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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/036 – Zadłużenie wybranych jednostek sektora finansów publicznych oraz 
Krajowego Funduszu Drogowego. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

Kontrolerzy 1. Stanisława Jednoróg, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 83129 z dnia 14.10.2012 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 1) 

2. Ksymena Kramarczyk-Rosiak, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 83144 z dnia 29.10.2012 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Nowicki, Dyrektor. 

(Dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu (dalej: Szpital lub SPSK nr 1) w okresie 
2010-2012 (I półrocze) w zakresie działań podejmowanych dla poprawy sytuacji 
finansowej i zmniejszenia zadłużenia, przestrzegania zasad zaciągania zobowiązań, 
oraz sporządzania sprawozdań Rb-Z ze względu na: [1] nie zrealizowanie 
programów restrukturyzacyjnych w założonym zakresie, co m.in. spowodowało, że 
podejmowane na przestrzeni analizowanego okresu 2010-2012 (I półrocze) 
działania dla poprawy sytuacji finansowej i zmniejszenia zadłużenia SPSK nr 1 nie 
przyniosły założonych rezultatów i w konsekwencji sytuacja finansowa SPSK 1 
uległa pogorszeniu, bowiem zadłużenie wzrosło ze 104.134 tys. zł na początek 
2010 r. do 145.466 tys. zł na koniec I półrocza 2012 r., w tym zobowiązania 
wymagalne z 46.479 tys. zł na koniec 2010 r. do 61.331 tys. zł na koniec 2011 r. i do 
78.138 tys. zł po II kwartale 2012 r.; [2] dopuszczenie do nieterminowego 
regulowania zobowiązań, skutkującego naliczeniem odsetek w kwocie 8.563 tys. zł, 
co stanowiło naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych1; [3] nienaliczenie od września 2010 r. do kontroli NIK 
w listopadzie 2012 r. kary umownej dla Magellan S.A. w kwocie 876 tys. zł za nie 
przedłożenie Szpitalowi nowego harmonogramu spłat pożyczki w związku 
z wcześniejszą spłatą części tej pożyczki, [4] nieprawidłowe wykazywanie stanu 
i struktury zobowiązań w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2010 i 2011 r. 
Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednocześnie, że w badanym okresie w SPSK nr 1 
analizowano sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala, w tym w zakresie 
występującego zadłużenia i strat na działalności, jak również podejmowano 
działania w tym zakresie, które jednakże nie doprowadziły do uzdrowienia sytuacji. 

                                                      
1 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania podejmowane przez SPSK nr 1 dla poprawy 
sytuacji finansowej i zmniejszenia zadłużenia 

SPSK nr 1 funkcjonuje jako publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego 
organem założycielskim jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu. Szpital użytkuje budynki stanowiące własność Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu na podstawie umowy o wspólnym użytkowaniu 
budynków, budowli i terenów przyległych, zawartej 27.11.2002 r. pomiędzy 
Akademią Medyczną we Wrocławiu jako właścicielem i SPSK nr 1 jako 
współużytkownikiem. Według stanu na koniec I półrocza 2012 r. 16 klinik Szpitala, 
Zakład Radiologii oraz administracja Szpitala rozmieszczone były w 23 
niepołączonych ze sobą budynkach (w tym 15 ujętych w rejestrze zabytków), 
a położonych w rejonie ulic Curie - Skłodowskiej, Chałubińskiego, Marcinkowskiego, 
Pasteura i Wrońskiego we Wrocławiu. Stan taki generuje dodatkowe koszty 
związane z utrzymaniem obiektów, a także zwiększa koszt świadczonych usług 
medycznych, w tym w związku z koniecznością zapewnienia transportu sanitarnego 
chorych między różnymi budynkami w celach diagnostycznych i zabiegowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 138 - notatka kontrolera) 

Przychody zrealizowane przez Szpital w 2011 r. wyniosły 203.420 tys. zł i były 
niższe o 27.796 tys. zł (o 12,0%) od uzyskanych w 2010 r. w wysokości 231.216 tys. 
zł. W I półroczu 2012 r. przychody SPSK nr 1 zostały zrealizowane w kwocie 97.849 
tys. zł, stanowiącej 48,1% przychodów osiągniętych w 2011 r. W strukturze 
przychodów największy udział stanowiły środki finansowe pochodzące z umów 
zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 
Zdrowia (dalej: NFZ), które wyniosły 202.561 tys. zł (87,6% przychodów ogółem) 
w 2010 r., 186.928 tys. zł (91,9% przychodów ogółem) w 2011 r. i 84.426 tys. zł 
(86,3% przychodów ogółem) w I półroczu 2012 r. Z kolei koszty działalności Szpitala 
ogółem były w każdym z analizowanych okresów wyższe od przychodów i wyniosły: 
237.160 tys. zł w 2010 r., 235.432 tys. zł w 2011 r. i 104.726 tys. zł w I półroczu 
2012 r. W efekcie w 2010 r. odnotowano stratę na działalności w kwocie 5.944 
tys. zł, która w 2011 r. zwiększyła się ponad 4-krotnie, tj. do poziomu 32.134 tys. zł. 
Także w I półroczu 2012 r. odnotowano ujemny wynik finansowy, bo w wysokości 
6.877 tys. zł. 
W strukturze zadłużenia Szpitala przeważały zobowiązania wymagalne, których 
wartość wykazywała tendencję rosnącą z 46.479 tys. zł na koniec 2010 r. do 61.331 
tys. zł na koniec 2011 r. i do 78.138 tys. zł po II kwartale 2012 r. Natomiast 
zadłużenie z tytułu kredytów (pożyczek) długoterminowych wzrosło z 18.128 tys. zł 
na koniec 2010 r. do 30.494 tys. zł na koniec 2011 r., by na koniec I półrocza 2012 r. 
ulec – w wyniku przedterminowej spłaty pożyczki długoterminowej (zaciągniętej 
w 2008 r. w BGK w kwocie 6.128 tys. zł) – zmniejszeniu do poziomu 19.167 tys. zł. 
W grupie zobowiązań wymagalnych największą wartość i dynamikę wykazywały 
zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które wzrosły z kwoty 41.574 tys. zł 
na koniec 2010 r. do kwoty 78.135 tys. zł na koniec I półrocza 2012 r. (o 87,9%). 

