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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o., 
ul. Zyty 26 (dalej: Szpital lub Spółka) 
 

Marek Działoszyński, Prezes Zarządu, od 29 sierpnia 2017 r.  

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

Beata Jakubowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/16/2019 z 11 stycznia 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1, 2) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykorzystania dotacji z budżetu państwa  
i budżetu środków europejskich w 2018 r., pod względem legalności, gospodarności 
i rzetelności, przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego  
w Zielonej Górze Spółka z o.o., w związku z realizacją projektu pn. Utworzenie 
Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym  
im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ocenie podlegało w szczególności 
osiągnięcie zakładanego na 2018 r. postępu rzeczowego projektu. 

Podstawą sformułowania oceny była głównie analiza wykonania zaplanowanych 
etapów realizowanego projektu pod kątem rzeczowym  
i finansowym. Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V - Wyniki 
kontroli.    

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 
Spółka powstała w wyniku połączenia w dniu 18 sierpnia 2017 r. Wojewódzkiego 
Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. oraz 
Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o., na podstawie  
art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia  15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych2,  
na czas nieoznaczony. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.300 zł i dzieli się na 103 udziały po 100 zł 
każdy. Udziały zostały objęte w następujący sposób: Uniwersytet Zielonogórski objął 
53 udziały, a Województwo Lubuskie - 50 udziałów. Organem reprezentującym jest 
Zarząd, a sposób reprezentacji ustalono w taki sposób, że do składania oświadczeń 
w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu łącznie  
z Prezesem Zarządu lub z prokurentem. 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej   

 

Podstawa prawna  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

2 

Działalność Szpitala według PKD to: praktyka lekarska specjalistyczna oraz 
działalność Szpitali.   

IV. Ocena  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie dotacji z budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. Utworzenie Centrum 
Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym  
im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. w 2018 r.  

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłwości. 

V. Wyniki kontroli  
1. Podstawowe założenia Projektu. 

Celem projektu pn. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka  
w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze  
sp. z o.o. (dalej: Projekt) jest wybudowanie obiektu Centrum Zdrowia Matki i Dziecka 
(dalej: Centrum lub CZMiD), posiadającego pięć kondygnacji nadziemnych i jedną 
podziemną, w którym stworzony zostanie nowoczesy szpital kliniczny, realizujący 
leczenie ogólnopediatryczne i specjalistyczne, dla łącznie 220 pcjentów.  

Odnosząc do obecnej struktury oddziałów Szpitala planuje się w szczególności: 
utworzenie oddziałów dotąd niefunkcjonujących, tj. onkologii dziecięcej (12 łóżek) 
oraz anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci (6 łóżek). Ponadto, na oddziale 
pediatrii – utworzenie 6 łóżek izolacyjno-zakaźnych, a na oddziale neonatologii – 
zwiększenie o 6 (do 12) łóżek intensywnej terapii noworodka. 

W ramach Centrum funkcjonować będzie m.in. blok operacyjny z 6 salami oraz  
2 sale do cięć cesarskich. Zakłada się wyposażenie Centrum w specjalistyczny 
sprzęt medyczny, w szczególności: rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, 
aparat RTG, aparat USG wyposażony w minimum 3 sondy, analizatory parametrów 
krytycznych, systemy monitoringu na 3 stanowiska monitorujące funkcje życiowe 
pacjenta, respirator transportowy z wyposażeniem, stoły operacyjne, łóżka do 
intensywnej opieki. 

Z budową Centrum łączy się konieczność przebudowy układu komunikacyjnego  
na terenie Szpitala wraz z budową nowego podjazdu dla karetek. Budynek Centrum 
zostanie połączony nowowybudowanym łącznikiem z budynkiem „L” Szpitala, gdzie 
– po utworzeniu Centrum – pozostaną zlokalizowane tam łóżka m.in. z zakresu 
patologii ciąży oraz ginekologii. 

(akta kontroli str. 3-22) 

2. Wartość Projektu. 

Całkowitą wartość Projektu określono na 112 292,7 tys. zł, w tym dofinansowanie 
unijne - 78 196,8 tys. zł, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: 
EFRR) - 69 010,0 tys. zł oraz budżet państwa – 9 186,8 tys. zł. Udział środków 
własnych ustalono na 34 095,9 tys. zł, w tym dotacja  
z Województwa Lubuskiego – 28 890,1 tys. zł oraz środki własne Szpitala –  
5 205,8 tys. zł3. 

                                                      
3 Według treści umowy o dofinansowanie z dnia 28 grudnia 2016 r. całkowita wartość Projektu miała wynieść 92 000,0 tys. zł. 
IZ zobowiązala się przekazać ze środków EFRR – 56 000,0 tys. zł, przy wkładzie własnym – 36 000,0 tys. zł. Wzrost wartości 
projektu wynikał z wyższej od oszacowanej kwoty wydatków na realizację zamówienia w zakresie zaprojektowania i 
wybudowania CZMiD. Wartość zamówienia szacowano na kwotę 78 422,7 tys. zł (ogłoszene z dnia 01.02.2018 r.), a cena 
najkorzystniejszej oferty (wybranej w dniu 14.06.2018 r.) wynosiła 98 694,3 tys. zł. W dniu 28.03.2018 r. Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na budowę Centrum o 20 271,6 tys. zł.  
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W 2018 r. na realizację Projektu przyznano 13 309,8 tys. zł4, natomiast 
wydatkowano 13 361,4 tys. zł, w tym 51,6 tys. zł ze środków własnych Szptala.  

