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I. Dane identyfikacyjne 
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary (dalej: Szpital lub Spółka)1 

 

Jolanta Dankiewicz, Prezes Zarządu od dnia 27 czerwca 2017 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Wiesław 
Olszański. 

 

1. Realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych. 

2. Zmiany w organizacji wewnętrznej szpitala oraz alokacji zasobów. 

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa szpitala z uwzględnieniem poziomu 
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Lata 2017-2018 oraz lata 2015-2016 w zakresie spełniania warunków kwalifikacji do 
poszczególnych poziomów zabezpieczenia oraz danych finansowych  
i statystycznych dla celów porównawczych.  

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze 

 

 

Natalia Kajzer, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LZG/98/2018 
z 21 września 2018 r.  

 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w oddziałach i poradniach zlokalizowanych w Żarach i Lubsku. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Wprowadzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (dalej: PSZ lub sieć szpitali) nie spowodowało znaczących zmian 
w sposobie funkcjonowania Szpitala. Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej, także 
w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, odbywała się w sposób 
nieprzerwany oraz w stopniu pozwalającym na niezmniejszenie kwoty ryczałtu  
w kolejnych okresach.  

Szpital zapewnił pacjentom kompleksowe i koordynowane świadczenia 
ambulatoryjne i szpitalne stosownie do ich potrzeb, choć nie wszyscy pacjenci z nich 
skorzystali, zwłaszcza Oddziału Chirurgii Ogólnej. 

W ocenie NIK, szczegółowej analizy ze strony Szpitala wymaga wzrost średniego 
czasu oczekiwania na świadczenia w komórkach organizacyjnych, w których 
odnotowano jego wydłużenie (np. w oddziałach Chirurgii Ogólnej oraz Poradni 
Neurologicznej). 

Wdrożenie sieci szpitali nie spowodowało konieczności wprowadzenia zmian 
organizacyjnych w Spółce. W większości oddziałów nie zaszły także znaczące 
zmiany w zakresie wykorzystania łóżek szpitalnych, czy ich przelotowości.  

Pomimo ustalonej na koniec III kw. 2018 r. straty netto, w zakresie wiarygodności 
finansowej, efektywności oraz zdolności do regulowania zobowiązań Szpital osiągał 
dobre wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Spółka podejmowała też skuteczne 
działania w celu uzyskania wyższej kwoty ryczałtu PSZ. 

 

III.  Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych  
i rehabilitacyjnych. 
1.1. Szpital został zakwalifikowany od 1 października 2017 r. do systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: PSZ 
lub sieć szpitali) jako szpital I stopnia5. 

Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane były w oparciu o umowę zawartą  
z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: LOW 
NFZ) nr 0403/0023/PSZ z dnia 29 września 2017 r. (dalej: umowa PSZ)  
w następujących profilach i zakresach objętych wynagrodzeniem ryczałtowym 
(ryczałt PSZ): 

1) leczenie szpitalne (świadczenia stacjonarne) – choroby wewnętrzne, 
geriatria, anestezjologia i intensywna terapia, pediatria, położnictwo  
i ginekologia, chirurgia ogólna; 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Stosownie do art. 95l ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.), zwanej dalej ustawą  
o świadczeniach opieki zdrowotnej. 
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2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) – poradnie chirurgii ogólnej, 
dermatologiczna, diabetologiczna, neurologiczna, położniczo-
ginekologiczna. 

Poza PSZ Szpital realizował świadczenia w ramach odrębnych umów, tj. poradnie: 
dermatologiczną, okulistyczną, ginekologiczną i neurologiczną w Lubsku oraz 
poradnię otolaryngologiczną w Żarach. Szpital również zawarł umowę w trybie 
konkursowym na realizację świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej. 

Finansowanie świadczeń w ramach ryczałtu PSZ6 kształtowało się następująco: 

• IV kwartał 2017 r. – wartość ryczałtu 4.907,6 tys. zł, wartość świadczeń 
sprawozdanych 5.019,0 tys. zł, tj. 102,3%; 

• I półrocze 2018 r. – wartość ryczałtu 9.996,3 tys. zł, wartość świadczeń 
sprawozdanych 9.842,8 tys. zł, tj. 98,5%;  

• II półrocze 2018 r. – wartość ryczałtu 10.237,9 tys. zł, natomiast wartość 
świadczeń sprawozdanych za III kw. 2018 r. wyniosła 4.886,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 5-42)  

Świadczenia w ramach ww. zakresów realizowane były przez Szpital przez cały 
okres umowy PSZ nieprzerwanie.  

(dowód: akta kontroli str. 162) 

Szpital realizował świadczenia w stopniu pozwalającym na nie zmniejszenie kwoty 
ryczałtu w kolejnych okresach. 

