 
przeznaczone dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia/zakażeniem. Szpital 
posiadał wdrożony i udokumentowany system kontroli wewnętrznej, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 
zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze 
realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych17 
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 
sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się 
zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej 
dokumentacji18. Oddziały były objęte systematycznymi kontrolami wewnętrznymi 
w zakresie przestrzegania procedur sanitarno-higienicznych i realizacji działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Szpital opracował 
i realizuje procedury w zakresie izolacji pacjentów m. in. Procedurę nr 2/2016 
w sprawie postępowania w przypadku izolacji pacjentów. Pozwala to stwierdzić, 
że deklarowane w Programie dostosowawczym warunki izolacji w ww. 
oddziałach zostały spełnione.  

 Śluz szatniowych: przepisy rozporządzenia w sprawie szczególnych wymagań 
precyzują konieczność lokalizacji śluzy szatniowej w obrębie bloku 
operacyjnego oddziału chirurgiczno-ortopedycznego i w tym zakresie 
prowadzone jest przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego postępowanie 
administracyjne celem wyegzekwowania przedmiotowego obowiązku, 
tj. wystawiona została decyzja z terminem realizacji do 31.12.2018 r. 

 Rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę, zapewniającego co najmniej jej 12-
godzinny zapas: została wydana decyzja Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego z 21.12.2017 r. z terminem realizacji do 31.12.2018 r. 

 Braku rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną, jakim jest 
agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu: Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny wydając postanowienie uwzględnił, że Szpital posiada agregat 
prądotwórczy bez wymaganej funkcji autostartu z ręcznym przełączeniem przez 
osobę posiadającą uprawnienia, a aparatura medyczna służąca 
podtrzymywaniu życia hospitalizowanych pacjentów, posiada własne 
akumulatory umożliwiające zabezpieczenie ciągłości pracy w przypadku 
czasowego braku zasilania. Z uwagi na zastosowany inny niż automatyczny 
sposób uruchamiania agregatu i oświadczenie podmiotu o jego gruntownym 
remoncie i serwisowaniu przeprowadzonym w 2016 r., przeprowadzoną 
w 2017 r. próbę funkcjonowania z pełnym obciążeniem oraz kontrolnym 
uruchamianiem przynajmniej raz w miesiącu i cyklicznym ładowaniem baterii 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie wydawał decyzji w zakresie wyposażenia 
posiadanego agregatu w wymaganą funkcję autostartu. 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny podkreślił, że kierował się jednolitymi dla 
wszystkich szpitali kryteriami zapewnienia przede wszystkim bezpieczeństwa 
epidemiologicznego hospitalizowanych pacjentów, z uwzględnieniem efektywności 
organizacji i funkcjonowania na terenie Szpitala systemu kontroli zakażeń 
szpitalnych i przyjętego sposobu zabezpieczenia w energię, które warunkują 
zapewnienie tego bezpieczeństwa pomimo nieprawidłowości infrastrukturalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 116-119) 

W 2017 r. Formedis sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, działając na zlecenie 
Zarządu Powiatu, przeprowadziła audyt działalności Szpitala za lata 2013–2016. 
W odniesieniu do infrastruktury budowlanej, Formedis oceniła jej stan jako zły oraz 
oszacowała, że niezbędne nakłady finansowe na dostosowanie tej infrastruktury do 

                                                      
17 Dz.U. z 2010 r. Nr 100, poz. 646. 
18 Dz.U. z 2010 r. Nr 100, poz. 645. 
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wymagań określonych przepisami branżowymi19, ogólnobudowlanymi, ochrony 
przeciwpożarowej oraz w odtworzenie stanu technicznego wynoszą ok. 19 mln zł 
netto, tj. ok. 23,3 mln zł brutto. 

(dowód: akta kontroli str. 256) 

1.4.1. W latach 2015-2017 w Szpitalu zatrudnionych było: 

 wg stanu na 31.12.2015 r. - 262 pracowników, z tego 48 lekarzy 
(38 zatrudnionych na podstawie kontraktu, ośmiu – umowy o pracę oraz dwóch 
– umowy zlecenia), 102 pielęgniarki i położne (17 zatrudnionych na podstawie 
kontraktu, 76 – umowy o pracę oraz dziewięć – umowy zlecenia), trzech 
opiekunów medycznych (dwóch zatrudnionych na podstawie kontraktu, jeden – 
umowy o pracę), 29 salowych (cztery zatrudnione na podstawie kontraktu, 25 – 
umowy o pracę), osiem sekretarek medycznych, czterech  techników RTG, 
dziewięciu  fizjoterapeutów, 13 laborantów i trzech pracowników apteki (wszyscy 
zatrudnieni na umowę o pracę) oraz 42 pracowników administracyjno-
technicznych,  

 wg stanu na 31.12.2016 r. - 252 pracowników, z tego 55 lekarzy 
(51 zatrudnionych na podstawie kontraktu, dwóch – umowy o pracę oraz dwóch 
– umowy zlecenia), 104 pielęgniarki i położne (19 zatrudnionych na podstawie 
kontraktu, 73 – umowy o pracę oraz 12 – umowy zlecenia), trzech opiekunów 
medycznych (jeden zatrudniony na podstawie kontraktu, jeden – umowy 
o pracę, jeden – umowy zlecenia), 30 salowych (trzy – zatrudnione na 
podstawie kontraktu, 27 – umowy o pracę), czterech techników RTG (dwóch  – 
na podstawie kontraktu, dwóch – umowy o pracę), osiem sekretarek 
medycznych, ośmiu fizjoterapeutów, 11 laborantów i trzech pracowników apteki 
oraz 26 administracyjno-technicznych, 

 wg stanu na 31.12.2017 r. - 253 pracowników, z tego 63 lekarzy 
(59 zatrudnionych na podstawie kontraktu, czterech – umowy zlecenie), 
99 pielęgniarek i położnych (18 zatrudnionych na podstawie kontraktu, 71 – 
umowy o pracę oraz 10 – umowy zlecenia), 28 salowych (trzy – zatrudnione na 
podstawie kontraktu, 24 – umowy o pracę, jedna – umowy zlecenia), pięciu 
techników RTG (trzech – na podstawie kontraktu, dwóch – umowy o pracę), 
dwóch opiekunów medycznych, dziewięć sekretarek medycznych, ośmiu 
fizjoterapeutów, 11 laborantów i trzech pracowników apteki oraz 
25 pracowników administracyjno-technicznych.  

Łącznie zatrudnienie z tytułu umów o pracę zmniejszyło się w latach 2015-2017 
o 25 etatów (głównie: umowy pracowników administracyjno-technicznych - ośmiu 
i lekarzy - ośmiu), zmniejszyła się liczba umów zlecenia o trzy, zaś liczba osób 
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (tzw. kontraktów) wzrosła 
o 20 (dotyczyła lekarzy i techników RTG). W ww. okresie znacząco zmniejszono 
zatrudnienie pracowników administracyjno-technicznych (o 17 osób). 

(dowód: akta kontroli str. 120) 

Z raportu z audytu działalności Szpitala za lata 2013–2016 wykonanego przez 
Spółkę Formedis wynikało, m.in. że: 

 funkcjonowanie Szpitala było zabezpieczone przez ok. 240 etatów 
przeliczeniowych - stosunek liczby etatów przeliczeniowych do liczby łóżek 
wynosił ok. 1,6, co należy uznać za wskaźnik nieco zawyżony (wartość 
optymalna nie powinna przekraczać liczby 1,4) - wskazane byłoby przyjrzenie 
się bliżej strukturze zatrudnienia w poszczególnych jednostkach 

                                                      
19 Bez dostosowania do wymagań branżowych Bloku operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii oraz kosztów utworzenia Centralnej Sterylizatorni. 
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organizacyjnych Szpitala i dokonanie redukcji zatrudnienia z 30 etatów 
w obszarze „szarego” personelu,  

 liczba lekarzy pracujących w czasie tzw. ordynacji dziennej (od poniedziałku do 
piątku) spełniała wymagania NFZ w zakresie obsady lekarskiej; lekarzy 
dyżurujących poza godzinami ordynacji dziennej (dyżury nocne oraz dyżury 
weekendowe) oraz pracujących w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych 
nie wzbudzała wątpliwości i była prawidłowa, 

 liczba pielęgniarek, położnych i innych osób średniego personelu medycznego 
(sekretarki medyczne, salowe, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci) 
pracujących w czasie tzw. ordynacji dziennej oraz podczas dyżurów nocnych 
i weekendowych nie wzbudzała zastrzeżeń i można ją ocenić jako racjonalną, 

 analiza zatrudnienia personelu administracyjnego nie wzbudzała zastrzeżeń 
i oceniono ją jako racjonalną. 

(dowód: akta kontroli str. 255-257) 

1.4.2. W latach 2015-2017 dyrektorzy Szpitala wypełniając obowiązek, wynikający 
z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, ustalali minimalne normy 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami20, tj.: 

 Arkadiusz Michalak zatwierdził normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych na 
oddziałach: Wewnętrznym (15,5 etatu), Dziecięcym (7,6 etatu), Reumatologii 
(9,2 etatu), Chirurgiczno-Ortopedycznym (11,9 etatu), Położniczym (5,5 etatu), 
Neonatologii (6,6 etatu), Bloku operacyjnym (siedem pielęgniarek i położna) 
oraz w poradniach specjalistycznych i pracowniach endoskopii (po jednym 
etacie) – wg stanu na d 31.05.2015 r., 

 Danuta Wojciechowska zatwierdziła normy zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych na oddziałach: Chorób wewnętrznych (16 etatów), Dziecięco-
Noworodkowym (14,5 etatu), Reumatologii (10 etatów), Chirurgicznym 
13 etatów), Ginekologiczno-Położniczym (17 etatów), Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii (12,5 etatu), Bloku operacyjnym (osiem pielęgniarek i dwie 
położne) oraz w poradniach specjalistycznych (po jednym etacie) i pracowniach 
endoskopii (dwa etaty) – wg stanu na 16.01.2017 r. 

Przy ustalaniu ww. norm uwzględniono wymogi zawarte w rozporządzeniu ws. 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych co do zakresu i rodzaju udzielanych 
świadczeń oraz organizacji pracy poszczególnych komórek w Szpitalu, właściwej 
kategorii opieki dla poszczególnych pacjentów oraz wyposażenia w aparaturę, 
sprzęt, środki łączności i transportu. 