(Dowód: akta kontroli str. 173 - zestawienie 
przychodów i kosztów SPSK nr 1 w latach 2009-
2012 (I pół.), str. 12-50 - sprawozdania MZ-03 za 
lata 20010-2012 (I pół.) str. 285 - tabela nr 1 
struktura i dynamika zadłużenia ujmowanego 
w Rb-Z za lata 2008-2012 (I pół.), str. 559-560, 
583-584, 654-655 - sprawozdania Rb-Z za lata 
2010-2012 (II.kw.)) 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wyjaśniając powody zadłużenia Szpitala Andrzej Zdeb, Dyrektor SPSK nr 1 
w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2012 r. wskazał, że istotny wpływ na wzrost 
tego zadłużenia miały następujące czynniki: 

 zmiana na przełomie lat 2008-2009 wartości punktu rozliczeniowego (JGP), tj. 
jego zmniejszenie w kontraktach zawartych z NFZ, co skutkowało zmniejszeniem 
przychodów Szpitala o kwotę ok. 1,3 mln zł miesięcznie; 

 dostosowanie w 2010 r. czasu pracy lekarzy do norm unijnych, skutkujące 
w Szpitalu wzrostem kosztów wynagrodzeń o ok. 1 mln zł miesięcznie; 

 regulowanie przez NFZ z opóźnieniem płatności za wykonane ponad limit 
świadczenia zdrowotne, co miało wpływ na płynność finansową Szpitala; 

 zmiany organizacyjne dokonywane przez organ założycielski SPSK nr 1, 
polegające na przeniesieniu w 2011 r. 4 klinik do Akademickiego Szpitala 
Klinicznego, co skutkowało zmniejszeniem przychodów przewidzianych 
w kontrakcie z NFZ. 

Piotr Nowicki, Dyrektor Szpitala stwierdził natomiast, że aktualnie SPSK nr 1 
terminowo płaci wszystkie zobowiązania publiczno-prawne oraz kwoty ujęte 
w układzie ratalnym z ZUS i Urzędem Skarbowym. Wprowadzono politykę płatności 
polegającą na spłacaniu najstarszych zobowiązań z uwzględnieniem równości 
traktowania wszystkich kontrahentów. Zawierane są krótkotrwałe ugody 
i porozumienia, uwzględniające możliwości płatnicze Szpitala, a ponadto 
regulowane są zapadłe wyroki sądowe dla uniknięcia kosztów wynikających z zajęć 
komorniczych. 

(Dowód: akta kontroli str. 208-216 - wyjaśnienia 
P. Nowickiego, Dyrektora Szpitala, str. 218-220 - 
protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od A. Zdeba, 
byłego Dyrektora Szpitala) 

Wskaźnik zadłużenia Szpitala, określony jako relacja sumy zobowiązań 
długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje 
krótkoterminowe Szpitala, do sumy jego przychodów był niekorzystny i zwiększał się 
z 0,54 w 2010 r. do 0,68 w 2011 r. i do 1,49 na koniec II kwartału 2012 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 285 - tabela nr 1 
struktura i dynamika zadłużenia ujmowanego 
w Rb-Z za lata 2008-2012 (I pół.), str. 173 - 
zestawienie przychodów i kosztów Szpitala 
w latach 2009-2012 (I półrocze)) 

Koszty zajęć komorniczych w relacji do kosztów ogółem Szpitala kształtowały się na 
niskim poziomie i stanowiły 0,02% w 2010 r., 0,0013% w 2011 r. i 0,0005% 
w I połowie 2012 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 243-259 - zestawienie 
zajęć komorniczych oraz wydruki z konta 206 za 
lata 2010-2012 (I pół.)) 

Koszty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań uległy 
zmniejszeniu i wyniosły: 4.715,5 tys. zł w 2010 r., 2.929,8 tys. zł w 2011 r. i 918,5 
tys. zł w I półroczu 2012 r. Również wskaźnik udziału tych kosztów w kosztach 
Szpitala ogółem zmniejszył się i wyniósł odpowiednio: 19,9%,12,4% i 0,09%. 

(Dowód: akta kontroli str. 260-265 - zestawienie 
kosztów odsetek zapłaconych w latach 2010-2012 
(I pół.)) 

W badanym okresie Szpital otrzymał, na zadania określone w art. 115 ust. 4 ustawy 
z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2, dotacje w łącznej kwocie 17.668,6 

                                                      
2 Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm. 
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tys. zł, w tym z Ministerstwa Zdrowia 616,3 tys. zł na realizację programów 
zdrowotnych oraz 15.077 tys. zł na finansowanie specjalizacji lekarzy w ramach 
etatów rezydenckich. Ponadto Szpital pozyskał środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w łącznej kwocie 
1.974 tys. zł, z tego 1.274,7 tys. zł na realizację projektu pn. „Budowa i wdrożenie 
bezpiecznego systemu transmisji danych w SPSK nr 1” o wartości 1.890,2 tys. zł 
oraz 700 tys. zł na projekt „E-zdrowie” o wartości 823 tys. zł. Wskaźnik udziału 
powyższych dotacji w przychodach Szpitala wynosił: w 2010 r. – 3,0%, w 2011 r. – 
4,1%, w I półroczu 2012 r. – 3,0%. 

(Dowód: akta kontroli str. 173 - zestawienie 
przychodów i kosztów w latach 2010-2012 (I pół.), 
str. 286 - zestawienie inwestycji SPSK nr 1 ze 
środków UE w latach 2010-2012 (I pół)) 

W każdym z lat badanego okresu Szpital występował do organu tworzącego, tj. 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (wcześniej Akademia Medyczna we 
Wrocławiu), o udzielenie wsparcia na spłatę zadłużenia. Wnioski Szpitala 
rozpatrywane były negatywnie z uwagi – jak argumentowano – na brak możliwości 
wyasygnowania środków z budżetu Uczelni. 
Badania kontrolne wykazały, iż kierownictwo Szpitala analizowało kwestię 
występowania strat na działalności SPSK nr 1 oraz jego zadłużenia, co m.in. wynika 
z protokołów posiedzeń Rady Społecznej SPSK nr 1. Szpital na bieżąco informował 
organ założycielski oraz Radę Społeczną o swojej sytuacji finansowej, 
przedkładając sprawozdania z wykonania przychodów, kosztów i wyników 
finansowych, a także o stanie zobowiązań i należności. 

(Dowód: akta kontroli: str. 199-200 – wystąpienie 
Dyrektora Szpitala do Rektora Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, str. 51-75 i 109-132 – 
protokoły z posiedzeń Rady Społecznej Szpitala) 

W badanym okresie Szpital opracował 3 programy restrukturyzacji SPSK nr 1, które 
przedkładał do zatwierdzenia organowi założycielskiemu i Radzie Społecznej 
Szpitala. Programy te obejmowały działania na rzecz obniżenia kosztów 
funkcjonowania Szpitala i uzyskania dodatniego wyniku finansowego na działalności 
medycznej. 
Program restrukturyzacji z 2010 r. zakładał: obniżenie kosztów osobowych, 
pełniejsze rozliczanie wykonanych świadczeń medycznych, poprawę organizacji 
pracy. Przyjęto w nim, że w 2010 r. koszty działalności Szpitala wyniosą 212.032 
tys. zł, przychody będą stanowiły kwotę 216.054 tys. zł, a w rezultacie możliwe 
będzie osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 4.022 tys. zł. 
Uzyskana w praktyce wyższa wartość poniesionych kosztów w wysokości 237.160 
tys. zł przy przychodach w kwocie 231.216 tys. zł, w rezultacie spowodowała stratę 
na działalności Szpitala w 2010 r. na poziomie 5.944 tys. zł, co wskazuje na niską 
realność przyjętych w programie restrukturyzacyjnym założeń. 
Podstawowym celem przygotowanego w 2011 r. na zalecenie organu 
założycielskiego programu naprawczego SPSK nr 1 było zbilansowanie działalności 
Szpitala i osiągnięcie płynności finansowej. Program ten, mimo jego częściowej 
realizacji, nie przyczynił się do poprawy sytuacji finansowej Szpitala, a odnotowania 
w 2011 r. strata w wysokości 32.134 tys. zł była największą w dotychczasowej 
działalności Szpitala. 
Wyjaśniając powody niewykonania planów restrukturyzacji SPSK nr 1 Andrzej Zdeb, 
ówczesny Dyrektor Szpitala wskazał na ich analogiczność do podanych wyżej 
przyczyny wzrostu zadłużenia Szpitala. 
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(Dowód: akta kontroli str. 120-132 - protokoły 
z posiedzeń Rasy Społecznej Szpitala, str. 133-
141 - program restrukturyzacji Szpitala z 2010 r., 
str. 142-149 - program naprawczy z 2011 r., str. 
199-203 - pisma do Akademii Medycznej 
w sprawie sytuacji finansowej Szpitala, str. 218-
220 - protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od A. 
Zdeba, byłego Dyrektora Szpitala) 