Jak wynikało z wyjaśnień Prezes Szpitala, nowy sposób finansowania świadczeń 
zdrowotnych udzielanych w ramach PSZ – ryczałt, ogranicza możliwości w zakresie 
świadczenia usług w sposób gwarantujący nieograniczoną dostępność. Dolna 
wartość brzegowa wykonania założenia ryczałtowego, tj. 98% jest swoistym progiem 
rentowności, którego przekroczenie przez szpital nie daje gwarancji rozliczenia 
wykonanych procedur. Nadwykonania mogą być jedynie finansowane w ramach 
tzw. niedowykonań innych szpitali. Szpital, kierując się rachunkiem ekonomicznym, 
zmuszony jest do stałego monitorowania realizacji ryczałtu, a tym samym do 
racjonalnego zarządzania posiadanym potencjałem podczas świadczenia usług 
swoim pacjentom. Jednakże, niskie wykonanie procedur w zakresie jednej komórki 
pozwala na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w innej. 

(dowód: akta kontroli str. 41, 150-154) 

1.2. W zakresie liczby leczonych pacjentów oraz liczby i wartości udzielonych 
świadczeń w ramach ryczałtu PSZ7 w oddziałach Chirurgicznym oraz Położniczo-
Ginekologicznym wraz z odpowiadającymi im poradniami8 ustalono m.in., że: 

a) w I półroczu 2018 r. w leczeniu szpitalnym (stacjonarnym) przyjmowano więcej 
pacjentów i udzielano więcej świadczeń niż w I półroczu w latach 2015 i 2017 
(wzrost o odpowiednio o ok. 6% do 16% w profilu chirurgicznym oraz ok. 2% do 
7% w profilu położniczo-ginekologicznym); natomiast w stosunku do I półrocza 

                                                      
6 Ustalonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu 
ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy 
okres rozliczeniowy (Dz. U. poz. 1242) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r.  
w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1783, ze zm.). 
7 Badaniem, oprócz zakresów podstawowych, objęto świadczenia pierwszorazowe oraz świadczenia 
onkologiczne realizowane w ramach i poza pakietem onkologicznym. 
8 Analizę porównawczą przeprowadzono na danych obejmujących I półrocze poszczególnych lat 2015-2018. 
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2016 r. wartość ww. wskaźników spadła w zakresie profilu położniczo-
ginekologicznego o około 11%, zaś chirurgicznego o około 3%; 

b) liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie w Poradni Położniczo-
Ginekologicznej w I półroczu 2018 r. była niższa niż w latach poprzednich –  
w porównaniu do lat 2015 i 2016 o ok. 20-22%, natomiast w I półroczu 2017 r. 
przyjęto 4% pacjentów więcej; również liczba świadczeń udzielonych 
ambulatoryjnie w I półroczu 2018 r. w stosunku do lat poprzednich w ww. profilu 
była niższa (od 5% w stosunku do I półrocza 2017 r. do 33% w stosunku do  
I półrocza 2015 r.); 

c) w Poradni Chirurgicznej w I półroczu 2018 r. przyjęto więcej pacjentów  
i zrealizowano więcej świadczeń niż w poprzednich okresach odpowiednio  
o 4-13% pacjentów oraz 6-13% świadczeń; 

d) łączna wartość świadczeń zrealizowanych w ramach profilu położnictwo 
i ginekologia w I półroczu 2018 r. wyniosła 1.336,5 tys. zł, podczas gdy w latach 
2015-2017 wyniosła odpowiednio: 1.354,9 tys. zł, 1.482,9 tys. zł i 1.123,8 tys. 
zł; natomiast łączna wartość świadczeń w ramach profilu chirurgia w I półroczu 
2018 r. wyniosła 1.803,5 tys. zł i była wyższa względem lat 2015-2017  
o odpowiednio 15%, 5% i 7%9.  

W odniesieniu do lat 2015-2018 po wprowadzeniu sieci szpitali odnotowano spadek 
odsetka liczby świadczeń udzielonych w trybie ambulatoryjnym w stosunku do 
świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych, zarówno w ramach profilu 
położniczo-ginekologicznego, jak i chirurgicznego10. Natomiast w porównaniu do 
roku 2017, odsetek ten nieznacznie spadł w profilu położniczo-ginekologicznym, 
natomiast w profilu chirurgicznym pozostawał na podobnym poziomie.  

W żadnym z przedmiotowych zakresów świadczeń nie stwierdzono znaczącego 
wzrostu średniego czasu oczekiwania na realizację świadczenia, ani wzrostu liczby 
oczekujących pacjentów.  