(dowód: akta kontroli str. 121-136) 

1.4.3. Przeprowadzone badanie zatrudnienia, w tym harmonogramu personelu 
zgłoszonego do Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
w Szczecinie21 w latach 2015-2017 (wg stanu na 31 grudnia każdego roku), 
tj. lekarzy i pielęgniarek oraz położnych zatrudnionych na siedmiu oddziałach 
Szpitala (Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chorób wewnętrznych, Chirurgii 
ogólnej i ortopedii22, Nenatologii, Pediatrii, Położnictwa i Ginekologii oraz 
Reumatologii) realizujących umowę z NFZ w zakresie „Leczenie szpitalne” 
wykazało, że spełnione zostały wymogi dotyczące ww. personelu stawiane przez 

                                                      
20 Dz.U. 2012 poz. 1545, dalej: rozporządzenie ws. zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 
21 Dalej: ZOW NFZ. 
22 W 2017 r. – Oddział Chirurgii. 
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NFZ23 oraz przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalnego24. 

(dowód: akta kontroli str. 137-139) 

Analiza grafików pracy za grudzień personelu medycznego na Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym w latach 2015-2017 wykazała, że Szpital zapewnił 
całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia, w tym stałą 
obecność lekarza specjalisty lub ze specjalizacją I stopnia: w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii (w miejscu udzielania świadczeń) oraz w dziedzinie anestezjologii lub 
anestezjologii i intensywnej terapii (w lokalizacji).  

(dowód: akta kontroli str. 140-154) 

NFZ poinformował, że  w latach 2015-2017 Szpital nie zgłaszał problemów z kadrą 
medyczną w żadnym zakresie kontraktowym objętym umową z NFZ w rodzaju 
leczenie szpitalne, które skutkowałyby ograniczeniem dostępności do świadczeń 
w oddziałach szpitalnych. W ww. okresie NFZ przeprowadził łącznie cztery kontrole 
w Szpitalu, z czego jedna przeprowadzona w 2017 r. w Oddziale Pediatrii wykazała 
brak spełnienia w kwietniu 2017 r. wymogu zapewnienia równoważnika co najmniej 
dwóch etatów - specjalisty w dziedzinie pediatrii, albo równoważnika co najmniej 
jednego etatu - specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz równoważnika co najmniej 
jednego etatu - lekarza z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem (nie dotyczy 
dyżuru medycznego). Na świadczeniodawcę nałożono karę umowną z tytułu 
udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom 
określonym w obowiązujących przepisach lub umowie w wysokości 1 175,20 zł 
i zobowiązano do uzupełnienia stanu zatrudnienia personelu. Szpital pismem 
z 19.06.2017 r. poinformował o wypełnieniu zaleceń pokontrolnych. 
Pismem z 30.03.2015 r.25 Szpital poinformował Dyrektora ZOW NFZ o trudnościach 
z zabezpieczeniem świadczeń w zakresie kardiologii w miejscu udzielania 
Darłowo26, realizowanych w ramach umowy nr 16-00-02270-15-11/02-01-11-242 
w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na wskutek wypowiedzenia 
warunków umowy o pracę przez jedynego lekarza zabezpieczającego świadczenia 
w Poradni Kardiologicznej w Darłowie. NFZ wyznaczył termin na uzupełnienie kadry 
lekarskiej do 20.05.2015 r., który na wniosek Szpitala został przedłużony 
ostatecznie do 31.05.2016 r. Dyrektor Szpitala poinformował NFZ o zatrudnieniu 
nowego lekarza specjalisty do Poradni Kardiologicznej w Darłowie 1.06.2016 r., 
a pismem z 6.03.2017 r.27 o zakończeniu współpracy z lekarzem kardiologiem, 
co skutkowało ostatecznie rozwiązaniem przez NFZ umowy w zakresie kardiologii 
22.03.2017 r. Z powodu przerwy związanej z funkcjonowaniem Poradni 
Kardiologicznej i wynikających trudności z pozyskaniem kadry lekarskiej, na 
świadczeniodawcę nie zostały nałożone kary umowne.  

(dowód: akta kontroli str. 155-157) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Danuta Wojciechowska, ówczesny dyrektor Szpitala, nie przeprowadziła konkursu 
na stanowisko zastępcy dyrektora, co było niezgodne z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o działalności leczniczej, stanowiącym, że w Szpitalu przeprowadza się konkurs na 
stanowisko zastępcy dyrektora, w przypadku gdy dyrektor nie jest lekarzem. W dniu 

                                                      
23 Wynikające z zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
leczenie szpitalne: nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. ze zmianami oraz nr 71/2016/DSOZ z dnia 
30 czerwca 2016 r. ze zmianami. 
24 Dz.U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm. 
25 Znak: L.dz. SP 271/2015. 
26 Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32. 
27 Znak: SP 618/RUM/09/770/2017. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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11.08.2017 r. Danuta Wojciechowska zawarła umowę o pracę z osobą zatrudnioną 
na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 158) 

Danuta Wojciechowska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej 
kierownik podmiotu leczniczego nie musi mieć wykształcenia medycznego, 
w szczególności zaś nie musi być lekarzem. Bezpośrednią konsekwencją takiego 
uregulowania jest to, że w sytuacji gdy kierownik nie jest lekarzem, powstaje 
obowiązek przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika (art. 49 
ust. 1 pkt 2). Przepis ten należy interpretować w ten sposób, że w opisanej sytuacji 
powoływany jest zastępca do spraw medycznych. Wspomniany wyżej zastępca 
kierownika, który nie jest lekarzem jest jedynym zastępcą, którego obowiązek 
powołania wynika wprost z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy 
o działalności leczniczej. Ustawa ta nie nakłada na podmiot leczniczy obowiązku 
powołania zastępcy dyrektora ds. administracyjnych (…). 

(dowód: akta kontroli str. 165-167) 

NIK nie podziela tego stanowiska, ponieważ zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 2 w związku 
z ust. 2 ustawy o działalności leczniczej przeprowadzenie konkursu na zastępcę 
kierownika szpitala jest obowiązkowe, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem. 

Szpital opracował program dostosowawczy w celu spełnienia wymogów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań. Program ten 
nie został w pełni zrealizowany, jednak organ właściwy (Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny) wyznaczył termin wprowadzenia wymaganych zmian do 31.12.2018 r. 
W badanym okresie Szpital zapewnił kadrę realizującą świadczenia w ramach 
umowy zawartej z NFZ w zakresie leczenia szpitalnego, poza niepełnym stanem 
zatrudnienia na Oddziale Dziecięcym w kwietniu 2017 r. oraz określił minimalne 
normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy 
o działalności leczniczej. 

2. Realizacja zadań w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej 
i inwestycyjnej. 

2.1. Dyrektor Szpitala ustalał na każdy rok (w okresie objętym kontrolą) plany 
finansowe i plany inwestycyjne. Plany na 2016 i 2017 r. były pozytywnie 
zaopiniowane przez Radę Społeczną Szpitala. Rada nie zajęła stanowiska 
w sprawie planów na 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 177-204) 

W latach 2015-2017 wynik finansowy netto stanowił stratę, odpowiednio 
1 615,5 tys. zł, 1 516,5 tys. zł i 438,1 tys. zł. 
W tym okresie Szpital uzyskał następujące przychody: 

 w 2015 r.: 19 893,6 tys. zł, z czego:  

 przychody ze sprzedaży - 19 425,8 tys. zł (97,6% ogólnej kwoty), 

 pozostałe przychody operacyjne – 317,8 tys. zł (1,6%), 

 przychody finansowe – 150 tys. zł (0,8%),  

 w 2016 r.: 19 684,2 tys. zł, z czego:  

 przychody ze sprzedaży - 19 065,2 tys. zł (96,9%), 

 pozostałe przychody operacyjne – 318,7 tys. zł (1,6%), 

 przychody finansowe – 300,3 tys. zł (1,55),  

 w 2017 r.: 21 134,4 tys. zł, z czego:  

 przychody ze sprzedaży - 19 886,6 tys. zł (94,1%), 

 pozostałe przychody operacyjne – 347,7 tys. zł (1,6%), 

 przychody finansowe – 900,1 tys. zł (4,3%).  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Koszty przedstawiały się następująco: 

 w 2015 r. - 21.489,8 tys. zł, w tym: 

 koszty działalności operacyjnej – 20 744,2 tys. zł (96,5%),  

 pozostałe koszty operacyjne - 303,3 tys. zł (1,4%), 

 koszty finansowe – 442,3 tys. zł (2,1%), 

 w 2016 r. - 21.163,1 tys. zł, w tym: 

 koszty działalności operacyjnej – 20 339,4 tys. zł (96,1%),  

 pozostałe koszty operacyjne - 377,4 tys. zł (1,8%), 

 koszty finansowe – 446,3 tys. zł (2,1%), 

 w 2017 r. - 21.546,6 tys. zł, w tym: 

 koszty działalności operacyjnej – 20 719,9 tys. zł (96,2%),  

 pozostałe koszty operacyjne - 309,3 tys. zł (1,4%), 

 koszty finansowe – 517,4 tys. zł (2,4%). 
(dowód: akta kontroli str. 205-209) 

Przychody ze sprzedaży usług medycznych wynikające z kontraktu z NFZ wynosiły: 
w 2015 r. 18 506,1 tys. zł, w 2016 r. – 18 246,3 tys. zł, w 2017 r. – 19 036,7 tys. zł. 
Przychody ze źródeł innych niż kontrakt z NFZ wynosiły odpowiednio 919,7 tys. zł, 
818,9 tys. zł i 849,9 tys. zł i pochodziły głównie z tytułu odpłatnych badań 
rentgenologicznych i laboratoryjnych – odpowiednio: 765,9 tys. zł (83,3% ogólnej 
kwoty), 694,9 tys. zł (84,9%) i 719,3 tys. zł (84,6%). Inne źródła przychodów to 
odpłatność za hospitalizację, porady i zabiegi dla osób nieubezpieczonych oraz 
dzierżawa pomieszczeń.          (dowód: akta kontroli str. 205-206, 209) 

Przychody finansowe pochodziły głównie z tytułu umorzenia pożyczek przez Powiat, 
w łącznej kwocie 1 350 tys. zł (99,97% ogólnej kwoty z lat 2015-2017), a przychody 
operacyjne dotyczyły głównie amortyzacji środków trwałych w łącznej kwocie 
614,8 tys. zł (62,5% ogólnej kwoty) i darowizn – 148,4 tys. zł (15,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 207-208) 

W latach 2015-2017 koszty w układzie rodzajowym dotyczyły głównie wynagrodzeń 
z pochodnymi, odpowiednio: 8 281,6 tys. zł (39,9% ogólnej kwoty), 7 894,3 tys. zł 
(38,8%), 7 637,0 tys. zł (36,9%), kontraktów lekarskich i pielęgniarskich, 
odpowiednio 6 537,8 tys. zł (31,5%), 7 347,2 tys. zł (36,1%), 7 864,3 tys. zł (38,0%), 
zużycia materiałów28, odpowiednio: 2 915,9 tys. zł (14,0%), 2 326,8 tys. zł (11,2%), 
2 337,5 tys. zł (11,3%) oraz zakupu usług obcych29, odpowiednio: 1 579,2 tys. zł 
(7,6%), 1 561,2 tys. zł (7,7%), 1 612,4 tys. zł (7,8%). 