Opracowany w maju 2012 r. przez nowe kierownictwo Szpitala plan restrukturyzacji, 
zatwierdzony przez Radę Społeczną i organ założycielski, zakładał działania 
restrukturyzacyjne w 3 obszarach: 
a) alokacji przestrzennej oddziałów klinicznych, w tym poprzez zmniejszenie liczby 

użytkowanych budynków z 23 do 17 i oddanie tak uwolnionych do dyspozycji 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, likwidację kuchni szpitalnej, 
utworzenie akademickiego centrum pediatrycznego, alokację niektórych 
oddziałów Szpitalnych, tj. przeniesienie pododdziału hematologicznego do 
budynku przy ul. Pasteura 4 i wyprowadzenie z tego budynku izby przyjęć; 

b) wzmocnienia strony przychodowej, w tym poprzez zakontraktowanie w NFZ 
dodatkowych produktów, utworzenie akademickiego centrum opieki 
długoterminowej i prowadzenie działalności komercyjnej we współpracy 
z Fundacją Uniwersytetu Medycznego; 

c) optymalizacji strony kosztowej, w tym redukcję kosztów w zakresie działalności 
operacyjnej i obniżenie kosztów osobowych m.in. poprzez redukcję 215 etatów 
we wszystkich grupach zawodowych, wypowiedzenie Zbiorowego Układu Pracy, 
likwidację dodatków komercyjnych oraz innych dodatków do wynagrodzenia, 
obniżenie poziomu wynagrodzeń o 10-15% dla umów o pracę, zawieszenie 
funduszu socjalnego w kolejnych trzech latach. 

Do czasu zakończenia kontroli NIK w grudniu 2012 r. program ten nie został 
zrealizowany w zakładanym zakresie. Wskazując na przyczyny takiego stanu Piotr 
Nowicki, Dyrektor Szpitala podał, że w zakresie alokacji przestrzennej dokonano 
likwidacji kuchni szpitalnej, natomiast realizacja pozostałych zamierzeń została 
częściowo rozpoczęta, ale opóźnienie wykonania tych zadań wynika z potrzeby 
dłuższego niż zakładano czasu na alokację. W zakresie obniżenia kosztów pracy, 
zlikwidowano 192,65 etatów, z dniem 30 września 2012 r. wypowiedziano 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, zmniejszono dodatki do wynagrodzeń, np. 
dodatek za gospodarkę odpadami medycznymi i za rozliczanie świadczeń 
medycznych. W zakresie zwiększenia przychodów Szpitala zrealizowano 
mechanizm przyspieszonej płatności za świadczenia, złożono wnioski do NFZ 
o zakontraktowanie dodatkowych produktów w zakresie pediatrii, diabetologii, 
chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci oraz o zmianę referencyjności oddziałów 
ginekologiczno-położniczych. Odstąpiono natomiast od utworzenia akademickiego 
centrum opieki długoterminowej, wobec braku ogłoszenia przez NFZ konkursu na 
tego rodzaju usługi w 2013 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 76-89 - program 
restrukturyzacji Szpitala z maja 2012 r., str. 208-
216 - wyjaśnienia P. Nowickiego, Dyrektora 
Szpitala) 

W ramach sprawowanego nadzoru Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
występował w badanym okresie do Dyrekcji SPSK nr 1 o informacje w sprawie jego 
sytuacji finansowej, w tym dotyczące planowanych działań restrukturyzacyjnych, czy 
pogorszenia się wyniku finansowego na koniec 2011 r. Według pozyskanej w trakcie 
kontroli informacji Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, władze tej 
Uczelni, znając trudną sytuację finansową Szpitala i mając świadomość zagrożeń 
oraz ich wpływu na byt Uczelni, na bieżąco monitorowały stan zobowiązań 
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krótkoterminowych i długoterminowych Szpitala. Rektor Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu wystąpił w czerwcu 2012 r. do Ministra Zdrowia z wnioskiem 
o uwzględnienie w budżecie na 2013 r. środków w wysokości 28,3 mln zł 
z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPSK nr 1 oraz 
środków w wysokości 178 mln zł na pokrycie jego zobowiązań w sytuacji zagrożenia 
likwidacją Szpitala w trybie art. 61 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej. 

(Dowód: akta kontroli str. 175-177 - informacja 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, str. 178-
193 - pismo Rektora UM do Ministra Zdrowia) 

Zespół Rewidentów i Zespół ds. Nadzoru Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
przeprowadził w I półroczu 2012 r. 3 kontrole SPSK nr 1, w tym pod kątem 
weryfikacji w ewidencji księgowej danych przekazywanych w sprawozdaniu Rb-Z 
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na 30 września 2011 r. 
Kontrola w tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdziła. 

(Dowód: akta kontroli str. 175-177 - informacja 
Rektora Uniwersytetu Medycznego) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że niezrealizowanie programów 
restrukturyzacyjnych w założonym zakresie, zakładającym m.in. poprawę kondycji 
ekonomicznej i oddłużenie SPSK nr 1, negatywnie wpłynęło na sytuację finansową 
Szpitala na przestrzeni analizowanego okresu 2010-2012 (I półrocze), bowiem 
zadłużenie wzrosło ze 104.134 tys. zł na początek 2010 r. do 145.466 tys. zł na 
koniec I półrocza 2012 r., w tym zobowiązania wymagalne z 46.479 tys. zł na koniec 
2010 r. do 61.331 tys. zł na koniec 2011 r. oraz do 78.138 tys. zł po II kwartale 
2012 r. 