(dowód: akta kontroli str. 43-57) 

W sprawie obniżenia liczby pacjentów i świadczeń ambulatoryjnych w zakresie 
położnictwa i ginekologii w I półroczu 2018 r. w porównaniu do I półrocza 2017 r.  
o ok. 5%, a w porównaniu do I półrocza 2016 r. odpowiednio o 20% i 30%, Prezes 
Szpitala wyjaśniła, że bezpośrednią przyczyną była zmiana obsady kadrowej 
spowodowana długotrwałą nieobecnością z powodu choroby jednego z lekarzy 
pracujących w poradni. Ponadto inny lekarz finalizował specjalizację kierunkową. 
Pomimo zasilenia w roku 2017 dwoma nowymi lekarzami nie udało się zrealizować 
kontraktu na poziomie lat 2016 i 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 159-161) 

1.3. W ramach posiadanych profili zabezpieczenia świadczeń, Szpital zapewniał 
pacjentom kompleksowe i koordynowane świadczenia ambulatoryjne, szpitalne  
i rehabilitacyjne, stosownie do ich potrzeb. Analiza dokumentacji medycznej 80 
pacjentów wypisanych ze szpitala z oddziałów chirurgii ogólnej oraz chorób 
wewnętrznym w listopadzie 2017 r. oraz kwietniu 2018 r. wykazała, że: 

                                                      
9 Odpowiednio lata 2015-2017: 1.533,2 tys. zł, 1.714,3 tys. zł, 1.678,0 tys. zł. 
10 W Oddziale i Poradni Położniczo-Ginekologicznej odsetek liczby świadczeń udzielanych ambulatoryjnie w 
stosunku do świadczeń udzielanych stacjonarnie stanowił około 500% w 2015 r., w latach 2016-2018 od około 
398% do 322%. W Oddziale i Poradni Chirurgicznej w latach 2015-2018 realizowano świadczenia na podobnym 
poziomie od 301% do 292%. 
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• 10 pacjentów wymagało świadczeń pohospitalizacyjnych i uzyskało je  
w okresie do 30 dni od dnia zakończenia hospitalizacji; 

• dwóch pacjentów wymagało świadczeń AOS i uzyskało je w Szpitalu; 

• 14 pacjentów wymagało świadczeń pohospitalizacyjnych w Poradni 
Chirurgicznej, jednakże pacjenci nie zgłosili się w Poradni prowadzonej 
przez Szpital; 

• 16 pacjentów wymagało dalszych świadczeń w poradniach AOS, jednakże 
tych świadczeń nie uzyskało w Szpitalu z dwóch przyczyn: w sześciu 
przypadkach pacjent nie zarejestrował się w poradni AOS Szpitala,  
w pozostałych 10 przypadkach Szpital nie prowadził poradni AOS, na które 
wystawiono skierowania; 

• pozostałych 38 pacjentów nie wymagało dalszych świadczeń opieki 
zdrowotnej; 

• żaden z analizowanych pacjentów nie posiadał zaleceń do rehabilitacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 58-60) 

1.4. Po wprowadzeniu finansowania świadczeń w ramach ryczałtu PSZ nie 
zwiększyła się znacząco liczba odmów przyjęć do Szpitala odnotowanych w Izbie 
Przyjęć11. W marcu i wrześniu 2017 r. odnotowano odpowiednio 58 i 70 odmów, 
natomiast w marcu i wrześniu 2018 r. tych odmów było odpowiednio 59 i 37. W 2015 
r. odnotowano łącznie 52 odmowy, zaś w 2016 r. było ich 12.  

Jak wyjaśniła Prezes Szpitala, wzrost liczby odmów w porównaniu do 2016 r. 
wynikał ze wzrostu nieuzasadnionych skierowań do szpitala, gdzie lekarz w Izbie 
Przyjęć po wykonaniu badań fizykalnych oraz badań diagnostycznych stwierdził, że 
pacjent nie musi być hospitalizowany. Także możliwość zaopatrzenia pacjenta  
w warunkach ambulatoryjnych (np. opracowanie rany) nie wymaga przyjęcia 
pacjenta w oddział. W takich sytuacjach lekarz wpisuje odmowę przyjęcia w książkę 
odmów i porad ambulatoryjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 61-64, 150-154) 

1.5. Badanie wpływu wprowadzenia PSZ na dostępność do świadczeń opieki 
zdrowotnej wykazało, że na oddziałach: chorób wewnętrznych, neonatologicznym, 
pediatrycznym oraz ginekologiczno-położniczym w latach 2017-2018 nie 
występowały kolejki (brak oczekujących na świadczenia). W Oddziale 
Geriatrycznym średni czas oczekiwania wynosił ok. 2 tygodnie. Na koniec II kw. 
2018 r. największa liczba pacjentów oczekiwała na świadczenia Poradni 
Neurologicznej (183 osoby). Do Poradni Ginekologiczno-Położniczej oczekiwało 76 
pacjentów, a w porównaniu do II kw. 2017 r. kolejka zmniejszyła się o 138 
pacjentów.  