(akta kontroli str. 128-130, 131-132, 231-244, 245, 250-255) 

3. Najważniejsze założenia Projektu. 

Wnioskiem z 20 grudnia 2016 r. Szpital wystąpił do Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (dalej: IZ RPO - Lubuskie 
2020) o dofinansowanie Projektu, który stał się integralnym załącznikiem umowy  
o dofinansowanie projektu z 28 grudnia 2016 roku5. 

(akta kontroli str. 23-44) 

W myśl najważniejszych postanowień umowy (wraz z aneksami6) oraz wniosków  
o dofinanowanie: 

I. Instytucja Zarządzajca przyznała dofinansowanie w wysokości 78 196,8 tys. zł,  
w tym ze środków EFRR 69 010,0 tys. zł oraz budżetu państwa – 9 186,8 tys. zł. 

II. Zaplanowany okres realizacji Projektu: 

� rozpoczęcie realizacji: 29 kwietnia 2015 r.; 
� rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 31 marca 2017 r.; 
� zakończenie rzeczowej realizacji: 30 października 2020 r.; 
� zakończenie finansowe: 31 grudnia 2020 r. 

III. Wskaźniki kluczowe: 

a) wskaźniki produktu (nazwa wskaźnika): 

� liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.; 
� nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 12 351,8 tys. zł; 
� liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami –  

1 szt.; 
� liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień   

dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 

b) wskaźniki rezultatu (nazwa wskaźnika): 

� wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 38 osób; 
� ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 435 885 osób. 

IV. Zakres rzeczowy realizacji Projektu podzielono na 11 zadań wraz ze 
wskazaniem planowanego czasu realizacji, tj.: 

1. Prace wstępne. Sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (dalej: 
PFU); II – III kw. 2015 r.; 

2. Opracowanie studium wykonalności Projektu oraz programu poprawy jakości  
i dostępności świadczeń zdrowotnych; IV kw. 2016 r.; 

3. Wykonanie dokumentacji projektowej; II kw. 2018 r.; 

4. Wykonanie robót budowlanych, w tym:  

a) przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci; 
b) obiekty podstawowe; 
c) instalacje; 

                                                      
4 Środki EFRR – 9 314,9 tys. zł oraz dotacja z budżetu województwa lubuskiego – 3 994,9 tys. zł. 
5 Umowa nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00 w ramach: Program Operacyjny – Reginalny Program Operacyjny – Lubuskie 
2020; Oś priorytetowa – Oś 9. Infrastruktura społeczna; Działanie 9.1 – Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych; 
Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT.  Numer naboru 
RPLB.09.01.01-IŻ.00-08-P02/16. 
6 Wg ostatniego aneksu z 2018 r. – aneks nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-07 z 30.11.2018 r. 
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d) zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych; III kw. 2018 – 
IV kw. 2020 r.; 

5. Nadzór inwestorski i autorski; II kw. 2018 – IV kw. 2020 r.; 

6. Wyposażenie trwałe wbudowane (sprzęt i urządzenia medyczne do  
tzw. zabudowy stałej, konieczne do zainstalowania w trakcie robót 
instalacyjnych i wykończeniowych); III – IV kw. 2020 r.; 

7. Wyposażenie specjalistyczne; III – IV kw. 2020 r.; 

8. Promocja Projektu; II kw. 2018 – IV kw. 2020 r.; 

9. Opracowanie i przeprowadzenie postepowań przetargowych na realizację 
zadań: nadzór inwestorski oraz realizację robót w systemie: „zaprojektuj  
i wybuduj”; II kw. 2017 – II kw. 2018 r.; 

10. Aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego; IV kw. 2017 r.; 

11. Aktualizacja studium wykonalności; IV kw. 2017 – I kw. 2018 r. 

IV. Określono również plan finansowy Projektu w ujęciu rocznym oraz kwartalnym.  
 (akta kontroli str. 23-44, 105-130) 

4. Realizacja Projektu. 

4.1. Zakładany na 2018 r. postęp rzeczowy Projektu został osiągnięty7, zgodnie  
z przyjętymi we wniosku o dofinansowanie terminami. Zrealizowano  
w szczególności: 

� zadanie 11 – zaktualizowano Studium wykonalności (marzec 2018 r.);  
(akta kontroli str. 3-22, 133, 245-249) 

� zadanie 9 – przeprowadzono postępowania przetargowe nieograniczone na 
realizację zadań: 

a) Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla Projektu – umowa z dnia  
15 maja 2018 r. o wartości 854,9 tys. zł8;   

b) Wykonanie CZMiD w formule „zaprojektuj i wybuduj” w Szpitalu 
Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 
umowa z dnia 15 maja o wartości 98 694,3 tys. zł9; 