(dowód: akta kontroli str. 210-211) 

Koszty finansowe stanowiły głównie odsetki od pożyczek i kredytów – łącznie 
861,1 tys. zł (61,1%) i odsetki od przeterminowanych płatności z tytułu dostaw 
towarów i usług – 279,2 tys. zł (19,9%). Koszty operacyjne dotyczyły głównie rezerw 
na pokrycie przyszłych zobowiązań – 481,8 tys. zł (48,7%), umorzenia 
nieściągalnych należności – 115,3 tys. zł (11,6%), kosztów sądowych związanych 
z dochodzeniem zobowiązań przez wierzycieli – 109,8 tys. zł (11,1%)`  

(dowód: akta kontroli str. 212-213) 

Stan zobowiązań Szpitala wynosił: na koniec: 2012 r. – 11 262,2 tys. zł, 2013 r. – 
11 793,6 tys. zł, 2014 r. – 12 855,1 tys. zł, 2015 r. – 13 217,4 tys. zł, 2016 r. – 
13 413,1 tys. zł, 2017 r. 12 048,7 tys. zł, w tym:  
1. zobowiązania długoterminowe (z tytułu kredytów i pożyczek), odpowiednio: 

5 849,4 tys. zł, 8 000 tys. zł, 7 200 tys. zł, 6 400 tys. zł, 5 864,4 tys. zł, 
6 338,5 tys. zł, 

                                                      
28 M.in.: leki, sprzęt medyczny, artykuły gospodarcze, odczynniki i materiały laboratoryjne, krew i pochodne.  
29 M.in.: konserwacja i naprawa sprzętu, usługi żywieniowe, badania laboratoryjne, sprzątanie, usługi pralnicze. 
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2. zobowiązania krótkoterminowe: odpowiednio: 5 412,8 tys. zł, 3 793,6 tys. zł, 
5 655,1 tys. zł, 6 817,4 tys. zł, 7 548,7 tys. zł, 5 710,2 tys. zł, głównie z tytułu: 

 kredytów i pożyczek, odpowiednio: 588,1 tys. zł, 999,2 tys. zł, 1 379,4 tys. zł, 
1 410,6 tys. zł, 1 654,2 tys. zł, 1 700 tys. zł, 

 dostaw i usług odpowiednio: 2 842,2 tys. zł, 1 833,1 tys. zł, 3 235,8 tys. zł 
4 111,9 tys. zł, 4 529,9 tys. zł, 3 171,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 214-215) 

Zobowiązania wymagalne na koniec poszczególnych lat wynosiły: w 2012 r. – 
3 382,2 tys. zł, w 2013 r. – 853,1 tys. zł, w 2014 r., 2 396,9 tys. zł, w 2015 r. – 
3 393,4 tys. zł, w 2016 r. – 3 162,4 tys. zł, w 2017 r. – 1 661,8 tys. zł, i dotyczyły 
głównie dostaw towarów i usług, odpowiednio 1 962,1 tys. zł, 853,1 tys. zł, 
2 166,6 tys. zł, 2 807,1 tys. zł, 3 130,7 tys. zł, 1 661,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 214) 

Wyjaśniając powody nieterminowego regulowania zobowiązań, Dyrektor Szpitala 
wskazał na uzależnienie osiąganych przychodów od wyceny świadczeń przez NFZ. 
Wycena ta była niedoszacowana i nie uwzględniała wzrostu kosztów materiałów, 
usług i płac. Utrzymywanie wartości punktu rozliczeniowego na niezmienionym 
poziomie oraz niedoszacowanie wartości procedur spowodowało, że Szpital od 
powstania – w 2002 r. - osiągał ujemne wyniki finansowe. Inne przyczyny trudności 
finansowych Szpitala to lokalizacja oraz brak możliwości kierunkowego rozwoju 
w zakresie procedur wysokospecjalistycznych kontraktowanych przez NFZ. Dyrektor 
podkreślił, że umowa na świadczenia usług medycznych z NFZ może być 
realizowana pod warunkiem posiadania odpowiedniego personelu medycznego oraz 
zapewnienia właściwych warunków techniczno-sanitarnych, co generuje wysokie 
koszty stałe. 

(dowód: akta kontroli str. 221-223) 

2.2. W latach 2012-2017 w wyniku realizowanych zadań inwestycyjnych Szpital 
dokonał zwiększeń wartości środków trwałych o kwotę: 920,4 tys. zł (2012 r.), 
296,7 tys. zł (2013 r.), 451,6 tys. zł (2014 r.), 202 tys. zł (2015 r.), 451,2 tys. zł 
(2016 r.) i 707,3 tys. zł (2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 230-236) 

Wykaz zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 20 tys. zł, które w latach 2012-
2017 zwiększyły wartość środków trwałych Szpitala30 zawierał 22 pozycje o łącznej 
wartości 1 551,7 tys. zł, z tego w 2012 r. – 170,9 tys. zł, 2013 r. – 199,2 tys. zł, 
2014 r.- 243,9 tys. zł, w 2015 r. – 94,8 tys. zł, w 2016 r. – 314 tys. zł oraz w 2017 r. – 
528,8 tys. zł. Spośród 22 ww. pozycji 16 zadań zrealizowano ze środków własnych 
Szpitala (o wartości łącznej 516,5 tys. zł) oraz ze środków otrzymanych w formie 
dotacji z budżetu Powiatu (587,3 tys. zł), zaś sześć zadań było wynikiem 
otrzymanych darowizn środków trwałych ze Starostwa Powiatowego (314 tys. zł), 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (39 tys. zł) oraz Zespołu Szkół Morskich 
w Darłowie (94,8 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 230-238) 

Kontrolą w zakresie realizacji w latach 2015-2017 inwestycji, w tym stosowania 
przez Szpital przepisów o zamówieniach publicznych objęto trzy wybrane zadania 
inwestycyjne związane z:  

 dostawą sprzętu medycznego (aparat USG, konsola Shaver, vaporyzator oraz 
sprzęt urologiczny) o łącznej wartości 208,3 tys. zł – w wyniku 
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano 21.12.2017 r. 
umowy z firmą: Euromed Medical sp. z o.o. z Poznania na dostawę aparatu 

                                                      
30 Konto 080 - Inwestycje w ewidencji rachunkowej Szpitala. 
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USG (za wynagrodzeniem 142 tys. zł), Stryker Polska sp. z o.o. z Warszawy na 
dostawę konsoli shaver i vaporyzatora (33,4 tys. zł), Optilus R. S. z Koszalina31 
na dostawę sprzętu urologicznego (32,9 tys. zł), 

(dowód: akta kontroli str. 218-312) 

 dostawą sprzętu medycznego (tor wizyjny do artroskopii, respirator, aparaty do 
znieczulenia i wiertarka ortopedyczna) o łącznej wartości 287,3 tys. zł – 
w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowy: 
18.10.2017 r. z fimą Stryker Polska sp. z o.o. z Warszawy na dostawę toru 
wizyjnego (za wynagrodzeniem 123,7 tys. zł) i wiertarki ortopedycznej 
(18,6 tys. zł) oraz 20.10.2017 r. - z firmą Dol-Med. s.c. z Osieczna na dostawę 
respiratora (26 tys. zł) i aparatów do znieczulenia (110 tys. zł), 

(dowód: akta kontroli str. 313-314) 

 remontem kotłowni oraz montażem kotłów i aparatury o łącznej wartości 
86,8 tys. zł - w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jednego 
z trzech oferentów i 23.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie przez firmę 
„RSR” ze Słupska remontu kotłowni, tj. montażu nowego kotła, palnika 
gazowego, nowej automatyki kotłowej, aparatury zabezpieczającej, czujników, 
zaworów wraz z podłączeniem do instalacji, wykonanie niezbędnych prób oraz 
uruchomienie kotła, automatyki, istniejącej stacji zmiękczania wody oraz 
szkolenie personelu. 

(dowód: akta kontroli str. 315-322) 

Kontrola wykazała, że realizacja ww. zadań była związana z wykonywaniem 
działalności leczniczej Szpitala, zaś wykonawcy zostali wybrani zgodnie 
z przepisami pzp oraz Regulaminem postepowań w sprawach o udzielenie 
zamówienia publicznego w Szpitalu, zatwierdzonym zarządzeniem Dyrektora 
Szpitala z 10.12.2015 r.  
We wszystkich badanych przypadkach przedmiot zleconych zadań był zgodny 
z ofertami składanymi przez wykonawców. W przypadku pięciu (z sześciu umów 
objętych badaniem) wykonawcy terminowo je zrealizowali, zaś w przypadku zadania 
realizowanego przez firmę Optilus sprzęt urologiczny dostarczono cztery dni po 
terminie umownym. 

(dowód: akta kontroli str. 241-254, 280-322) 

Szpital dokonał zakupu usług prawnych na podstawie umów zawartych: 

 2.01.2013 r. – z Kancelarią Radcy Prawnego radcą prawnym A.G.-N.32 na 
wykonywanie stałej obsługi prawnej, polegającej, m.in. na: przygotowywaniu 
opinii prawnych, formularzy do KRS, zgłaszaniu zmian do KRS, bieżącym 
doradztwie prawnym, opiniowaniu umów, wniosków, aktów wewnętrznych pod 
kątem zgodności formalno-prawnej, konsultacjach prawnych w wydziałach 
Szpitala, zastępstwie prawnym przed sądami, organami administracji i egzekucji 
oraz informowaniu Szpitala o przysługujących środkach zaskarżenia i wyrażaniu 
opinii o zasadności ich wnoszenia, za wynagrodzeniem ryczałtowym 2 500 zł 
plus podatek VAT oraz koszty zastępstwa prawnego zasądzone na rzecz 
Szpitala w pełnej zasądzonej wysokości; umowa została zawarta w imieniu 
Szpitala przez Dyrektora na czas nieokreślony, a została rozwiązana 
31.05.2016 r.,  

(dowód: akta kontroli str. 323-326) 

                                                      
31 Dalej: Optilus. 
32 Dalej: Kancelaria radcy AGN. 
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 7.12.2015 r. – z Instytutem Praktyki Egzekucyjnej sp. z o.o. z Koszalina33 na 
wykonywanie obsługi prawnej, polegającej na udzielaniu pomocy 
w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych powstałych w związku 
z działalnością gospodarczą Szpitala oraz reprezentowaniu Szpitala 
w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i administracyjnym, w tym 
w sprawach z zakresu prawa podatkowego, za wynagrodzeniem 3 000 zł plus 
podatek VAT oraz zwrot kosztów dojazdów do miejsca wykonywania zlecenia; 
umowa została zawarta w imieniu Szpitala przez Dyrektora na czas 
nieokreślony, a rozwiązano ją 20.04.2016 r.,   (dowód: akta kontroli str. 327-330) 