W czasie po wprowadzeniu PSZ pogorszenie dostępności do świadczeń opieki 
zdrowotnej w czerwcu 2018 r., w porównaniu do czerwca 2017 r., wystąpiło  
w następujących zakresach: 

• poradnia neurologiczna - wzrost liczby oczekujących o 44 osoby; 

• oddział chirurgii ogólnej - wzrost liczby oczekujących o 29 osób (z 82 do 111 
pacjentów) oraz wzrost średniego czasu oczekiwania o 14 dni (z 36 do 50 
dni); 

                                                      
11 Analiza liczby odmów zarejestrowanych w księdze odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych za miesiące 
marzec i wrzesień kolejnych lat (2015-2018). 
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• poradnia dermatologiczna - wzrost liczby oczekujących o 22 osoby;  

• poradnia dermatologiczna i okulistyczna, wzrost średnich czasów 
oczekiwania o 15 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 65-69, 70-108) 

W powyższym zakresie Prezes Szpitala wyjaśniła, że: 

1) bezpośrednią przyczyną pogorszenia się dostępności w poradni 
neurologicznej była rezygnacja lekarza neurologa ze współpracy ze 
szpitalem i likwidacja poradni neurologicznej w filii szpitala w Lubsku. 
Pacjenci korzystający z lubskiej poradni neurologicznej zaczęli korzystać  
z poradni żarskich;  

2) w oddziale chirurgii ogólnej wzrost liczby oczekujących oraz średniego 
czasu oczekiwania wynika ze specyfiki wynikającej z sezonowości – wzrost 
planowych operacji wśród nauczycieli, a także rozpoczynającego się okresu 
urlopowego. Ponadto zaobserwowano wzrost zainteresowania pacjentów 
oddziałem chirurgii naszego szpitala, a także częsty wybór jednego ze 
specjalistów chirurgii jako operatora;  

3) w przypadku poradni dermatologicznej przyczyną wzrostu liczby 
oczekujących był brak jednego lekarza (od czerwca do października 
2017 r.), czego efektem było zawieszenie funkcjonowania poradni 
dermatologicznej w Lubsku na ten czas; 

4) poradnia okulistyczna od czerwca 2017 r. funkcjonuje w ograniczonym  
o jednego lekarza składzie, czego powodem było ograniczenie dni przyjęć.  

Ponadto Prezes wyjaśniła, że pacjenci wybierając daty przyjęcia nie informują  
o rezygnacji, blokując kolejkę oczekujących. Powszechnie znana jest sytuacja na 
rynku lekarzy. Każde zdarzenie związane z ograniczeniem bądź zaprzestaniem 
działalności poradni specjalistycznych z powodu braku lekarzy skutkuje wzrostem 
czasu oczekiwania w poradniach pozostających na rynku. Taka sytuacja miała 
miejsce także na terenie naszego obszaru leczniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 150-154) 

Znacznemu zmniejszeniu uległa liczba oczekujących na świadczenia z zakresu 
fizjoterapii (z 399 w II kw. 2017 r. do 192 w II kw. 2018 r.) oraz średni czas 
oczekiwania skrócił się o 28 dni (z 139 do 111 dni). 

(dowód: akta kontroli str. 65-69) 

Pierwszy wolny termin na udzielenie świadczeń dla pacjentów oczekujących na 
koniec II kw. 2018 r. na Oddziale Geriatrycznym oraz Chirurgii Ogólnej wynosił 
odpowiednio 20 i 33 dni po zakończeniu kwartału (przypadki stabilne).  

Pierwszy wolny termin na udzielenie świadczeń w poradniach AOS dla pacjentów 
oczekujących na koniec II kw. 2018 r. wynosił od 19 do 58 dni po zakończeniu 
kwartału (przypadki stabilne w poradniach: neurologicznej, dermatologicznej, 
okulistycznej i położniczo-ginekologicznej). 

(dowód: akta kontroli str. 70-108) 

1.6. Szpital nie realizował świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przed 
1 października 2017 r. Na podstawie art. 133 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej z dniem 25 września 2017 r. zawarto umowę o podwykonawstwo na 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki 
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zdrowotnej ze 105 Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią w Żarach na 
okres od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2022 r.  

Miejscem udzielania świadczeń oraz miejscem wyczekiwania zespołu wyjazdowego 
jest siedziba 105 Szpitala Wojskowego w Żarach. Szpital zapewniał wykonanie 
badań diagnostycznych oraz świadczenia pielęgniarskie, które następnie były 
potrącane z wynagrodzenia podwykonawcy. 