2. Przestrzeganie zasad zaciągania i spłaty zobowiązań 
przez SPSK nr 1 

2.1. Prawidłowość zaciągania zobowiązań przez Szpital. 

W celu restrukturyzacji swoich zobowiązań Szpital zawierał w badanym okresie 
ugody (porozumienia) z dostawcami towarów i usług, mające na celu wydłużenie 
terminu spłaty wierzytelności oraz obniżenie kosztów ich obsługi poprzez uzyskanie 
rezygnacji wierzycieli z naliczania odsetek. W latach 2010-2011 zawarto łącznie 37 
ugód i porozumień w sprawie rozłożenia na raty zaległych zobowiązań SPSK nr 1. 
Natomiast w 2012 r. (do zakończenia kontroli NIK) zawarto 56 ugód i porozumień 
w ramach których uzyskano, oprócz możliwości ratalnej spłaty zobowiązań, również 
rezygnację wierzycieli z naliczania odsetek w łącznej wysokości 1.700 tys. zł. 

(Dowód: akta kontroli str. - 162-169 
zestawienie zawartych ugód i porozumień 
w latach 2010-2012 (do czasu 
zakończenia kontroli)) 

W badanym okresie SPSK nr 1 nieterminowo regulował zobowiązania z tytułu umów 
zawartych z kontrahentami, czego wynikiem było naliczenie i zapłata odsetek 
w łącznej wysokości 8.563.736,09 zł, z czego: 4.715.468,79 uiszczono w 2010 r., 
2.929.793,34 zł w 2011 r. i 918.474,06 zł w I półroczu 2012 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 260-265 - 
zestawienie zapłaconych przez Szpital 
odsetek.) 

Ocena cząstkowa 
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W latach 2010-2012 (I półrocze) w związku z nieterminową obsługą zadłużenia 
(zobowiązań) Szpital poniósł koszty postępowań sądowych w łącznej kwocie 907 
tys. zł, oraz koszty komornicze w wysokości 904 tys. zł.  

(Dowód: akta kontroli str. 243-258 - 
zestawienie kosztów sądowych w latach 
2010-2012 (I półrocze)) 

2.2. Zaciąganie i spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 

W okresie 2010-2012 (I połowa) Szpital zaciągnął w sumie 3 pożyczki w łącznej 
kwocie 28.500.000 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zobowiązań. W okresie 
tym Szpital spłacał także zobowiązania z tytułu pożyczki w kwocie 6.127.692 zł 
otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy z 28 listopada 
2008 r., zawartej w trybie przewidzianym ustawą z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy 
publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej3. W okresie 
2010-2012 (I półrocze) Szpital nie zaciągnął oraz nie spłacał zobowiązań z tytułu 
umów kredytowych.  
Umowa o udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.500.000 zł zawarta 
została […]4 w dniu 25 sierpnia 2011 r. Długoterminowe pożyczki w kwotach 
12.000.000 zł i 15.000.000 zł udzielone zostały Szpitalowi na podstawie umów 
zawartych […]5 odpowiednio 5 października 2010 r. i 27 września 2011 r. 
Wybór pożyczkodawców dokonany został w wyniku rozstrzygnięcia postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego6 […]7 
oraz procedury wewnętrznej wyboru wykonawców zamówień o wartości poniżej 14 
tys. euro […]8. Kryterium wyboru wykonawcy każdorazowo stanowiła cena oferty, 
rozumiana jako całkowity koszt udzielenia pożyczki. Umowy pożyczek zostały 
podpisane przez Dyrektora Szpitala lub Zastępcę Dyrektora Szpitala ds. 
Finansowych, działającego na podstawie pisemnego upoważnienia. Przyjętą formą 
zabezpieczenia spłaty udzielonych pożyczek był weksel in blanco nie na zlecenie 
[…]9 oraz weksel i cesja wierzytelności z kontraktu Szpitala z Dolnośląskim 
Oddziałem NFZ […]10. 
Według warunków zawartych umów pożyczek, zaciągniętych przez Szpital na okres 
45 dni oraz 30 i 60 miesięcy, łączny maksymalny ich koszt wyniesie 8.374.370 zł. 
Stanowi on równowartość sumy oprocentowania pożyczki krótkoterminowej 
w wysokości 11,29% w skali roku, oraz prowizji i skapitalizowanej całkowitej 
maksymalnej wartości odsetek, ustalonej dla pożyczek długoterminowych według 
stopy procentowej wynoszącej 12,35% i 12,50% w stosunku rocznym. 

(Dowód: akta kontroli str. 300-305 i 388 – Tabela: warunki 
i cel pozyskania środków z kredytów i pożyczek; str. 308-327- 
umowy pożyczek z 25.08.2011 r., 27.09.2011 r. i 5.10.2010 r.; 

                                                      
3 Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm. 
4 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 
112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
5 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 
112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
6 Art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
7 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 
112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
8 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 
112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
9 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 
112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
10 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
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str. 328-331 - formularze cenowe ofert; str. 332-350 - 
dokumentacja podstawowych czynności oraz protokoły 
z przeprowadzonych przetargów; str. 382-387- umowa 
pożyczki z BGK) 

Przychody z tytułu wysokooprocentowanych pożyczek nie były przewidywane na 
etapie opracowania planu finansowego Szpitala na rok 2010 i 2011. Według 
Andrzeja Zdeba, byłego Dyrektora Szpitala, konieczność ich zaciągnięcia wynikała 
z braku innych możliwości pozyskania środków na zapłatę najpilniejszych 
zobowiązań wobec wierzycieli Szpitala. Powyższe powiązane było z brakiem 
planowanych wpływów z NFZ z tytułu zapłaty za świadczenia wykonane ponad 
limity. 

(Dowód: akta kontroli str.218-220 - protokół przyjęcia ustnych 
wyjaśnień A. Zdeba; str.402-408 – plany ekonomiczno-
finansowe Szpitala na lata 2010, 2011 i 2012; str. 397-401- 
protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień E. Pietrzyk, byłej 
Głównej księgowej Szpitala) 

Środki pochodzące z otrzymanych w latach 2010-2011 pożyczek wydatkowane 
zostały na restrukturyzację zobowiązań SPSK nr 1, w tym na spłatę zobowiązań 
wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług (z pożyczki od […]11) oraz zobowiązań 
publicznoprawnych i pożyczki krótkoterminowej (z pożyczki od […]12). 

(Dowód: akta kontroli str.351-381 – zestawiania płatności 
dokonanych po otrzymaniu pożyczek oraz wyciągi bankowe 
potwierdzające dokonanie zapłaty) 

W badanym okresie Szpital nie został obciążony odsetkami karnymi z tytułu 
nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek. Pożyczka z BGK 
spłacona została do 25 stycznia 2012 r. w wysokości stanowiącej 30% należności 
głównej wraz z należnymi odsetkami. W marcu 2012 r. pozostała część pożyczki 
w kwocie 4.289.384 zł została umorzona z uwagi na spełnienie przez Szpital 
warunków określonych w art. 41c ust. 2 ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy 
publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej13. Spłata 
pożyczki krótkoterminowej dokonana została 13 października 2011 r., tj. w terminie 
określonym w umowie pożyczki […]14. Poszczególne raty pożyczek 
długoterminowych spłacane były w terminach wynikających z umów zawartych 
[…]15. 