 22.09.2016 r. – z Kancelarią Prawniczą „Lege Artis” S. D.34 na wykonywanie 
stałej obsługi prawnej, polegającej, m.in. na: prowadzeniu postępowania 
restrukturyzacyjnego, obsłudze zadłużenia, przygotowywaniu opinii prawnych 
w przedmiocie działalności Szpitala i bieżącym doradztwie prawnym za 
wynagrodzeniem ryczałtowym 3 000 plus podatek VAT oraz koszty zastępstwa 
prawnego zasądzone na rzecz w Szpitala w pełnej zasądzonej wysokości; 
umowa została zawarta w imieniu Szpitala przez Dyrektora na czas 
nieokreślony, a rozwiązano ją 31.12.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 332-335) 

Danuta Wojciechowska, dyrektor Szpitala w latach 2015-2017, w sprawie zawarcia 
umowy z firmą IPE w trakcie ważnej umowy na obsługę prawną z Kancelarią radcy 
AGN wyjaśniła, że radca prawny AGN nie zamierzał zajmować się zaplanowanymi 
przez Dyrektora do realizacji działaniami w zakresie zahamowania narastającego 
zadłużenia, z powodu braku czasu i specjalistycznej wiedzy, dotyczącej tematyki 
finansowej. Dlatego podjęto działania zmierzające do znalezienia podmiotu, który 
w profesjonalny sposób udzieli pomocy Szpitalowi w tym zakresie. Umowa z firmą 
IPE została zawarta po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu o ofercie 
złożonej przez tą firmę w zakresie przeprowadzenia postępowania 
restrukturyzacyjnego. Współpraca z firmą IPE układała się bardzo dobrze i była 
bardzo wymierna. Opracowano Program restrukturyzacji i zarządzania 
wierzytelnościami Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 161-163) 

2.3. W okresie objętym kontrolą Szpital nie pobierał opłat od ubezpieczonych 
pacjentów za świadczenia zdrowotne objęte kontraktem z NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 220) 

2.4. W latach 2015-2017 Szpital wykorzystał środki dotacji otrzymane z budżetu 
Powiatu w kwocie łącznej 580,3 tys. zł, z czego w 2015 r. – 22,9 tys. zł, w 2016 r. – 
11,3 tys. zł i w 2017 r. - 546,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 341-350) 

Kontroli poddano sposób wykorzystania środków dotacji przekazanych na rzecz 
Szpitala w łącznej kwocie 397,4 tys. zł (z czego wykorzystano 374,8 tys. zł), 
udzielonych na podstawie umów zawartych: 

 25.03.2015 r. – o przyznanie dotacji w kwocie 23,3 tys. zł na dofinansowanie 
zakupu aktualizacji oprogramowania archiwizacji badań obrazkowych; środki 
dotacji w łącznej kwocie 22,9 tys. zł zostały wykorzystane na: usługę serwisową 
i aktualizację oprogramowania MediCom System, zakup dysku twardego, 
macierzy Qnap oraz usługę serwisową, rozszerzenie sieci komputerowej 
w związku z oprogramowaniem RTG, 

                                                      
33 Dalej: firma IPE. 
34 Dalej: Kancelaria  Lege Artis. 
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 6.12.2016 r. – o przyznanie dotacji w kwocie 11,9 tys. zł na zakup dwóch optyk 
laparoskopowych; środki dotacji w kwocie 11,3 tys. zł zostały wykorzystane na 
zakup tego sprzętu medycznego, 

 13.04.2017 r. – o przyznanie dotacji w kwocie 25,2 tys. zł na zakup sprzętu 
medycznego i wyposażenia Izby Przyjęć Szpitala; środki dotacji w łącznej 
kwocie 24,3 tys. zł zostały wykorzystane na zakup: wagi krzesełkowej, wózka do 
przewozu pacjentów, piły do gipsu, zadaszenia wolnostojącego i wymianę drzwi,  

 19.07.2017 r. - o przyznanie dotacji w kwocie 250 tys. zł na zakup sprzętu 
medycznego na potrzeby oddziałów: Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz 
Chirurgiczno-Ortopedycznego; środki dotacji w kwocie 233,7 tys. zł zostały 
wykorzystane na zakup: respiratora, toru wizyjnego do artroskopu oraz aparatu 
do znieczulania ogólnego, 

 18.10.2017 r. - o przyznanie dotacji celowej w kwocie 87 tys. zł na zadania 
inwestycyjne związane z zakupem kotła zasilającego budynki Szpitala 
w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę; środki dotacji w kwocie 82,6 tys. zł 
zostały wydatkowane na zakup i montaż nowego kotła, palnika gazowego, 
nowej automatyki kotłowej, aparatury zabezpieczającej, czujników, zaworów 
wraz z podłączeniem do instalacji, wykonanie niezbędnych prób oraz 
uruchomienie kotła, automatyki, istniejącej stacji zmiękczania wody. 

(dowód: akta kontroli str. 348-350) 

Szpital wykorzystał środki dotacji objętych badaniem w łącznej kwocie 374,8 tys. zł 
zgodnie z przeznaczeniem (uwzględniając wskaźnik maksymalnej wysokości kwoty 
środków publicznych wyliczony zgodnie z art. 116 ust. ustawy o działalności 
leczniczej), terminowo rozliczył realizację dotowanych zadań oraz zwrócił na 
rachunek Starostwa Powiatowego niewykorzystane środki w kwocie 22,6 tys. zł.  
Zarząd Powiatu nie wnosił uwag do rozliczenia tych dotacji, tym samym uznał, że 
środki dotacji zostały wykorzystane prawidłowo. 

(dowód: akta kontroli str. 348-350) 

Na podstawie umowy zawartej 30.10.2015 r. Szpital otrzymał z budżetu Gminy 
Miasto Darłowo dotację na zakup płytek obrazujących dla Pracowni RTG w Darłowie 
w kwocie 4,9 tys. zł. Środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, 
Szpital terminowo dokonał jej rozliczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 348) 

2.5. W latach 2015-2017 Szpital uzyskał następujące pożyczki i kredyty:  

 z budżetu Powiatu, na podstawie 10 umów, nieoprocentowane pożyczki 
w łącznej kwocie 3 200 tys. zł przeznaczone na spłatę zobowiązań 
wymagalnych. Szpital zwrócił Powiatowi 900 tys. zł, a pożyczki na łączną kwotę 
2 300 tys. zł zostały umorzone35; 

 z firmy MW Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie:  

 umowy pożyczki zawartej 28.11.2014 r., obowiązującej do grudnia 2015 r., 
o miesięcznym limicie transzy 350 tys. zł. Stopa oprocentowania faktycznie 
przekazanych transz pożyczki, w okresie jej wykorzystania, wynosiła 0%, 
natomiast prowizja za jej udzielenie wynosiła 0,022% danej transzy pożyczki, 
co oznacza, że dla maksymalnej kwoty transzy 350 tys. zł prowizja wynosiła 
77 zł dziennie; 

 umowy pożyczki zawartej 12.01.2017 r. na okres 36 miesięcy - 2 000 tys. zł. 
Oprocentowanie pożyczki ustalono w stosunku rocznym według zmiennej 
stopy procentowej ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla 
depozytów trzymiesięcznych (WIBOR 3M), powiększoną o stałą marżę 
wynoszącą 4,77%;  

                                                      
35 W tym: 150 tys. zł w 2015 r., 300 tys. zł w 2016 r., 900 tys. zł w 2017 r. i 950 tys. zł w 2018 r.  
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 z firmy Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie: 

 umowy pożyczki odnawialnej zawartej 8.12.2014 r. na okres do 
30.11.2015 r., z limitem do maksymalnej kwoty 350 tys. zł. Oprocentowanie 
na dzień zawarcia pożyczki wynosiło 6,90% w stosunku rocznym - według 
zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 
dla depozytów 6-miesięcznych (WIBOR 6M), powiększoną o stałą marżę 
wynoszącą 4,85%. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjęto WIBOR 
6M z 1.12.2014 r. wynoszącą 2,05%. Prowizja za zawarcie umowy została 
ustalona w wysokości 1% kwoty limitu, 

 umowy pożyczki odnawialnej zawartej 31.03.2016 r. na okres do 
31.03.2017 r. z limitem do maksymalnej kwoty 750 tys. zł. Oprocentowanie 
na dzień zawarcia pożyczki wynosiło 6,90% w stosunku rocznym - według 
zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 
dla depozytów 6-miesięcznych (WIBOR 6M), powiększoną o stałą marżę 
wynoszącą 5,16%. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjęto WIBOR 
6M z 7.03.2016 r. wynoszące 1,74%,  

 umowy pożyczki odnawialnej zawartej 31.03.2017 r. na okres do 
31.03.2018 r. z limitem do maksymalnej kwoty 750 tys. zł. Oprocentowanie 
na dzień zawarcia pożyczki wynosiło 6,90% w stosunku rocznym - według 
zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 
dla depozytów 6-miesięcznych (WIBOR 6M), powiększoną o stałą marżę 
wynoszącą 5,09%. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjęto WIBOR 
6M z 10.03.2017 r. wynoszące 1,81%. Prowizja za zawarcie umowy została 
ustalona w kwocie 7 500 zł; 

 z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, na podstawie umowy zawartej 
30.12.2013 r., długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 8 000 tys. zł na 
okres od 30.12.2013 r. do 15.12.2023 r. W umowie określono, że kredyt 
zostanie wykorzystany na spłatę wcześniejszych kredytów oraz częściowo 
zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz zobowiązań 
publiczno-prawnych. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało według zmiennej 
stopy procentowej ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów 
jednomiesięcznych (WIBOR 1M), powiększoną o stałą marżę Banku wynoszącą 
2%. Na dzień zawarcia umowy obowiązywało oprocentowanie w wysokości 
4,6% w skali roku (suma stawki WIBOR 1M i marży Banku). Szpital zobowiązał 
się spłacić wykorzystany kredyt w równych miesięcznych ratach kapitałowych 
po 66 667 zł, począwszy od 31.01.2014 r. do 15.12.2023 r.  
Na wniosek Szpitala, w związku z zawieszeniem w spłacie trzech rat 
kapitałowych (z terminem płatności od 31.08 do 31.10.2016 r.), 25.08.2016 r. 
z Bankiem PKO BP S.A. (następcą prawnym Banku Nordea) został zawarty 
aneks nr 1 do umowy, podwyższający kwoty pozostałych 86 rat kapitałowych do 
68 992,26 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 351-387) 

Zastępca Dyrektora Szpitala, Tomasz Walasek wyjaśnił, że Szpital zaciągał 
pożyczki w firmach MW Trade S.A. i Magellan S.A., ponieważ od 2009 r. posiada 
ujemne kapitały własne i przez banki jest klasyfikowany jako podmiot 
o podwyższonym ryzyku ściągalności. Banki nie były zainteresowane udzielaniem 
kredytów podmiotom o ujemnym wyniku finansowych i wartości zobowiązań 
długoterminowych przekraczających wartość środków trwałych. W 2016 r. Szpital 
podjął działania mające na celu restrukturyzowanie zobowiązań, ale mimo starań, 
nie otrzymał żadnej oferty kredytu bankowego. Oferty natomiast przedłożyły ww. 
instytucje. Ponieważ wysokość oprocentowania proponowana przez ww. instytucje 
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była niższa od ustawowych odsetek, postanowiono skorzystać z przedłożonych 
ofert. 