 (dowód: akta kontroli str.109-122) 

Liczba świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zrealizowanych na 
obszarze zabezpieczenia właściwym dla Szpitala była następująca: 

• porady lekarskie: ambulatoryjne – w IV kw. 2017 r. udzielono 3.418 porad,  
a w III kw. 2018 r. ich liczba zmniejszyła się do 2.573; w trybie wyjazdowym 
– liczba porad zwiększyła się z 26 w IV kw. 2017 r. do 39 w III kw. 2018 r.; 
udzielone telefonicznie – zwiększyły się dwukrotnie z 38 do 79; 

• wizyty pielęgniarskie: ambulatoryjne – liczba porad zmniejszyła się z 1.681 
w IV kw. 2017 r. do 1.260 w III kw. 2018 r., a liczba porad wyjazdowych 
zmniejszyła z 204 do 87. 

(dowód: akta kontroli str. 109) 

Prezes Spółki wyjaśniła, że liczba porad w IV kwartale 2017 roku jest 
nieporównywalna z liczbą porad w III kwartale 2018 r. W miesiącach letnich (III kw.) 
liczba zachorowań jest zwykle dużo mniejsza, na co wpływają wakacje szkolne, 
okres urlopowy, warunki atmosferyczne. Konsekwentnie dotyczy to także wyjazdów 
do wizyt domowych i porad lekarskich ambulatoryjnych. Cykl taki jest powtarzalny  
i obserwowany właściwie w każdym roku kalendarzowym w wielu obszarach 
działalności szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 159-161) 

1.7. Po zorganizowaniu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej liczba pacjentów 
zakwalifikowanych do I kategorii stanu zdrowia12 w Izbie Przyjęć zmniejszyła się  
z 541 w III kw. 2017 r. do 429 w III kw. 2018 r. (udział tych pacjentów w ogólnej 
liczbie pacjentów Izby Przyjęć również zmalał z 91,1% do 77,7%). 

Liczba świadczeń (procedur medycznych) I kategorii udzielonych w Izbie Przyjęć  
w III kw. 2018 r. wzrosła w porównaniu do III kw. 2017 r. z 647 do 825, jednakże 
udział tych procedur w ogólnej liczbie przyjętych pacjentów zmniejszył się 92,4% do 
87%. 

(dowód: akta kontroli str. 123) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej, także w ramach nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej, odbywała się w sposób nieprzerwany oraz w stopniu pozwalającym na 
niezmniejszenie kwoty ryczałtu w kolejnych okresach. Szpital zapewniał pacjentom 
możliwość uzyskania kompleksowych i koordynowanych świadczeń 
ambulatoryjnych i szpitalnych stosownie do ich potrzeb, choć nie wszyscy pacjenci  
z nich skorzystali, zwłaszcza Oddziału Chirurgii Ogólnej. Szczegółowej analizy ze 

                                                      
12 Kategorie pacjentów oraz kategorie świadczeń zostały uregulowane w zarządzeniu Nr 69/2016/DSM Prezesa 
NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie 
szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie 
przyjęć (uchylonym z dniem 31 marca 2018 r.), oraz w zarządzeniu Nr 16/2018/DSM Prezesa NFZ z dnia 28 
lutego 2018 r. w przedmiotowym zakresie. 
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strony Szpitala wymaga wzrost średniego czasu oczekiwania na świadczenia  
w komórkach organizacyjnych, w których odnotowano jego wydłużenie (np.  
w oddziałach Chirurgii Ogólnej oraz Poradni Neurologicznej). 

2. Zmiany w organizacji wewnętrznej Szpitala oraz alokacji 
zasobów. 
2.1. Zmiany związane z wdrożeniem sieci szpitali z dniem 1 października 2017 r. 
nie spowodowały w Szpitalu zmian organizacyjnych, likwidacji lub łączenia komórek 
organizacyjnych (zachowanie struktury organizacyjnej oraz wszystkich obszarów 
działalności sprzed wprowadzenia PSZ). Nie wystąpiła konieczność tworzenia 
nowych poradni przyszpitalnych. 

Z uwagi na wprowadzenie obowiązku realizacji przez szpitale I stopnia świadczeń  
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Szpital zawarł umowę  
o podwykonawstwo (szczegółowo opisano w pkt 1.6. niniejszego wystąpienia), 
dokonano również odpowiednich zmian w regulaminie organizacyjnym Szpitala. 
Powierzając ten zakres świadczeń podwykonawcy Szpital nie poniósł żadnych 
dodatkowych nakładów finansowych. 