(Dowód: akta kontroli str. 305-307 – tabele terminowość 
obsługi kredytów i pożyczek w latach 2010-2012; str. 389-390 
– tabela terminowość obsługi pożyczki z BGK; str. 409 – 
oświadczenie o częściowym umorzeniu pożyczki z BGK) 

Zgodnie z § 5 ust. 2 umowy z 5 października 2010 r. firma […]16, w przypadku 
wcześniejszej spłaty pożyczki, zobowiązana była do sporządzenia i przekazania 
Szpitalowi nowego harmonogram jej spłaty. Brak wywiązania się z tego obowiązku 

                                                      
11 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
12 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
13 Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm. 
14 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
15 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
16 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
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w terminie 3 dni roboczych uprawniał Szpital – w myśl § 9 ust. 3 umowy – do 
dochodzenia od pożyczkodawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości 
kosztów umowy (2.772 tys. zł), tj. kwoty 5.544 zł za każdy dzień opóźnienia. 
Pomimo dokonanych w okresie od grudnia 2010 r. do września 2011 r. spłat rat 
pożyczki w kwotach wyższych od wymagalnych (łącznie o 29.500 zł) firma […]17 nie 
dokonała aktualizacji harmonogramu jej spłat, a Szpital nie skorzystał z uprawnienia 
do naliczenia z tego tytułu kar umownych. Według Elżbiety Pietrzyk, byłej Głównej 
księgowej Szpitala, spłata rat pożyczki w wyższej od wymaganej wysokości była 
działaniem celowym nakierowanym na uzyskanie od firmy […]18 odszkodowania. 
Tym niemniej w badanym okresie nie dokonano naliczenia i formalnego obciążenia 
firmy […]19 karą umowną z tego tytułu. Dopiero w dniu 30 listopada 2012 r., tj. 
w czasie kontroli NIK, wystawione zostały noty obciążające firmę […]20 karą 
umowną z tego tytułu na łączną kwotę 875.996 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 307 tabela terminowość 
obsługi pożyczek w latach 2010-2012; str. 321-327 – 
umowa pożyczki z dnia 5.10.2010 r.; str. 397-401 – 
protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień E. Pietrzyk; str. 
391-395 – noty obciążające […]21 z tytułu naliczenia 
kar umownych) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie zaciągania i spłaty zobowiązań 
z tytułu pożyczek stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 
[1] dopuszczeniu do nieterminowego regulowania zobowiązań, skutkującego 
naliczeniem odsetek w kwocie 8.563 tys. zł, co stanowiło naruszenie art. 44 ust. 3 
pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych22, zgodnie z którym 
wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób umożliwiający terminową 
realizację zadań oraz w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań i może stanowić naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, określone w art. 16 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych23; 
[2] nienaliczeniu od września 2010 r. kary umownej […]24 w kwocie 876 tys. zł za nie 
przedłożenie Szpitalowi nowego harmonogramu spłat pożyczki w związku 
z wcześniejszą spłatą części tej pożyczki. Nieprawidłowość została usunięta w 
czasie kontroli NIK; 
[3] sporządzeniu planów ekonomiczno-finansowych Szpitala na rok 2010, 2011 
i 2012, w szczegółowości mniejszej od minimalnej, określonej w art. 31 ustawy z 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych25, bowiem nie dokonano w nich 
wyodrębnienia m.in. planowanych stanów zobowiązań oraz środków pieniężnych na 
początek i koniec roku. Powyższe wynikało z powielania corocznie wzoru formularza 

                                                      
17 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
18 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
19 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
20 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
21 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
22 Dz. U. Nr 157, poz. 1240. 
23 Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. 
24 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
25 Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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planu oraz z trudności z określeniem wielkości, wielokrotnie zmienianego w ciągu 
roku, kontraktu z NFZ. Według Elżbiety Pietrzyk, byłej Głównej księgowej oraz 
Andrzeja Zdeba, byłego Dyrektora Szpitala informacje o zakładanym stanie 
zobowiązań były wykazywane corocznie w innych dokumentach planistycznych 
i informacyjnych Szpitala. 

(Dowód: akta kontroli: str. 218-220 - protokół przyjęcia 
ustnych wyjaśnień od A. Zdeba; str. 397-401 – protokół 
przyjęcia ustnych wyjaśnień od E. Pietrzyk; str. 402-409 – 
plany ekonomiczno-finansowe Szpitala na lata 2010-2012) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie26 działalność SPSK nr 1 w zakresie 
przestrzegania zasad zaciągania i spłaty zobowiązań, w szczególności w związku 
z: [1] dopuszczeniem do nieterminowego regulowania zobowiązań w badanym 
okresie, skutkującego naliczeniem odsetek ustawowych w kwocie 8.563 tys. zł; [2] 
nie naliczeniem od września 2010 r. do kontroli NIK w listopadzie 2012 r. kary 
umownej wobec pożyczkodawcy w kwocie 876 tys. zł. 

3. Sporządzanie sprawozdań Rb-Z przez SPSK nr 1 

Księgi rachunkowe Szpitala prowadzone były od 2005 r. przy użyciu sytemu 
komputerowego „Impuls Finanse Księgowość” - wersja 4, zwanego w dalszym ciągu 
systemem FK. 
Sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń 
i gwarancji za IV kw. 2010 r. (po korekcie z 19 kwietnia 2011 r.) i za IV kw. 2011 r. 
(po korekcie z 30 czerwca 2012 r.), sporządzone zostały na podstawie ewidencji 
księgowej Szpitala i dokumentów źródłowych, mających wpływ na zmianę ujętego 
w tej ewidencji stanu zobowiązań. Dane przedstawione w części A „Zobowiązania 
według tytułów dłużnych” sprawozdań Rb-Z, były w pełni zgodne ze stanem 
wynikającym z zapisów ksiąg rachunkowych roku 2010 i 2011 w zakresie wartości 
kredytów i pożyczek (poz. E.2.2) oraz pozostałych zobowiązań wymagalnych (poz. 
E.4.2). W sprawozdaniach wykazano właściwych wierzycieli w układzie 
podmiotowym. 
Do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, 
robót i usług służyło konto syntetyczne 201 „Rozrachunki z dostawcami”, 
z uszczegółowieniem analitycznym na poziomie poszczególnych kontrahentów. 
Do systemu FK wprowadzano daty płatności zobowiązań w sposób umożliwiający 
ich selekcję według stanu wymagalności. System FK umożliwiał generowanie 
danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań Rb-Z. Dane o wielkości 
zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług generowane były z sytemu 
w formie raportu FK-08-17 „Zestawienie struktury wiekowej zobowiązań”. Dane 
odnośnie zobowiązań poszczególnych grup kontrahentów pozyskiwane były 
natomiast z raportu FK-08-17S, generowanego na podstawie wprowadzonych do 
sytemu odznaczeń branżowych. 
Przeprowadzona na próbie 184 dowodów źródłowych (faktur o łącznej wartości 
13.613.612 zł) weryfikacja stanu wymagalności i wartości zobowiązań, składających 
się na saldo Ma konta 201 dziesięciu wybranych kontrahentów, potwierdziła 
prawidłowość ujęcia tych zobowiązań w księgach rachunkowych roku 2010 i 2011 
oraz poprawność ich wykazania w sprawozdaniu Rb-Z za IV kw. 2010 i 2011 r. 
Natomiast analiza płatności zrealizowanych na rzecz pięciu wybranych 
kontrahentów nie wykazała, mających wpływ na rzetelność sporządzania badanych 
sprawozdań, przypadków regulacji zobowiązań wymagalnych nieujętych w księgach 
rachunkowych roku 2010 i 2011. 