(dowód: akta kontroli str. 390-391) 

2.6. Szpital nie prowadził rachunku kosztów udzielania poszczególnych procedur 
medycznych. Zgodnie z polityką rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem 
Dyrektora Szpitala z 15.03.2013 r., rachunek kosztów był prowadzony w podziale na 
miejsca powstawania. 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że wprowadzenie identyfikacji kosztów dla 
poszczególnych procedur medycznych wymagałoby dodatkowych nakładów 
finansowych oraz stanowiłoby dodatkowe obowiązki pracownicze. Ponadto, ze 
względu na przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych36 Szpital nie może odmówić 
wykonania procedury medycznej mającej na celu poprawę lub ratowanie zdrowia 
pacjenta, bez względu na jej rentowność. Najwyższe koszty Szpitala to 
wynagrodzenie personelu medycznego oraz koszty stałe związane 
z nieruchomościami i sprzętem niezbędnym do realizacji kontraktu z NFZ. 
Rezygnacja z nierentownych procedur spowoduje wzrost obciążenia rentownych 
procedur kosztami stałymi, dlatego dodatkowe obciążenie wynikające z identyfikacji 
kosztów poszczególnych procedur nie wpłynie na poprawę wyniku finansowego. 

(dowód: akta kontroli str. 69-71) 

2.7. W latach 2015-2017 w Filii Szpitala w Darłowie funkcjonowały: Pracownia RTG, 
Poradnia Kardiologiczna, której działalność została zawieszona w II kwartale 2015 r. 
oraz Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej. Wyniki finansowe Pracowni RTG i Poradni Kardiologicznej 
przedstawiały się następująco: 

 Pracownia RTG: 

 przychody: 200,6 tys. zł w 2015 r., 191,0 tys. zł w 2016 r., 142,9 tys. zł 
w 2017 r., 

 koszty odpowiednio: 159,6 tys. zł, 117,2 tys. zł, 114,9 tys. zł, 

 wynik finansowy (zysk) odpowiednio: 41,0 tys. zł, 73,8 tys. zł, 28,0 tys. zł; 

 Poradnia Kardiologiczna (od II kwartału 2015 r. zawieszona działalność): 

 przychody odpowiednio: 16,5 tys. zł, 0 zł, 0 zł,  

 koszty odpowiednio: 26,7 tys. zł, 1,3 tys. zł, 0 zł, 

 wynik finansowy odpowiednio: zysk 10,2 tys. zł, strata 1,3 tys. zł, 0 zł. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna funkcjonowała na podstawie kontraktu, który 
przewidywał świadczenia w dwóch lokalizacjach, tj. Sławnie i Darłowie, ale 
przychody miały formę ryczałtu, niezależnego od ilości przyjętych pacjentów, 
wynoszącego dla obu lokalizacji: 1 122,2 tys. zł w 2015 r., 1 122,5 tys. zł w 2016 r. 
i 1 196,6 tys. zł w 2017 r. 
Koszty Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Sławnie i Darłowie wyniosły 
odpowiednio: 1 142,5 tys. zł, 1 196,2 tys. zł, 1 130,0 tys. zł, a wynik finansowy 
stanowił stratę, odpowiednio: 20,3 tys. zł, 73,7 tys. zł i 66,6 tys. zł. 
Koszty Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Darłowie wyniosły odpowiednio: 
462,4 tys. zł, 462,0 tys. zł, 460,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 227-228) 

2.8. Szpital został zakwalifikowany na okres od 1.10.2017 r. do 31.12.2021 r. do 
systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 
jako podmiot o pierwszym stopniu referencyjności. Zawarta umowa zobowiązuje 
NFZ do finansowania, w formie ryczałtu, wykonanych procedur zdrowotnych, przy 

                                                      
36 Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm. 
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czym wartość ryczałtu za pierwszy okres rozliczeniowy, od 1.10.2017 r. do 
31.12.2017 r. została określona na podstawie IV kwartału 2015 r.  
Dyrektor Szpitala przedstawił zestawienie przychodów ze sprzedaży usług na rzecz 
NFZ za 2017 r. i za okres od stycznia do kwietnia 2018 r., z którego wynika, że 
średnia miesięczna wartość przychodów w okresie nieobjętym ryczałtem wynosiła 
1 507,7 tys. zł, a w okresie ryczałtowym – 1 755,7 tys. zł; wynik finansowy po 
korekcie o koszty amortyzacji oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów, wykazywał 
stratę w pierwszym przypadku 32,2 tys. zł, a w drugim 24,1 tys. zł, tj. mniejszą 
o 25%. Dyrektor oszacował, że przychody uzyskane z NFZ w 2018 r. wzrosną 
w stosunku do roku poprzedniego o 1 430 tys. zł, tj. o 7,5%. 

(dowód: akta kontroli str. 225-226) 

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

1. Szpital nie naliczył firmie Optilus kary umownej, pomimo że sprzęt urologiczny, 
będący przedmiotem umowy z 21.12.2017 r. został dostarczony z czterodniowym 
opóźnieniem. 
Umową z 21.12.2017 r. Szpital zlecił firmie Optilus dostawę sprzętu urologicznego, 
tj. endoskopu, płaszcza cytoskopowego oraz mostka w terminie nieprzekraczającym 
sześć tygodni od dnia daty zawarcia umowy (tj. do dnia 1.02.2018 r.) za 
wynagrodzeniem w kwocie 32 886 zł brutto. 
Ww. sprzęt został dostarczony do Szpitala z czterodniowym opóźnieniem, co 
potwierdzono protokołem zdawczo-odbiorczym z 5.02.2018 r.  
Szpital nie naliczył firmie Optilus kary za nieterminowe wykonanie dostawy, 
wynikającej z § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, tj. 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień 
jej nieterminowego wykonania - w kwocie łącznej 263 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 299-301, 303) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że nie naliczono kar za zwłokę ze względu na 
zachowanie dobrych relacji z firmą Optilus, która wykonuje usługi dla Szpitala, takie 
jak przeglądy techniczne aparatury czy pilne naprawy sprzętu i nigdy nie naliczała 
odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań przez Szpital. 

(dowód: akta kontroli str. 71-72) 

2. Umowy na obsługę prawną Szpitala, wbrew przepisowi art. 142 ust. 1 i 2 pzp, 
zostały zawarte na czas nieokreślony, bez przeprowadzenia postępowania 
przetargowego, z tego:  

a) umowę z 2.01.2013 r. o stałą obsługę prawną, przez Kancelarię radcy AGN (za 
wynagrodzeniem 2 500 zł plus podatek VAT/ miesięcznie) na czas nieokreślony 
zawarł w imieniu Szpitala ówczesny Dyrektor Arkadiusz Michalak, 

(dowód: akta kontroli str. 323-325) 

b) umowy: z 7.12.2015 r. na obsługę prawną, polegającą na udzielaniu pomocy 
w rozwiazywaniu problemów prawnych powstałych w związku z działalnością 
Szpitala oraz reprezentowaniu Szpitala w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym 
i administracyjnym przez firmę IPE (za wynagrodzeniem 3 000 zł plus podatek VAT) 
miesięcznie) oraz z 22.09.2016 r. na obsługę prawną, przez Kancelarię Lege Artis 
(za wynagrodzeniem 3 000 zł plus podatek VAT/ miesięcznie), na czas nieokreślony 
zawarła w imieniu Szpitala ówczesna Dyrektor Danuta Wojciechowska. 

(dowód: akta kontroli str. 327-329) 

Zgodnie z art. 44 ust. 4 w związku z art. 9 pkt 10 ufp Szpital był zobowiązany do 
zawierania umów, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, 
na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Zgodnie art. 
142 ust. 1 i 2 pzp umowę zawiera się na czas oznaczony. Zamawiający może 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres 
dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje 
oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego 
lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem 
planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. 

Arkadiusz Michalak wyjaśnił, że zlecenie obsługi prawnej było kontynuacją 
wcześniejszych umów zawartych z radcą prawnym i nie pamięta, dlaczego umowa 
została zawarta na czas nieokreślony oraz że nie otrzymał żadnej informacji 
o konieczności przeprowadzenia postępowania wynikającego z zapisów stosownych 
ustaw. 

(dowód: akta kontroli str. 416) 
Danuta Wojciechowska wyjaśniła, że jej zdaniem zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 pzp 
ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Od 1 stycznia 2016 r. średni 
kurs euro do złotego stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych wynosił 4,1749 zł. W związku z powyższym do postępowań 
o zamówienie publiczne ogłoszonych od 1 stycznia 2016 r. obowiązek stosowania 
przepisów ustawy pzp powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza 
kwotę 30 000 euro, co przy uwzględnieniu nowego kursu oznacza, że wskazanej 
ustawy nie stosujemy do zamówień, których wartość nie przekracza 125 247 zł 
netto. Stosownie do przyjętego planu finansowego Szpitala wartość umowy w roku 
budżetowym nie przekraczała wartości określonej w art. 4 pkt 8 pzp. Do tego 
rodzaju zamówień nie mają zastosowania przepisy ustawy pzp dotyczące 
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym 
zamawiający, o których mowa w art. 13a ust. 1 ustawy pzp, nie są zobowiązani do 
wykazywania w planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
zamówień poniżej progu bagatelności, jak również zamówień, które są wyłączone 
z obowiązku stosowania przepisów ustawy pzp. Usługi prawne wyłączono w ustawie 
w art. 4 pkt3 lit. e). Mając na względzie bezpieczeństwo Szpitala, dynamikę zdarzeń 
(nakazy sądowe, kolejni komornicy, naliczane odsetki), Szpital choć nie był 
zobowiązany, przeprowadził „zapytanie ofertowe” na wyłonienie podmiotu na 
obsługę prawną, które Dział Zamówień Publicznych prowadził poprzez stronę 
internetową Szpitala. Spośród złożonych ofert wybrano najtańszą, która oferowała 
również doradztwo podatkowe (…). W tym stanie rzeczy zapewniono przestrzeganie 
przy udzielaniu zamówienia na usługi prawne zasady należytego zarządzania 
finansami publicznymi, określonej w art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp. Wydatkowanie środków 
dokonano w sposób celowy i oszczędny. Szpital wydatkował środki na niezbędną 
obsługę prawną (…). 