Poza PSZ w Szpitalu nadal funkcjonują poradnie specjalistyczne, w których 
realizowane są świadczenia w ramach umów aneksowanych z LOW NFZ, tj. 
poradnie dermatologiczna, okulistyczna, ginekologiczna i neurologiczna w Lubsku 
oraz poradnia otolaryngologiczna w Żarach. Szpital również zawarł umowę w trybie 
konkursowym na realizację świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 5-18, 155-158) 

2.2. W latach 2015-2018 (30 września) Szpital poniósł nakłady inwestycyjne  
o łącznej wartości 10.876,7 tys. zł, polegające m.in. na: rozbudowie pawilonu nr 2 
przy ul. Pszennej (inwestycja kilkuetapowa, jeszcze niezakończona)13, przebudowie 
pawilonu na sale porodowe, przebudowie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Lubsku oraz zakupie sprzętu na Oddział, przebudowie Oddziału Geriatrycznego  
w Żarach oraz liczne zakupy sprzętu medycznego. Na realizację inwestycji Szpital 
pozyskiwał środki z EOG oraz NMF 2009-201514.  

Po wprowadzeniu PSZ wszystkie obszary działalności Szpitala zostały zachowane 
oraz nie doszło do utraty trwałości zrealizowanych inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 124-130) 

2.3. Z dniem 30 czerwca 2018 r. zakończyła działalność Poradnia Neurologiczna  
w Lubsku (funkcjonująca poza PSZ), z uwagi na rezygnację złożoną przez lekarza 
neurologa. Pacjenci pierwszorazowi oraz pozostający w planie leczenia zostali 
poinformowani telefonicznie o możliwości rejestracji w Poradni Neurologicznej  
w Żarach, bądź innych tego typu poradniach. W planie leczenia Poradni 
Neurologicznej w Lubsku na dzień zakończenia rejestracji pozostawało 25 
pacjentów, wszyscy oni uzyskali świadczenia w Poradni w Żarach. Nie było potrzeby 
wydawania pacjentom zaświadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 10c ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli str. 131) 

2.4. Stan zatrudnienia personelu lekarskiego w latach 2015-2018 (30 września) 
wynosił odpowiednio: 62, 69, 68 oraz 63 lekarzy, personelu pielęgniarskiego 

                                                      
13 Pozytywna ocena IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia). 
14 Instrumenty finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowania. 
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odpowiednio: od 102 w 2015 r. do 109 pielęgniarek w 2018 r., a pozostały personel 
od 44 w 2015 r. do 47 osób w 2018 r. 

Największy spadek zatrudnienia lekarzy w porównaniu do lat 2016-2017 
odnotowano w 2018 r. w Oddziale Geriatrycznym – o czterech lekarzy. Z kolei 
wzrost zatrudnienia liczby pielęgniarek wiązał się m.in. z uruchomieniem Poradni 
Geriatrycznej oraz rozpoczęciem udzielania świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki 
Zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli str. 132-134)   

2.5. Najwyższy wskaźnik średniego wykorzystania łóżek szpitalnych za trzy kwartały 
2018 r. występował na oddziałach: geriatrycznym 88,5% (spadek z 93,4% w roku 
poprzednim), chorób wewnętrznych 83,6% (83,1% w roku poprzednim), 
anestezjologii i intensywnej terapii 77% (spadek z 80,3%). 

Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek na oddziałach neonatologicznym oraz 
ginekologiczno-położniczym w analizowanym okresie (trzy pierwsze kwartały  
w latach 2015-2018) kształtował się na poziomie równym lub poniżej 50%, a na 
oddziale pediatrycznym w kolejnych latach spadł do poziomu 50%.  

W przypadku średnich czasów hospitalizacji w latach 2015-2018 nie odnotowano 
znaczących zmian, pozostawały one na zbliżonym poziomie. Najkrótsze czasy 
odnotowano w Oddziale Neonatologicznym (w 2015 r. - 2,9 dni, w latach 2017-2018 
- 2,6 dni). Najdłuższy średni czas hospitalizacji wystąpił w Oddziale Intensywnej 
Terapii (w 2015 r. – 30,5, w latach 2017-2018 spadek do 28,7 oraz 20,8).  

Wskażniki przelotowości w Oddziałach Chorób Wewnętrznych, Chirurgicznym 
Ogólnym, Geriatrycznym, Pediatrycznym oraz Neonatologicznym kształtowały się 
na zbliżonym poziomie w przedziałach od 3,8 do 4,8 i nie odnotowano istotnych 
zmian. Wskaźnik przelotowości w Oddziale Intensywnej Terapii występował na 
poziomie od 0,8 do 1,1, zaś w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym był najwyższy  
i wynosił od 6,4 do 7,6. 