                                                      
26 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

Ocena cząstkowa 
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(Dowód: akta kontroli: str. 559-562 - sprawozdania Rb-Z za IV kw. 
2010 r.; str.563-582 – dokumenty księgowy i wyliczenia będące 
podstawą sporządzenia sprawozdania Rb-Z za IV kw. 2010 r.; str. 
583-586 – sprawozdania Rb-Z za IV kw. 2011 r.; str. 587-606 - 
dokumenty księgowe oraz wyliczenia będące podstawą 
sporządzenia sprawozdania Rb-Z za IV kw. 2011 r.; str. 607-613 
– wyjaśnienia Dyrektora Szpitala z 19 listopada 2012 r.; str. 614-
620 - karty kontowe rachunku bieżącego konta 130; str. 621-624 
– notatka służbowa z badanej próby dowodów księgowych 
i płatności na rzecz wybranych kontrahentów; str. 632-656 – 
wydruk planu kont z systemu FK) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie sporządzania sprawozdań Rb-Z 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1) Szpital nie posiadał aktualnej i kompletnej polityki rachunkowości, w tym 

dokumentacji opisującej sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wymaganej 
art. 10 ust. 1 pkt 3 lit a i c ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości27. 
Dokumentacja przyjętych w Szpitalu zasad (polityki) rachunkowości 
wprowadzona została zarządzeniem nr 69 Dyrektora SPSK nr 1 z 3 czerwca 
2002 r. W okresie kontroli służby finansowo-księgowe Szpitala nie posiadały 
załączników do ww. zarządzenia, w tym wykazu kont księgi głównej, wykazu kont 
analitycznych oraz opracowania „Plan kont dla SP ZOZ” Marii Stefko, które – 
zgodnie z § 2 pkt 2 zarządzenia nr 69 – stanowiło opis przyjętych w Szpitalu 
zasada funkcjonowania kont. 
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości, odpowiedzialność za ustalenie 
i aktualizację polityki rachunkowości ponosi kierownik jednostki. 
W świetle pobranych wyjaśnień projektowane przez Elżbietę Pietrzyk, byłą 
Główną księgową Szpitala zmiany tego dokumentu nie zostały wprowadzone 
w życie. Zakończenie aktualizacji dokumentacji finansowo-księgowej, 
z uwzględnieniem wyników audytu zleconego przez Piotra Nowickiego, 
obecnego Dyrektora Szpitala, planowane jest na grudzień 2012 r. Zaistniała 
zwłoka wynika m.in. ze zmian kadrowych mających miejsce w służbach 
finansowo-księgowych Szpitala. 

(Dowód: akta kontroli: str. 625-631 – zarządzenie Dyrektora 
Szpitala w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości; str. 
646-648 – wyjaśnienie Dyrektora Szpitala z dnia 
30.11.2012 r., str. 397-401 – protokół przyjęcia ustnych 
wyjaśnień E. Pietrzyk) 

2) Sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2010 r. i IV kw. 2011 r. sporządzone zostały 
nierzetelnie. Wartość wykazanych w nich zobowiązań wymagalnych z tytułu 
dostaw towarów i usług oraz kredytów i pożyczek nie była zgodna z ewidencją 
księgową oraz/lub dokumentami potwierdzającymi stan tych zobowiązań. 
Zgodnie z § 4 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych28, za sporządzenie jednostkowego sprawozdania Rb-Z 
odpowiedzialny jest kierownik jednostki sporządzającej takie sprawozdanie na 
podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji księgowej oraz innych dokumentów 
dotyczących tej jednostki. W czasie, kiedy sporządzone zostały sprawozdania 
Rb-Z za IV kwartał 2010 r. i 2011 r. Dyrektorem SPSK nr 1 był Andrzej Zdeb. 
Stan realizacji zawartych z kontrahentami porozumień restrukturyzujących 
zobowiązania SPSK nr 1, tj. umów skutkujących wydłużeniem pierwotnie 
wymagalnych terminów płatności za zakupione towary i usługi, nie był 
ewidencjonowany w systemie FK. Pomimo zmiany statusu, zobowiązania objęte 

                                                      
27 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. 
28 Dz. U. Nr 43, poz. 247. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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porozumieniami pozostawały w zapisach konta 201 (odpowiednio kont 
analitycznych poszczególnych kontrahentów) jako wymagalne. Wyjątkiem była 
prowadzona na koncie 204 ewidencja stanu realizacji porozumienia […]29 
(zawartego 24 listopada 2010 r.) w sprawie spłaty zobowiązań wymagalnych 
w kwocie głównej 6.103.012 zł w 30 ratach miesięcznych do dnia 15 maja 2013 r. 
Szczegółowej analizie kontrolnej poddano sposób uwzględnienia 
w sprawozdaniach Rb-Z stanu realizacji porozumień restrukturyzacyjnych, 
zawartych z 4 wybranymi kontrahentami Szpitala, […]30. Na podstawie badanej 
próby stwierdzono, że stan wykazanych w pozycji E.4.1 sprawozdania Rb-Z 
zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług, realizowanych przez: 

 […]31 – zaniżony został w stosunku do stanu wynikającego z ewidencji 
księgowej o 5.940.330,48 zł (według stanu na koniec 2010 r.) 
i o 4.512.719,44 zł (według stanu na koniec 2011 r.) Stan wykazany nie 
odpowiadał także kwocie ewidencyjnej, pomniejszonej o wartość 
wymagalnych zobowiązań objętych porozumieniami restrukturyzacyjnymi; 

 […]32 – wykazany został w kwocie wynikającej z ewidencji księgowej, wyższej 
o 344.282,66 zł od wynikającej ze stanu realizacji porozumienia 
restrukturyzacyjnego na koniec 2011 r.; 

 […]33 – wykazany został w kwocie wynikającej z ewidencji księgowej, wyższej 
o 987.943,97 zł od wynikającej ze stanu realizacji porozumienia 
restrukturyzacyjnego na koniec 2011 r. 