(dowód: akta kontroli str. 161-163) 

Zdaniem NIK do szacowania zamówienia usług: 

 w przypadku Kancelarii radcy AGN i firmy IPE należało zastosować przepis art. 
34 ust. 3 pzp (obowiązujący do 27.072016 r.), zgodnie z którym, jeżeli 
zamówienia udziela się na czas nieoznaczony, wartością zamówienia jest 
wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania 
zamówienia, 

 w przypadku Kancelarii Lege Artis należało zastosować przepis art. 34 ust. 3a 
pkt 2 pzp (obowiązujący od 28.07.2016 r.), zgodnie z którym podstawą ustalenia 
wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, 
jest wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 miesięcy – 
w przypadku zamówień udzielanych na czas nieoznaczony lub oznaczony 
dłuższy niż 48 miesięcy. 
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Szacunkowa wartość ww. zamówień wyniosła odpowiednio: 120 000 zł netto 
w przypadku umowy z Kancelarią radcy AGN oraz 144 400 zł netto w przypadku 
umowy z firmą IPE i Kancelarią Lege Artis. 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp ustawy nie należało stosować do zamówień i konkursów, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
14 000 euro (do 15.04.2014 r.) i 30 000 euro (od 16.04.2014 r.). 
Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych obowiązujący w dniu 2.01.2013 r.37 wynosił 
4,0196 zł (równowartość 14 000 euro stanowiła kwota 56 274,40 zł), w dniu 
7.12.2015 r.38 wynosił 4,2249 (równowartość 30 000 euro stanowiła kwotę 
126 747 zł), zaś w dniu 22.09.2016 r.39 wynosił 4,1749 (równowartość 30 000 euro 
stanowiła kwota 125 247 zł). 
Zgodnie z obowiązującym od 28.07.2016 r. art. 4 pkt 3 lit. e) pzp ustawy nie należało 
stosować do zamówień, których przedmiotem są wykonywane przez adwokata, 
radcę prawnego lub prawnika zagranicznego usługi prawne: zastępstwa 
procesowego wykonywanego w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub 
przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi 
sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi jak również 
usługi doradztwa prawnego wykonywane w zakresie przygotowania ww. 
postępowań lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której 
dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań. 

3. Umowa nr 3/17 z 4.01.2017 r. o udzielenie Szpitalowi z budżetu Powiatu pożyczki 
w kwocie 600 tys. zł została w imieniu Szpitala podpisana przez Głównego 
Księgowego Aleksandrę Ostapkiewicz, która nie posiadała w tym dniu upoważnienia 
do zaciągania nowych zobowiązań. Dokumentacja Szpitala zawierała upoważnienie 
udzielone Aleksandrze Ostapkiewicz, wydane przez Danutę Wojciechowską 
2.08.2016 r., oznaczone numerem SP1028/S/001-011/1/2016, do kierowania 
Szpitalem w czasie jej nieobecności, z wyłączeniem podpisywania umów o pracę, 
zwalniania pracowników i zaciągania nowych zobowiązań.  

(dowód: akta kontroli str. 418-420) 

Aleksandra Ostapkiewicz wyjaśniła kontrolerom NIK, że działała na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego jej przez dyrektor Szpitala Danutę Wojciechowską do 
kierowania Szpitalem w zakresie kompetencji Dyrektora w czasie jej nieobecności. 
Pełnomocnictwo przedłożone przez Aleksandrę Ostapkiewicz również 
z 2.08.2016 r., zarejestrowane pod tym samym numerem (SP1028/S/001-
011/1/2016) nie zawierało żadnych ograniczeń funkcji kierowniczej. 

(dowód: akta kontroli str. 421-423) 

W okresie od 2 do 9 stycznia 2017 r. Danuta Wojciechowska przebywała na urlopie 
wypoczynkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 424) 

Danuta Wojciechowska, niebędąca pracownikiem Szpitala od 14.11.2017 r., 
wyjaśniła, że ze względu na brak dokumentów źródłowych, trudno jest jej odnieść 
się do tej sprawy i nie jest w stanie określić, dlaczego pełnomocnictwa zostały 

                                                      
37 Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, 
poz. 1650). 
38 Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 
1392). 
39 Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 
2254). 
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napisane z tą samą datą i tym samym numerem. Niejednokrotnie zwracała uwagę 
pracownikowi merytorycznemu na błędy podczas sporządzania pism, ale nie potrafi 
określić kto, dlaczego i czy w tym samym czasie przedłożył pełnomocnictwa do 
podpisania. 

(dowód: akta kontroli str. 165) 

W dokumentacji Szpitala znajdowała się kopia pisma z 1.09.2017 r., w którym 
Aleksandra Ostapkiewicz informuje Zarząd Powiatu, że na podstawie 
pełnomocnictwa z 2.08.2016 r. została upoważniona przez Danutę Wojciechowską 
do kierowania Szpitalem w zakresie kompetencji Dyrektora, z wyłączeniem 
podpisywania umów o pracę, zwalniania pracowników i zaciągania nowych 
zobowiązań.  

(dowód: akta kontroli str. 425) 

4. Plany finansowe Szpitala za lata 2015-2017 nie zawierały obowiązkowych 
informacji określonych w art. 31 pkt 2, 6 i 7 ufp o: 

 dotacjach z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

 stanie należności i zobowiązań na początek i koniec roku, 

 stanie środków pieniężnych na początek i koniec roku. 
(dowód: akta kontroli str. 177-212) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że plany finansowe nie zawierały wymienionych 
elementów, ze względu na obowiązek składania do organu tworzącego rocznych 
sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Rb-N i Rb-Z w terminach 
wcześniejszych od daty składania planu finansowego. Wymienione sprawozdania 
zawierają informacje o stanie zobowiązań i należności oraz środków pieniężnych. 
Uznano, że obowiązek informowania o ich stanie został wykonany i nie ujęto ww. 
danych w planach finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 390-391) 

W okresie objętym kontrolą działalność Szpitala zamykała się ujemnym wynikiem 
finansowym, przy czym strata w 2017 r. wynosząca 438,1 tys. zł znacząco 
zmniejszyła się w stosunku do strat w latach 2015-2016, które wynosiły odpowiednio 
1 615,5 tys. zł i 1 516,5 tys. zł. Wpływ na poprawę wyniku Szpitala miała pomoc 
udzielona z budżetu Powiatu w formie dotacji, które w latach 2015-2016 łącznie 
wyniosły 24,3 tys. zł, a w 2017 r. – 546,1 tys. zł, umorzonych pożyczek (przychody 
finansowe) odpowiednio w kwotach 450 tys. zł i 900 tys. zł oraz zakwalifikowanie 
Szpitala w IV kwartale 2017 r. do systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, co spowodowało wzrost miesięcznych 
przychodów średnio o 248 tys. zł. Badanie trzech wybranych inwestycji o łącznej 
wartości 582 tys. zł wykazało, że zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie zamówień publicznych.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:  

 zwierania umów na świadczenie usług prawnych na czas nieokreślony, 
z naruszeniem art. 142 pzp,  

 nienaliczenia kary umownej w kwocie 263 zł za nieterminową dostawę sprzętu 
medycznego, 

 zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 600 tys. zł (zaciągnięcia pożyczki 
z budżetu Powiatu) przez osobę nieposiadającą stosownego upoważnienia do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Szpitala,  

 nieujęcia w planach finansowych elementów, o których mowa w art. 31 pkt 2, 6 
i 7 ufp, w zakresie dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, stanu należności i zobowiązań na początek i koniec 
roku, stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.  

Ocena cząstkowa 
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3. Działania naprawcze oraz współpraca z organami: doradczym 
i nadzoru nad działalnością Szpitala. 

3.1. W Szpitalu były opracowywane okresowe analizy sytuacji ekonomiczno-
finansowej, w tym raporty na podstawie art. 53a ust. 1 ustawy o działalności 
leczniczej, które przedkładano organom Powiatu oraz Radzie Społecznej Szpitala. 
Sytuacja Szpitala był omawiana na posiedzeniach Zarządu Powiatu oraz komisji 
Rady Powiatu. Informacje zawarte w analizach obejmowały m.in.: wysokość 
przychodów i kosztów, przewidywany wynik finansowy, rentowość poszczególnych 
oddziałów i poradni, stan zatrudnienia. 
Organom Powiatu i Radzie Społecznej Szpitala przedkładano odpowiednio do 
zatwierdzenia i zaopiniowania plany finansowe i inwestycyjne oraz rozliczenia 
wykonania tych planów. 

(dowód: akta kontroli str. 491-574) 

3.2.1. W lipcu 2015 r. dyrektor Szpitala przedłożył Zarządowi Powiatu program 
poprawy efektywności w okresie lipiec-grudzień 2015 r., zakładający m.in.: 
negocjacje z NFZ w sprawie zapłaty za wykonanie nadlimitów, pozyskiwanie 
środków z innych źródeł niż NFZ, oszczędności na mediach, zmiany w Zakładowym 
Regulaminie Wynagradzania, przeprowadzenie analizy zatrudnienia, zmiany 
w gospodarce materiałowej, zmiany w organizacji, prowadzenie racjonalnej polityki 
remontowej i inwestycyjnej. Założenia programu przewidywały wzrost przychodów 
o 273 tys. zł i obniżenie kosztów o 1 711,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 576-625) 

Program został negatywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala na 
posiedzeniu 18.08.2015 r. Członkowie Rady wskazali na brak konkretnych działań 
ze strony Dyrektora w celu poprawy sytuacji Szpitala oraz brak koncepcji poprawy 
jego sytuacji. W trakcie posiedzenia ówczesny dyrektor Szpitala złożył pisemną 
prośbę o rozwiązanie umowy. Odwołanie ze stanowiska nastąpiło 19.09.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 814-817) 

Arkadiusz Michalak, dyrektor Szpitala w latach 2011-2015 wyjaśnił, że program 
powstał we współpracy z pracownikami Szpitala, a przesłankami do jego 
sporządzenia była chęć zmniejszenia narastającej straty (zoptymalizowania kosztów 
w stosunku do przychodów). Prośba o sporządzenie takiego programu wypłynęła ze 
strony Rady Społecznej Szpitala i Zarządu Powiatu. Szpital od momentu powstania 
generował straty finansowe, a utrata w czerwcu 2011 r. pogotowia ratunkowego 
w znacznym stopniu przyspieszyła jego tragiczną sytuację finansową. Rosnące 
żądania pracowników, zmniejszona wartość przychodu z tytułu utraty pogotowia 
ratunkowego, brak zapłaty za zrealizowane świadczenia w szpitalu przez NFZ 
powodowały wzrost straty finansowej szpitala. Dyrektor Szpitala wyjaśnił także, że 
mimo braku zatwierdzenia programu, podjął działania w części realizujące jego 
założenia, tj. zwiększenie nadzoru na wydatkami dotyczącymi kosztów leków, 
materiałów medycznych i racjonalizacja ich wydawania. 