(akta kontroli str. 134-135, 136-161, 162-179) 

� zadanie 3 – wykonano dokumentację projektową, tj. zgodnie z postanowieniami 
umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych10 28 czerwca 2018 r. 
wykonawca przekazał inwestorowi (oraz do urzędu miasta) projekt budowlany, 
w tym projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany (realizacja I etapu prac); 

                                                      
7 W latach 2016-2017 zrealizowano 1, 2 i 10 etap z zaplanowanego zakresu rzeczowego,  
tj.: sporządzono Program Funkcjonalno–Użytkowy oraz dokonano jego aktualizacji; opracowano 
Studium wykonalności projektu (i rozpoczęto prace nad aktualizacją) oraz program poprawy jakości i 
dostępności świadczeń zdrowotnych. Ponadto, w 2017 r. przeprowadzono postępowanie 
przetargowe na: Opracowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację zadań: 
nadzór inwestorski oraz realizację robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – umowa z dnia 4 maja 
2017 r. o wartości 184,5 tys. zł zawarta z Kancelarią Prawną. W 2017 r. ogłoszono również przetarg 
nieograniczony na wykonanie CZMiD w formule „zaprojektuj i wybuduj” w Szpitalu Uniwersyteckim 
im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., który został unieważniony (28.07.2017 r.), 
bowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
8 Zawarta z SAFEGE Societe par Actions Simplifee (S.A.S.). 
9 Zawarta z MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.  
10 Zgodnie z umową realizacja I etapu – do 29 czerwca 2018 r. 
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(akta kontroli str. 180-182) 

� zadanie 4 - wykonywanie robót budowlanych – w toku. Ustalono, że do  
30 stycznia 2019 r.11 zrealizowano m.in. następujący zakres prac (II etap 
prac12): 

a) roboty przygotowawcze i organizacyjne – makroniwelacja terenu, wykonano 
rozbiórkę budynku portierni oraz nawierzchni lądowiska i innych nawierzchni 
betonowych; 

b) sieci zewnętrzne uzbrojenia terenu (elektro-energetyczne  
i telekomunikacyjne, sieć oświetlenia terenu, sieć cieplna, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym, 
wodociąg, sieć kanalizacji ścieków skażonych) – w trakcie; 

c) drogi i zagospodarowanie terenu – rozbiórki istniejących nawierzchni,   
makroniwelacja terenu; 

d) budynek Stacji Transformatorowej – roboty konstrukcyjno-budowlane  
i ziemne – w trakcie; 

e) budynek Centrum: roboty ziemne – wykopy pod budynek, roboty 
konstrukcyjno-budowlane obiektu – stan surowy (konstrukcja budynku – 
roboty żelbetowe poziomu „- 1”) – w trakcie. 

� zadanie 5 – nadzór inwestorski i autorski  w zakresie opisanym w zadaniu 3 i 4. 

Zrealizowano założenia finansowe wynikające z harmonogramów ustalonych  
w umowach z wykonawcami na 2018 r., tj. wypłacono wykonawcy robót 
budowlanych 12 943,0 tys. zł oraz wykonawcy realizującemu nadzór inwestorski – 
227,8 tys. zł.   

(akta kontroli str. 162-163, 183-185, 186-190, 191-205, 207-209, 210-212) 

� zadanie 8 – promocja projektu - w toku. 
(akta kontroli str. 191-205) 

Pozostałe z zaplanowanych zadań zostały albo zrealizowane do końca  
2017 r. albo zakończenie ich wykonania zaplanowano na lata 2019/2020.  

4.2. Beneficjent otrzymywał środki w terminach i kwotach umożliwiających realizację 
Projektu, niezwłocznie po zatwierdzeniu każdego z wniosków o płatność. 

(akta kontroli str. 131, 191-203, 204-205, 132-133, 230) 

5. Monitoring realizacji Projektu. 

Beneficjent prowadził monitoring postępu rzeczowego Projektu, w szczególności 
poprzez cotygodniowe przyjmowanie raportów zaawansowania prac składanych 
przez wykonawców, w których informowano o pracach zakończonych, trwających, 
rozpoczętych oraz zaplanowanych w kolejnym tygodniu. Ponadto, cotygodniowo 
spotykała się rada budowy, skłądająca się z przedstawicieli Szpitala, wykonawcy 
oraz nadzoru inwestorskiego, która w protokołach odnotowywała najważniejsze 
ustalenia dotyczące prac projektowych oraz realizacji robót budowlanych.  

(akta kontroli str. 213-228) 

Instytucja Zarządzająca zrealizowała w Szpitalu kontrole poprawności 
przeprowadzenia postępowań w zakresie zamówień publicznych, o których mowa  
w punkcie 4 (etap 9). W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłwości. Projekt nie 
był kontrolowany przez inne instytucje. 

(akta kontroli str. 134-135, 206) 

                                                      
11 Data przeprowadzonych oględzin. 
12 Zakończenie II etapu ustalono – do 30 października 2020 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

VI. 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, 5 marca 2019 r. 
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Beata Jakubowska 

Główny specjalista k.p. 
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