Według Elżbiety Pietrzyk, byłej Głównej księgowej Szpitala uwzględnienie 
porozumienia ze spółką […]34 w sprawozdaniach Rb-Z wynikało z wielkości 
objętych restrukturyzacją zobowiązań wobec tej firmy oraz zagrożenia ich 
natychmiastową egzekucją w razie zerwania układu ratalnego. Porozumienia 
zawarte z pozostałymi 2 kontrahentami nie miały istotnego znaczenia z uwagi na 
ich wartość i wpływ na sytuację finansową Szpitala. 
Prezentowanie w Rb-Z danych niezgodnych z ewidencją księgową jednostki 
w zakresie wartości poszczególnych tytułów dłużnych, naruszało postanowienia 
zawarte w § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów 
z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych. Zgodnie z tymi przepisami 
podstawą sporządzania sprawozdania Rb-Z jest ewidencja księgowa jednostki, 
jak również inne wiarygodne dokumenty poświadczające istnienie danego 
zobowiązania, a sprawozdania te należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod 
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. 
Na podstawie badanej próby 4 kontrahentów ustalono także, iż w pozycji E.2 
„Kredyty i pożyczki” sprawozdania Rb-Z nie wykazano wartości zobowiązań 
wynikających z porozumień restrukturyzacyjnych, zawartych z firmami 
prywatnymi, które wywoływały skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki 

                                                      
29 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
30 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
31 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
32 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
33 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
34 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
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lub kredytu m.in. w związku z rozłożeniem spłaty zobowiązań Szpitala na okres 
ponad 12 miesięcy. I tak, nie wykazano: 

 pozostałych do spłaty wartości zobowiązań objętych porozumieniem, 
zawartym z […]35, wynoszącej 5.899.578 zł na koniec 2010 r. i 3.458.373 zł 
na koniec 2011 r. - pomimo, że pierwotny termin ich zapłaty przedłużony 
został o 30 miesięcy, a stan realizacji porozumienia ewidencjonowany był na 
koncie 204; 

 pozostałej do spłaty wartości zobowiązań objętych porozumieniem, zawartym 
z […]36, wynoszącej na koniec 2011 r. 344.283 zł – pomimo, że pierwotny 
termin ich zapłaty został przedłużony o 21 miesięcy; 

 pozostałej do spłaty wartości zobowiązań objętych porozumieniem, zawartym 
z […]37, wynoszącej na koniec 2011 r. 987.944 zł – pomimo, że pierwotny 
termin ich zapłaty został przedłużony o 16 miesięcy. 

Brak ujęcia w ewidencji księgowej stanu realizacji porozumień 
restrukturyzacyjnych oraz odpowiedniego wykazania stanu zobowiązań ww. 
kontrahentów w sprawozdaniach Rb-Z, według Elżbiety Pietrzyk, byłej Głównej 
księgowej Szpitala - wynikał z niestabilnej sytuacji finansowej SPSK nr 1, 
uniemożliwiającej zapewnienie bieżącej realizacji układów ratalnych (ugód 
i porozumień), zwłaszcza w perspektywie powyżej roku. Andrzej Zdeb, były 
Dyrektor Szpitala stwierdził natomiast, że nie był informowany przez służby 
księgowe i audyty zewnętrzne o nieprawidłowościach w sporządzaniu 
sprawozdań Rb-Z. 

(Dowód: akta kontroli: str. 218-220 - protokół przyjęcia ustnych 
wyjaśnień A. Zdeba; str. 397-401 - protokół przyjęcia ustnych 
wyjaśnień E. Pietrzyk; str. 410-490 - porozumienia 
restrukturyzacyjne zawarte z wybranymi 4 kontrahentami Szpitala; 
str. 491-552 - wydruki z sytemu FK zestawień struktury wiekowej 
zobowiązań 4 wybranych kontrahentów Szpitala; str. 556-558 – 
zestawienia dotyczące stanu spłaty rat porozumień 
restrukturyzacyjnych; str. 561-582 – sprawozdania Rb-Z za IV kw. 
2010 r. wraz z dokumentami i wyliczeniami stanowiącymi 
podstawę ich sporządzenia; str. 583-606 – sprawozdania Rb-Z za 
IV kw. 2011 r. wraz z dokumentami i wyliczeniami stanowiącymi 
podstawę ich sporządzenia; str. 607-613 – wyjaśnienia Dyrektora 
Szpitala z 19.11.2012 r.; str. 649-653 – wyjaśnienia Dyrektora 
Szpital z 28.11.2012 r.) 

Nieujęcie w sprawozdaniach Rb-Z za 2010 i 2011 r. zadłużenia z tytułu porozumień 
i umów o pierwotnym terminie zapłaty powyżej roku, było niezgodne z § 2 ust. 1 pkt 
2 Instrukcji sporządzania sprawozdań38, w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym 
do długu Skarbu Państwa39 oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 
grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych 
zaliczanych do państwowego długu publicznego40. Zgodnie z Instrukcją 
w sprawozdaniu Rb-Z w układzie przedmiotowym prezentowane są m.in. 

                                                      
35 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
36 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
37 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
38 Instrukcja sporządzania sprawozdań stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). 
39 Dz. U. Nr 252, poz. 1692. 
40  Dz. U. Nr 298, poz. 1767. 
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zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których definicja zawarta jest w ww. 
rozporządzeniach Ministra Finansów. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli 
porozumienia rozkładające zaległe płatności na raty, których termin zapadalności 
przekracza jeden rok, należy uznać za tytuł dłużny i włączyć do kategorii kredyty 
i pożyczki, gdyż w ww. rozporządzeniach Ministra Finansów do kategorii tej zalicza 
się m.in. umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane 
z finansowaniem usług, dostaw i robót budowlanych, które wywołują skutki 
ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Taka forma restrukturyzacji 
zadłużenia Szpitala jest formą długoterminowej pożyczki. Firmy pośredniczące 
w obrocie wierzytelnościami szpitali faktycznie finansują jednostkę w zakresie 
przejętego zadłużenia i za wykonanie tej operacji otrzymują wynagrodzenie. 
Wykazanie w sprawozdaniach Rb-Z Szpitala nierzetelnych danych, za co 
odpowiedzialność ponosi Andrzej Zdeb – były Dyrektor Szpitala, nosi znamiona 
czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określonego 
w art. 18 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. 

Najwyższa Izba kontroli wskazuje, że stan realizacji porozumień zawartych 
z wierzycielami Szpitala uwzględniony został w sprawozdaniu Rb-Z za II kw. 2012 r. 
poprzez pomniejszenie księgowego stanu zobowiązań wymagalnych o wartość 
pozostałych do spłaty zobowiązań objętych porozumieniami do końca 2012 r. 
W sprawozdaniu tym nie wykazano jednak wartości porozumień o pierwotnym 
okresie spłaty dłuższym niż rok, w tym w pozycji E.2.2 nie wykazano wartości 
pozostałych do spłaty zobowiązań objętych porozumieniem zawartym w 24 
listopada 2010 r. z […]41 w kwocie 2.237.770 zł oraz porozumieniem zawartym 28 
września 2011 r. z […]42 w kwocie 224.283 zł. Pismem z 30 listopada 2012 r. 
Mirosława Napierajczyk, Główna księgowa Szpitala, poinformowała o zamiarze 
złożenia do końca roku 2012. korekty sprawozdania Rb-Z za II kw. 2012 r. 
w zakresie wykazanych kwot pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wymagalnych. 