(dowód: akta kontroli str. 416-417) 

3.2.2. W marcu 2016 r. dyrektor Szpitala zatwierdziła „Główne założenia kierunkowe 
dla Szpitala”, zgodnie z którymi głównym celem działań naprawczych była 
restrukturyzacja Szpitala (przeprowadzenie zmian organizacyjnych, finansowych 
i technicznych prowadzących do przywrócenia równowagi wewnętrznej w ujęciu 
operacyjnym i bilansowym) poprzez, m.in.: 

 restrukturyzację zatrudnienia (stopniowa redukcja zatrudnienia pracowników 
w wieku emerytalnym na rzecz outsourcingu usług utrzymania czystości, 
transportu, obsługi technicznej),  

Opis stanu 
faktycznego 
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 restrukturyzację zadłużenia (zmiana struktury zadłużenia poprzez 
dofinansowanie kapitałem długoterminowym, zawarcie pozasądowych ugód 
z wierzycielami i układu ratalnego z Urzędem Skarbowym),  

 podniesienie rentowności świadczonych usług medycznych poprzez 
zwiększenie zakresu świadczeń (uzyskanie kontraktów na nowe poradnie 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj. alergologicznej, endokrynologicznej, 
gastroenerologicznej, kardiologicznej), lepsze wykorzystanie zasobów 
łóżkowych na oddziałach przynoszących największe straty, utworzenie jednej 
wspólnej Izby Przyjęć z wyłączeniem Izby Przyjęć na Oddziale dziecięcym, 

 zmiany w zakresie organizacji zarządzania prowadzące do ograniczenia 
kosztów, w tym zmianę receptariusza leków (wprowadzenie tańszych leków 
generycznych), obniżenie kosztów materiałów i energii (prowadzenie 
rozpoznania rynku), zmianę regulaminu wynagradzania (podjęcie negocjacji ze 
związkami zawodowymi na temat dodatku stażowego), wprowadzenie kart 
paliwowych transportu sanitarnego.  

(dowód: akta kontroli str. 626-633) 

Przedstawiony dokument stanowił podstawę do opracowania programu 
naprawczego. W lipcu 2016 r. Dyrektor Szpitala przedłożyła Zarządowi Powiatu 
program działań naprawczych zawierający propozycje m.in. restrukturyzacji: 
zadłużenia, zatrudnienia, usług medycznych, zarządzania i organizacji; opracowania 
nowej struktury organizacyjnej; wprowadzenia szczegółowych analiz finansowych 
działania całego Szpitala, a także realizowanych zadań i procedur; dopasowania 
struktury i zakresu świadczeń zdrowotnych do zgłaszanych potrzeb oraz możliwości 
płatniczych NFZ; zwiększenia wykorzystania łóżek, bloku operacyjnego, poprawy 
efektywności pracy. Przedstawione zostały propozycje i kierunki zmian dotyczące 
oddziałów oraz komórek organizacyjnych. Program zawierał również zestawienie 
działań wdrożonych w 2016 r., m.in.: wprowadzenie cotygodniowego monitoringu 
realizacji umowy z NFZ, monitoringu ruchu chorych na oddziałach, renegocjacje 
umów o pracę lekarzy, analizę zatrudnienia, analizę poziomu zużycia sprzętu 
jednorazowego i leków, analizę ilości i wartości zlecanych badań diagnostycznych. 
Efekt tych działań w okresie trzech kwartałów 2016 r. został oszacowany na 
667 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 634-663) 

Program ten został krytycznie oceniony przez Audytora wewnętrznego Starostwa, 
który stwierdził, że nie zawiera on danych pozwalających na odniesienie się do 
planowanych działań, m.in. analiz ekonomicznych uwzględniających wskaźniki 
wzrostu zadłużenia i wskaźniki zobowiązań wobec dostawców, nie podano danych 
o wynikach finansowych poszczególnych oddziałów, pominięto sytuację prawną 
i organizacyjną Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 818-821) 

Uzupełniony program przedłożony Powiatowi w listopadzie 2016 r. został 
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala uchwałą nr 4/2016 
z 5.12.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 664-698) 

3.2.3. We wrześniu 2017 r. Dyrektor Szpitala przedłożyła Zarządowi Powiatu 
program działań naprawczych sporządzony na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy 
o działalności leczniczej, który zakładał m.in. kontynuację restrukturyzacji: 
zadłużenia, zatrudnienia, usług medycznych, zarządzania i organizacji; restrykcyjne 
działania zmierzające do osiągnięcia równowagi finansowej; wprowadzenie 
szczegółowych analiz finansowych działania całego Szpitala, a także realizowanych 
zadań i procedur; zwiększenie przychodów przy jednoczesnym zmniejszaniu 
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kosztów; wdrożenie nowego regulaminu pracy i wynagradzania; dopasowanie 
kosztów do poziomu uzyskiwanych przychodów; dopasowanie struktury i zakresu 
świadczeń zdrowotnych do zgłaszanych potrzeb oraz do możliwości płatniczych 
NFZ; zwiększenie obłożenia łóżek oraz bloku operacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 699-738) 

Zarząd Powiatu, po analizie przeprowadzonej na posiedzeniach 19 i 30.10.2017 r. 
postanowił nie zatwierdzać programu, m.in. ze względu na: 

 brak informacji o efektywności, zasadności i wymiernych korzyściach 
wynikających ze zmniejszenia w I kwartale 2017 r. liczby łóżek, 

 brak analizy indywidualnych kosztów leczonych pacjentów oraz informacji 
o opłacalności procesu leczenia poszczególnych grup JGP40, w kontekście 
spadku liczby pacjentów z 6 482 w 2015 r. do 5 965 w 2016 r., 

 niewskazanie działań mających na celu zwiększenie obłożenia łóżek,  

 brak szczegółowej analizy zasobów personalnych na oddziałach szpitalnych, 
która mogłaby skutkować optymalizacją wykorzystania posiadanych kadr, 

 brak propozycji rozwiązania dotyczącego zmniejszania się amortyzacji, 
z 528,8 tys. zł w 2015 r. do 392,2 tys. zł w 2016 r., 

 proponowanie działań nieznajdujących odzwierciedlenia w wyniku finansowym - 
Szpital nadal będzie miał słabą zdolność bieżącego regulowania zobowiązań, 
a wzrost zobowiązań krótkoterminowych wpłynie na rentowność i płynność 
finansową, 

 nierealne, ze względu na brak zgody NFZ i groźbę kar, propozycje 
wprowadzenia dyżurów pod telefonem zamiast dyżurów regularnych, 

 niemożliwe, ze względu na sytuację finansową Szpitala, przeprowadzenie 
postępowania w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, 

 nierealną projekcję wyniku finansowego na lata 2018-2019. 
Zarząd Powiatu uznał, że przedstawiony program działań naprawczych nie 
przyniesie pożądanych rezultatów i doprowadzi do zwiększenia zadłużenia i jeszcze 
większych problemów związanych z funkcjonowaniem Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 739-743) 

Dyrektor Szpitala, która przygotowała programy naprawcze w 2016 r. i 2017 r. 
została odwołany ze stanowiska 14.11.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 8-9) 

3.2.4. Kolejny program działań naprawczych, sporządzony na podstawie art. 59 ust. 
4 ustawy o działalności leczniczej, został złożony w Starostwie 27.09.2018 r. (20 dni 
przed zakończeniem kontroli NIK). Zawierał szczegółowe propozycje działań 
odnoszących się do: zwiększenia przychodów ze sprzedaży usług medycznych, 
obniżenia kosztów działalności bezpośredniej, obniżenia kosztów obsługi zadłużenia 
oraz modernizacji i rozwoju posiadanych zasobów środków trwałych. Do dnia 
zakończenia kontroli NIK podmiot tworzący nie podejmował formalnych działań 
w celu jego zatwierdzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 745-798) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w celu poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Szpitala podejmowano w latach 2015-2017, m.in. następujące działania (zakładane 
w ww. programach naprawczych): 

 zatwierdzono (zarządzeniem Dyrektora z 10.12.2015 r.) „Regulamin 
postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego w Szpitalu”, 
normalizujący zakupy zlecane poza przetargiem – wynikiem działania jest 
akceptacja zakupów przez Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Dział 

                                                      
40 Jednorodne Grupy Pacjentów. 
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Zamówień Publicznych przed faktycznym dokonaniem zakupu. Zarządzenie 
miało na celu eliminację zakupów zbędnych oraz nadzór nad wyborem 
optymalnej oferty zarówno pod względem cenowym jak i dopasowania do 
potrzeb jednostki; 

 wprowadzono bieżący monitoring realizacji planu finansowego zarówno pod 
względem uzyskiwanych przychodów - wykonania kontraktu jak i ponoszonych 
kosztów (sukcesywna analiza kosztów rodzajowych w rozbiciu na oddziały 
i pozostałe komórki Szpitala z podziałem na koszty stałe oraz koszty zależne od 
obłożenia). Efektem jest zmniejszenie rozbieżności pomiędzy wartościami 
zaplanowanymi a osiągniętymi na koniec roku; 

 wprowadzono monitoring ilości zużywanego sprzętu jednorazowego oraz leków. 
Sukcesywnie przeprowadza się inwentaryzacje w apteczkach oddziałowych 
w celu poprawy rotacji zapasów; 

 renegocjowano umowy na zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wydłużono 
terminy płatności za zakup materiałów i usług do 60 dni, dla dostaw których 
zakupy realizowane są na podstawie przetargów; 

 rozpoczęto sukcesywne obniżanie zatrudnienia poprzez naturalną migrację 
zasobów ludzkich (planowane przejścia na emerytury) – zaplanowano, że do 
końca roku 2020 na emeryturę przejdzie 20 osób, co obniży zatrudnienie do 
poziomu 126 osób, tj. 0,85 osoby na łóżko;  

 położono nacisk na realizację kontraktu z NFZ, co obniżyło jednostkowe koszty 
stałe oraz poprawiło rentowność sprzedaży z poziomu (– )6,7% w latach 2015-
2016 do poziomu (–)4,2% w roku 2017. Na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano 
99,98% kontraktu z NFZ (za trzy kwartały) oraz ryczałtu (w IV kwartale), co 
zapewniło jednostce przychody w pierwszym półroczu 2018 r. na 
porównywalnym poziomie;  

 prowadzono negocjacje mające na celu zmianę struktury zobowiązań jednostki 
poprzez rozłożenie spłat zobowiązań na raty, umorzenie bądź odstąpienie od 
naliczania odsetek w ramach realizacji „Programu restrukturyzacji 
wierzytelnościami”. 