 (dowód: akta kontroli str. 135-136) 

Odnośnie niskich wskaźników wykorzystania łóżek Prezes Szpitala wyjaśniła, że 
specyfika oddziału pediatrycznego polega na sezonowości w zakresie zachorowań 
(w miesiącach letnich jest ich mniej). Ponadto, z uwagi na architektoniczne 
uwarunkowania oddziału nie ma możliwości utworzenia niezależnych izolatek dla 
dzieci ze schorzeniami wymagającymi odizolowania ich od reszty pacjentów (np. 
sepsa). W takich przypadkach sale 2 czy 3 łóżkowe zostają wyłączone na czas 
trwania hospitalizacji. Ograniczenie liczby łóżek w celu optymalizacji i osiągnięcia 
wyższych wskaźników rodziłoby zbyt duże ryzyko ich braku w sezonie 
zwiększonego zapotrzebowania, tj. wiosennym, jesiennym i zimowym. Należy 
zauważyć, iż w III kw. 2018 roku nastąpił znaczny spadek średniego czasu 
hospitalizacji i przelotowości. Powodem takich wysokości wskaźników jest szybki 
dostęp do diagnostyki, a w konsekwencji krótki czas pobytu w oddziale.  

W oddziale położniczo–ginekologicznym i noworodkowym zachowanie posiadanej 
liczby łóżek jest konieczne z uwagi na nieplanowy charakter usług, szczególnie  
w przypadku pacjentek ciężarnych i rodzących. W przypadku tych oddziałów także 
nastąpił spadek średniego czasu hospitalizacji do 2 dni i zwiększenie przelotowości 
pacjentek w porównaniu z latami 2015 i 2016. Ponadto, w III kwartale 2018 r. 
wystąpiła zwiększona liczba porodów, a także trwał okres urlopowy, w związku  
z czym nastąpiło zmniejszenie operacji ginekologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 150-154) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Wprowadzenie PSZ nie spowodowało zmian w zakresie udzielanych świadczeń 
oraz nie wiązało się z koniecznością zmian w organizacji Szpitala. Nie doszło 
również do utraty trwałości zrealizowanych działań inwestycyjnych. Szpital 
podejmował właściwe działania w celu optymalizacji pracy oddziałów, a niższe 
wskaźniki wykorzystania łóżek w niektórych oddziałach szpitalnych uwarunkowane 
były okolicznościami niezależnymi od Szpitala.  

3. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Szpitala  
z uwzględnieniem poziomu finansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej. 
3.1. Wysokość przychodów Szpitala z tytułu umów zawartych z LOW NFZ 
systematycznie rosła i wynosiła odpowiednio: za 2015 r. - 26.011,3 tys. zł, w 2016 r. 
- 27.383,0 tys. zł, w 2017 r. - 29.761,2 tys. zł, a w 2018 r. (ostatni aneks wg stanu na 
18 października) – 32.946,7 tys. zł (co stanowiło wzrost w stosunku do kolejnych lat 
o odpowiednio 26,7%, 20,3% oraz 10,7%.   

Wartość świadczeń finansowanych ryczałtem PSZ w 2017 r. wynosiła 4,907,6 tys. 
zł, zaś w 2018 r. – 20.234,2 tys. zł. Wartość świadczeń obecnie finansowanych  
w ramach ryczałtu PSZ, w ramach odrębnych umów w latach 2015-2016 wynosiła 
odpowiednio 21.525,5 tys. zł oraz 19.281,2 tys. zł. 

Wysokość przychodów ze świadczeń finansowanych poza ryczałtem w 2018 r. 
wynosiła 10.475,4 tys. zł i stanowiła ok. 40% przychodów zrealizowanych w latach 
2015-2016 oraz 45% przychodów zrealizowanych z tego tytułu w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 137)     

3.2. Przychody z działalności leczniczej Szpitala w wysokości 25.544,5 tys. zł nie 
były wystarczające do pokrycia kosztów tej działalności, które na koniec III kw. 2018 
r. były wyższe o 5% i wyniosły 26.817,3 tys. zł. Przychody z działalności leczniczej  
w III kw. 2018 r. wzrosły w porównaniu do III kw. 2015-2017 odpowiednio o 33%, 
26% oraz 14%. Odpowiednio koszty działalności leczniczej w III kw. 2018 r. wzrosły 
o: 31%, 23% oraz 17%. 

Koszty wynagrodzeń osobowych oraz kontraktów lekarskich w III kw. 2018 r. 
wynosiły łącznie 15.626,7 tys. zł i stanowiły 58% kosztów ogółem (w latach 
poprzednich również stanowiły 58% kosztów działalności). Szpital posiadał również 
zobowiązania długoterminowe w wysokości 2.316,4 tys. zł (prawie trzykrotny wzrost 
w porównaniu do 2017 r.15), zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 3.221,6 
tys. zł (spadek o 7% w stosunku do poprzedniego roku) oraz zobowiązania 
wymagalne w wysokości 54,3 tys. zł (zmniejszyły się o 87%). 

Na koniec III kwartału 2018 r. Szpital odnotował stratę netto w wysokości 361,1 tys. 
zł, podczas gdy na koniec III kwartału 2017 r. Szpital osiągnął zysk w wysokości 
70,2 tys. zł.  