(Dowód: akta kontroli: str.391-392- pismo Głównej Księgowej 
z dnia 30.11.2012 r.; str. 434- 441 – porozumienie z […]43 
z dnia 24.11.21010 r.; 516-518 wydruki z systemu FK 
zestawienie struktury wiekowej zobowiązań […]44 558 - 
zestawienie stanu realizacji porozumienia 
restrukturyzacyjnego z […]45; 649-653 – wyjaśnienia 
Dyrektora Szpital z dnia 28.11.2012 r.; 654-658 – 
sprawozdanie RB-Z za II kw. 2012 r. wraz z dokumentami 
i wyliczeniami stanowiącymi podstawę jego sporządzenia) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę, że w badanym okresie Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) nie został w pełni wyodrębniony 
z majątku Szpitala, co oznacza, że środki ZFŚS nie były, zgodnie z art. 12 ustawy 
z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych46, gromadzone 
i przechowywane na odrębnym rachunku bankowym. 
                                                      
41 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
42 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
43 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
44 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
45 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 
46 Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Ewidencja środków ZFŚS (konto 145) w systemie FK prowadzona była na pięciu 
poziomach analitycznych, odpowiadających 5 rachunkom bankowych, w tym 3 
rachunkom czynnym, wykazującym obroty w latach 2010-2011. Na kontach 
oznaczonych w systemie FK jako rachunek ZFŚS (135-102 i 135-901) prowadzona 
była ewidencja wszystkich bieżących operacji w zakresie realizacji rozrachunków 
z NFZ oraz rozrachunków z kontrahentami Szpitala (dostawcami i odbiorcami), 
a także z pracownikami Szpitala z tytułu wynagrodzeń. Ze środków rachunku 
bankowego w BGK (135-901) realizowana była także wypłata świadczeń z ZFŚS, 
a odpis na ZFŚS przekazywany był na odrębny rachunek w Banku Handlowego 
(135-101). 
Według Andrzeja Zdeba, byłego Dyrektora Szpitala i Elżbiety Pietrzyk, byłej Głównej 
księgowej, wprowadzenie w Szpitalu (funkcjonującego w okresie kontroli) sposobu 
gromadzenia i ewidencji środków ZFŚS, miało na celu zabezpieczenie środków 
finansowych przed skomasowanymi egzekucjami komorniczymi mającymi miejsce 
w latach 2004-2007. 
Badania kontrolne wykazały, że różnica pomiędzy ewidencyjnym stanem ZFŚS, 
będącym w dyspozycji Szpitala (saldo Ma konta 850), a stanem pokrycia ZFŚS 
środkami pieniężnym na rachunkach i w kasie (saldo Wn konta 135 i konta 101-3) 
oraz wartością pozostałych do spłaty pożyczek (saldo Wn konta 233), wyniosła 
1.449.234 zł na koniec 2010 r. oraz 1.854.176 zł na koniec 2011 r. Brakujące 
ewidencyjnie pokrycie stanu ZFŚS w środkach pieniężnych rozliczane było przez 
Szpital poprzez wskazanie środków zgromadzonych na lokatach bankowych. 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli przyjęty system ewidencjonowania środków 
ZFŚS uniemożliwiał ustalenie faktycznego stanu rozliczenia pomiędzy ZFŚS 
a Szpitalem. Tym samym niemożliwe było rzetelne wykazanie wielkości lub braku 
zobowiązań wymagalnych wobec ZFŚS w sprawozdaniach Rb-Z. 
Zgodnie z otrzymaną w trakcie kontroli informacją Dyrektora Szpitala, rachunki 
bankowe, oznaczone jako rachunki ZFŚS, zlikwidowane zostaną do końca grudnia 
2012 r. W zamian w listopadzie 2012 r. założony został rachunek pomocniczy dla 
środków ZFŚS w Polskim Banku Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu. 

(Dowód: akta kontroli: str. 218-220 – protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień 
A. Zdeba; str. 397-401 – protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień E. Pietrzyk; 
str. 649-653 - Wyjaśnienia Dyrektora Szpitala z 28.11.2012 r.; str. 661-
670 - dokumenty potwierdzające rodzaje operacji na rachunkach; str. 671-
676 - rozliczenie stanu ZFŚS na koniec 2010 r. wraz z wydrukami sald 
i obrotów kont 101,135, 850,149,233; str. 677- 682 – rozliczenie stanu 
ZFŚS na koniec 2011 r. wraz z wydrukami sald i obrotów kont 101, 135, 
850, 149, 233) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie47 działalność SPSK nr 1 w zakresie 
sporządzania sprawozdań Rb-Z za IV kwartał 2010 i 2011 r. ze względu na: [1] brak 
aktualnej i kompletnej polityki rachunkowości, w tym dokumentacji opisującej sposób 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wymaganej art. 10 ust. 1 pkt 3 lit a i c ustawy 
z 29 września 1994 r. o rachunkowości; [2] nierzetelne sprawozdania Rb-Z za IV 
kwartał 2010 r. i IV kw. 2011 r., (a) obejmujące zobowiązania wymagalne z tytułu 
dostaw towarów i usług o wartościach niezgodnych z ewidencją księgową oraz/lub 
dokumentami potwierdzającymi stan tych zobowiązań; co naruszało postanowienia 
zawarte w § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 
2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 
operacji finansowych, (b) nie wykazujące zobowiązań wynikających z porozumień 
restrukturyzacyjnych, zawartych z firmami prywatnymi, które wywoływały skutki 
ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, co było niezgodne z § 2 ust. 

                                                      
47 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

Ocena cząstkowa 
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1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań, w związku z § 3 pkt 2 rozporządzeń 
Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. i 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego 
długu publicznego. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli48, wnosi o: 

1. Zaktualizowanie planu restrukturyzacji Szpitala z uwzględnieniem obecnego 
stanu oraz jego skuteczną realizację. 

2. Wprowadzenie do polityki rachunkowości regulacji zapewniających: 

 wykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z wartości zobowiązań wymagalnych oraz 
pożyczek i kredytów z uwzględnieniem stanu realizacji umów 
restrukturyzacyjnych, zawartych z wierzycielami Szpitala; 

 pełne wydzielenie ZFŚS z majątku Szpitala oraz możliwość jednoznacznego 
ustalania stanu wzajemnych rozliczeń pomiędzy Szpitalem i ZFŚS. 

3. Poinformowanie o efektach działań podjętych na rzecz wyegzekwowania od 
[…]49 kary umownej z tytułu niewywiązania się z postanowień umowy pożyczki 
zawartej 5 października 2010 r. oraz o zakresie wprowadzonych do 
sprawozdania Rb-Z za II kw. 2012 r. korekt stanu pierwotnie wykazanych w nim 
zobowiązań. 

4. Sporządzenie planu finansowego Szpitala na 2013 r. w szczegółowości 
określonej w art. 31 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
w szczególności odnośnie stanu zobowiązań. 

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Wrocław, dnia 12 grudnia 2012 r. 

  
  

                                                      
48 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 
49 Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

18 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler: Dyrektor 
/-/ Piotr Miklis 

/-/ Stanisława Jednoróg 
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