(dowód: akta kontroli str. 219-220) 

W latach 2015-2017 Szpital zawarł ugody i porozumienia dotyczące zobowiązań 
z 45 kontrahentami o łącznej wartości 2 250,6 tys. zł, mające na celu obniżenie 
kosztów odsetek od ww. zobowiązań oraz uniknięcie kosztów sądowych 
i komorniczych. Zawarte ugody skutkowały oszczędnościami w kwocie 307,6 tys. zł. 
Zobowiązania wymagalne Szpitala zmniejszyły się z 3 393,4 tys. zł na koniec 
2015 r. do 1 661,8 tys. zł na koniec 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 216, 223, 812) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że wprowadzenie planu spłaty zobowiązań wymagalnych 
będzie możliwe, gdy jednostka zacznie osiągać dodatnie wyniki finansowe, 
pozwalające w pierwszej kolejności na regulowanie rat kapitałowych od zobowiązań 
długoterminowych. 

(dowód: akta kontroli str. 223) 

3.3. W latach 2015-2017, niżej wymienione instytucje kontrolne przeprowadziły 
ogółem 33 kontrole Szpitala: 

 NFZ – cztery kontrole w zakresie: 

 organizacji udzielania świadczeń w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej 
w oparciu o obowiązujące przepisy w 2014 r., 

 realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie szpitalne, w zakresie kwalifikacji i wykazywania do rozliczenia 
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świadczeń grupą JGP H89C Choroby niezapalne kości i stawów <4 dni 
w ramach Oddziału Chirurgiczno-Ortopedycznego; 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna – 13 kontroli przeprowadzonych w zakresie: 

 przestrzegania procedur przeciwepidemicznych oraz stanu sanitarno-
higienicznego oddziałów i poradni, 

 sprawdzenia wykonania nakazów wynikających z decyzji Głównego 
i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zaleceń doraźnych wpisanych 
w poprzednich protokołach kontroli, 

 działań podejmowanych na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia 
pacjenta z EVD, 

 postępowania z bielizną szpitalną, postępowania z odpadami medycznymi 
i komunalnymi, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,  

 zaopatrzenia w wodę, 

 przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie 
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,  

 zgodności żywienia pacjentów z obowiązującymi zasadami prawidłowego 
żywienia,  

 przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne 
dotyczące ochrony radiologicznej, 

 szczepień ochronnych, 

 standardów wymagań dla personelu, środków ochrony osobistej dla 
pracowników ochrony zdrowia sprawujących opiekę nad pacjentem 
podejrzanym o zakażenie wirusem Ebola;  

 Państwowa Inspekcja Pracy – siedem kontroli w zakresie: 

 aktualnego stanu przestrzegania przepisów prawnej ochrony stosunku pracy, 
stosowania przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy, realizacji 
uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji 
organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy,  

 przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia,  

 wybranych zagadnień z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, 

 przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym sprawdzenie realizacji uprzednio 
wydanych środków prawnych oraz ustalenie pracownikom prawa i wysokości 
dodatku stażowego; 

 Wojewoda Zachodniopomorski: 
działający na zlecenie Ministra Zdrowia, na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy 
o działalności leczniczej - trzy kontrole w zakresie:  

 postępowania przedporodowego i w trakcie porodu dzieci urodzonych 
z wynikiem cztery i poniżej w skali Apgar oraz przypadków zgonów 
okołoporodowych wskazań do rozwiązania porodu metodą cięcia 
cesarskiego oraz rozwiązania ciąży przy pomocy vacuum, kleszczy i pomocy 
ręcznej, 

 prawidłowości postępowania personelu medycznego oraz prawidłowości 
procesu diagnostyczno-terapeutycznego zastosowanego wobec pacjenta, 

 wykształcenia kadry zatrudnionej w Aptece Szpitalnej oraz wyposażenia 
apteki, 

i jako organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
na podstawie art. 111 ustawy o działalności leczniczej – dwie kontrole 
w zakresie: 

 prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej 
– leczenie szpitalne i ambulatoryjne, 

 zatrudnienia i wyposażenia apteki szpitalnej;  
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 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie – kontrola 
w zakresie gospodarki składnikami krwi i krwiolecznictwa na Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz działalność szpitalnego Banku Krwi; 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie: 

 prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

 ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania 
tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, 

 prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia 
emerytalne i rentowe, 

 wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń 
społecznych; 

 Najwyższa Izba Kontroli w zakresie dostępności terapii przeciwbólowej;  

 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie 
w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji 
gazów i pyłów do powietrza oraz przestrzegania przepisów ustawy o odpadach; 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie - kontrola problemowa 
gospodarki finansowej w zakresie jego zadłużenia w latach 2015-2017. 

Ponadto Powiat przeprowadził trzy kontrole, w tym dwie kontrole na podstawie art. 
121 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, przeprowadzone przez pracowników 
Starostwa w zakresie: 

 kosztów transportu medycznego,  

 terminów i rozstrzygnięcia przetargu na obsługę żywienia pacjentów, 

 upoważnień wydanych przez dyrektora Szpitala,  

 zabezpieczenia Szpitala w alternatywne źródło wody i ogrzewania, 

 obsługi prawnej Szpitala, 

 gospodarka finansowo-majątkowej, 

 zobowiązań i należności, 

 organizacji pracy i spraw kadrowych, 

 realizacji zadań statutowych, w tym kontraktacji i wyceny usług 
i jedną kontrolę przeprowadzoną na podstawie na podstawie § 43 Statutu Powiatu41 
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu, w zakresie obejmującym: działalność 
Szpitala w zgodności ze Statutem i regulaminem, umowy z NFZ i ich realizację, 
wydatki na transport medyczny, pomoc finansową udzieloną przez podmiot 
tworzący, postępowania sądowe, wydatki na obsługę prawną, upoważnienia 
w związku z nieobecnością dyrektora, przetarg na obsługę żywienia pacjentów, 
zabezpieczenie w alternatywne źródło wody i ogrzewania. 

(dowód: akta kontroli str. 157, 799-811) 

Szpital zrealizował zalecenia pokontrolne i zawiadomił o tym organy kontrolne, 
z wyjątkiem zaleceń wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
dotyczących zapewnienia: 

 we wszystkich oddziałach szatni, umywalni, natrysków, ustępów, 

 w Oddziale Chirurgiczno-Ortopedycznym - właściwej śluzy szatniowej na bloku 
operacyjnym oraz właściwej wymiany powietrza, 

 w Oddziale Reumatologii - umywalek z ciepłą i zimną wodą, odpowiednich 
pojemników i dozowników w sześciu salach oraz zainstalowanie płuczki 
dezynfektora lub urządzenia do dekontaminacji, 

                                                      
41 Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę 
kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.  
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 w Oddziale Dziecięcym - organizacji łóżek, tak, aby znajdowały się w zespołach 
wyposażonych w śluzę fartuchowo-umywalkową oraz zainstalowanie 
dodatkowej umywalki w dwóch salach, 

 w Oddziale Położniczym - łatwo zmywalnych podłóg i stolarki drzwiowej oraz 
odnowienie ścian w ciągu komunikacyjnym,  

 rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę, zapewniającego co najmniej 
12 godzinny zapas wody, 

 w Zespole Porodowym oraz Oddziale Noworodkowym – śluzy umywalkowo-
fartuchowej oraz co najmniej jednego pomieszczenia do obserwacji położnic 
i noworodka w pierwszych godzinach życia po porodach powikłanych,  

 w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym zainstalowanie płuczki dezynfektora 
lub urządzenia do dekontaminacji. 

Termin realizacji zaleceń został ustalony do 31.12.2018 r. 
(dowód: akta kontroli str. 490-491) 

3.4. W latach 2015-2017 do Szpitala wpłynęło ogółem 14 skarg pacjentów lub ich 
rodzin: dwie w 2015 r., pięć w 2016 r. siedem w 2017 r. Skargi dotyczyły m.in. złych 
warunków na Oddziale Wewnętrznym, niewłaściwego traktowana pacjentów, braku 
lekarza w Poradni Ortopedycznej, długiego oczekiwania na przyjęcie w Izbie Przyjęć 
oraz w pracowni RTG, błędnej diagnozy, niewłaściwego opisu zdjęcia RTG, braku 
właściwej opieki nad starszym pacjentem. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, osiem skarg uznano za 
bezzasadne, cztery za częściowo zasadne, a dwie za zasadne. 
W przypadku skarg uznanych za częściowo zasadne i zasadne przeprowadzono 
rozmowy dyscyplinujące z pracowniami odpowiedzialnymi i ich przełożonymi oraz 
pouczono o prawidłowym postępowaniu w danej sytuacji. 

(dowód: akta kontroli str. 813)  

3.5. Szpital nie przechodził procesu akredytacji prowadzonej przez Centrum 
Monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia. 

(dowód: akta kontroli str. 226) 

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

W latach 2015-2017 dyrektorzy Szpitala przedkładali organom Powiatu i Radzie 
Społecznej Szpitala informacje o aktualnej sytuacji finansowo-ekonomicznej, plany 
finansowe i sprawozdania z ich realizacji. Opracowywali i przedkładali podmiotowi 
tworzącemu programy naprawcze mające na celu poprawę sytuacji finansowej. 
Programy opracowane w 2015 i 2017 r. nie uzyskały aprobaty Zarządu Powiatu, 
czemu towarzyszyły zmiany na stanowisku dyrektora Szpitala.  
Realizacja części założeń określonych w programach naprawczych (mimo, że nie 
były zatwierdzone przez podmiot tworzący) przyniosła wymierne efekty: zawarto 
ugody i porozumienia z 45 kontrahentami, w wyniku czego ograniczono koszty 
odsetek od zobowiązań, sądowe i komornicze oraz uzyskano poprawę rentowności 
sprzedaży z (-)6,7% do (-)4,2%. Jednak uzyskane efekty nie miały istotnego wpływu 
na wyniki finansowe Szpitala. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli42, wnosi o:  

1) szacowanie wartości zamówień z uwzględnieniem okresu na jaki jest zawierana 
umowa,  

2) naliczanie dostawcom sprzętu medycznego odsetek za nieterminową realizację 
umowy, 

3) wyodrębnianie w planach finansowych Szpitala informacji dotyczących: dotacji 
z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanu 
należności i zobowiązań na początek i koniec roku, stanu środków pieniężnych 
na początek i koniec roku, 

4) zaciąganie zobowiązań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu przez 
osoby uprawnione do działania w imieniu Szpitala. 

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

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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    20   grudnia 2018 r.  
 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler 

 

 

Sławomir Żudro 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

Podpis Podpis 

  

  

 

                                                      
42 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania NIK o 
sposobie wykonania 

wniosków 