Strata netto ustalona na dzień 30 września 2015 i 2016 r. wyniosła odpowiednio 
563,3 tys. zł oraz 760,6 tys. zł, podczas gdy wg stanu na 31 grudnia w latach 2015-
2016 Szpital osiągnął zysk netto w wysokości odpowiednio 190,0 tys. zł oraz 35,9 
tys. zł. Zysk netto na koniec 2017 r. wyniósł 85,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 138-142)  

                                                      
15 Szpital zaciągnął kredyt inwestycyjny w BGK na realizację inwestycji realizowanej w etapach polegającej na 
rozbudowie Pawilonu nr 2. 
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W sprawie działań podejmowanych w celu optymalizacji działalności Szpitala, 
Prezes wyjaśniła, że Zarząd szpitala co 10 dni dokonuje analizy realizacji procedur 
związanych z wykonaniem ryczałtu. Co miesiąc spotyka się z kadrą zarządzającą 
komórkami organizacyjnymi omawiając sytuację ekonomiczną poszczególnych 
komórek, a także wykonanie założeń ryczałtowych. Omawiane są wybrane 
przypadki hospitalizacji pod kątem racjonalnego doboru diagnostyki, gospodarki 
krwią, gospodarki lekami, a także właściwej kwalifikacji w oparciu o procedury 
wyszczególnione w katalogach.  

Jako przyczynę poniesionej straty, Prezes Szpitala wskazała niewykonanie 
kontraktu w ramach Koordynowanej Opieki nad Kobietą Ciężarną (KOC) 
finansowanych w sposób wyodrębniony z ryczałtu - odnotowano znaczny spadek 
porodów w miesiącach letnich tego roku (średnia liczba porodów  
w miesiącu 80-85, a w niektórych miesiącach br. 63). To spowodowało utratę 
przychodów w wysokości 427,9 tys. zł, a w konsekwencji osiągnięcie straty we 
wrześniu 2018 r. Szpital podjął działania informacyjne mające na celu zwiększenie 
liczby porodów. Zmodernizowano także pomieszczenia szkoły rodzenia, 
wyposażono w nowy sprzęt do ćwiczeń i zajęć edukacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 150-154) 

3.3. Ocena punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych16, uzyskana przez 
Szpital po trzech pierwszych kwartałach w latach 2015-2018, przedstawiała się 
następująco: 

a) w latach 2015 i 2018: 51 pkt na 70 możliwych do uzyskania (tj. 73%), 

b) w 2016 r.: 46 pkt na 70 możliwych do uzyskania (tj. 66%), 

c) w 2017 r.: 64 pkt (tj. 91% pkt możliwych do uzyskania). 

W związku z ponoszoną w latach 2015-2016 oraz 2018 stratą netto, Szpital osiągał 
ujemne wskaźniki zyskowności, które jednakże w kolejnych latach ulegały poprawie 
(np.: wskaźnik zyskowności netto od -3,1% wg stanu na 30.09.2015 r. do -1,4% wg 
stanu na 30.09.2018 r.). Wskaźniki efektywności i zadłużenia w kolejnych latach 
oraz wskaźnik szybkiej płynności w latach 2017-2018 osiągnęły maksymalne oceny 
punktowe. 

(dowód: akta kontroli str. 143) 

3.4. W II półroczu 2018 r. Szpital uzyskał wyższą kwotę ryczałtu PSZ w związku  
z zastosowaniem dodatnich współczynników korygujących zgodnie z tabelą nr 2 
określoną w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 
2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej17 w zakresie: 

• wzrostu świadczeń w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej o kwotę 146,0 tys. zł,  

• zwiększenia o wskaźnik jakościowy w związku z otrzymanym certyfikatem 
laboratoryjnym o kwotę 51,0 tys. zł. 

Ponadto nastąpiła zmiana wartości wyceny punktowej niektórych świadczeń – 
zwiększenie o kwotę 94,5 tys. zł. 

                                                      
16 Obliczone w oparciu o metodologię przyjętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r.  
w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji 
ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832). 
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 1783, ze zm. 
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Wobec Szpitala nie zastosowano żadnego ujemnego współczynnika korygującego 
kwotę ryczałtu w związku ze zmianą parametrów udzielanych świadczeń opieki 
zdrowotnej.   

(dowód: akta kontroli str. 144-149) 

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

Pomimo ustalonej na koniec III kw. 2018 r. straty netto, w zakresie wiarygodności 
finansowej, efektywności oraz zdolności do regulowania zobowiązań Szpital osiągał 
dobre wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Spółka podejmowała też skuteczne 
działania w celu uzyskania wyższej kwoty ryczałtu PSZ. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków. 

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

 

Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

 

Kontroler 

Natalia Kajzer 

główny specjalista k.p. 
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podpis 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Zielonej Górze 

p.o. Dyrektora 

Włodzimierz Stobrawa 
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podpis 

 

 

 

 

 

 
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


