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Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. 

        
 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK” , 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu skontrolowała Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zwany dalej „SPZOZ”, w zakresie 

restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania pomocy publicznej, w latach 2005-2007 (I półrocze). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 30 sierpnia 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy 

o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność SPZOZ w zakresie realizacji 

programu restrukturyzacji, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości, niemających 

zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.  

PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny cząstkowe.  

1. Formułując powyŜszą ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację niŜej 

omówionych zadań objętych kontrolą. 
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SPZOZ posiadał zgodny z wymogami określonymi w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  

15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą  

o restrukturyzacji” program restrukturyzacji. Program ten został pozytywnie zaopiniowany 

przez Radę Powiatu Średzkiego, a wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego 

wraz z załącznikami przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu, był zgodny  

z postanowieniami art. 21 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy, co NIK ocenia pozytywnie. 

NIK pozytywnie ocenia działania podjęte w zakresie restrukturyzacji zadłuŜenia. 

SPZOZ zaspokoił wszystkie roszczenia zatrudnionych oraz byłych pracowników, wynikające 

z ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu 

przeciętnych wynagrodzeń (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 203”, 

w zakresie naleŜności głównej, naleŜnych składek zdrowotnych oraz składek ZUS 

finansowanych przez ubezpieczonych i płatnika, w łącznej kwocie 1.311.902,46 zł.  

W pozostałym zakresie, tj. odsetek naleŜnych pracownikom, SPZOZ podpisał ugody ze  

159 osobami, w ramach których na dzień 13 sierpnia 2007 r. pozostało do spłaty (do roku 

2010) 124.695,61 zł (85% naleŜnych odsetek). 

NIK pozytywnie ocenia takŜe działanie SPZOZ w zakresie regulowania zobowiązań 

cywilnoprawnych. W okresie od września do listopada 2005 r. zawarto ugody  

z 34 wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych spośród 43 wskazanych przy wniosku  

o wydanie decyzji o warunkach restrukturyzacji. NaleŜności główne objęte ugodami wyniosły 

łącznie kwotę 1.402.441,88 zł (95,7% kwoty wskazanej przy ww. wniosku). Ugodami objęto 

ponadto odsetki naliczone na dzień ich zawarcia w wysokości 114.599,67 zł. SPZOZ 

wywiązał się ze zobowiązań, które wynikały z 33 ugód restrukturyzacyjnych. Po terminie 

określonym w ugodach, tj. z 3 miesięcznym opóźnieniem, SPZOZ uregulował naleŜność tylko 

jednego wierzyciela z tytułu odsetek w wysokości 2.570,54 zł. Pozostałe naleŜności główne 

nieobjęte ugodami w kwocie 49.889,86 zł, a wymienione w wykazie wierzytelności objętych 

postępowaniem restrukturyzacyjnym, SPZOZ uregulował do 31 stycznia 2006 r.  

W stosunku do wierzycieli trzech wierzytelności z tytułu odsetek w łącznej kwocie 

30.634,17 zł, które zgodnie z wcześniejszymi ugodami wyłączono z postępowania 

restrukturyzacyjnego do czasu spłaty głównych wierzytelności, do dnia rozpoczęcia kontroli 

NIK, SPZOZ wystąpił pisemnie o ustalenie zasad spłaty zobowiązania.  

NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie i spłatę przez SPZOZ otrzymanej ze środków 

Skarbu Państwa poŜyczki restrukturyzacyjnej w łącznej kwocie 2.098.802,44 zł na spłatę 
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naleŜności głównych z tytułu „ustawy 203” oraz naleŜnych od nich świadczeń 

publicznoprawnych, a takŜe spłatę naleŜności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych. 

Udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego poŜyczka wykorzystana została przez 

SPZOZ na zaspokojenie zobowiązań wskazanych w art. 35 ust. 4 pkt 3 ustawy  

o restrukturyzacji, a jej spłata następowała zgodnie z postanowieniami zawartej z tym 

Bankiem umowy.  

Skutkiem przeprowadzonych przez SPZOZ działań w zakresie restrukturyzacji 

zadłuŜenia był w 2006 r. spadek kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych  

w relacji do roku 2004 o odpowiednio 31,97% i 89,25%. Jednocześnie, w ocenie NIK, 

uzyskane w badanym okresie efekty ekonomiczne SPZOZ, szczególnie niski, wynoszący  

0,36 na koniec I półrocza 2007 r. wskaźnik płynności bieŜącej i ujemne w tym okresie 

wskaźniki zyskowności nie dają podstawy do prognozowania poprawy rentowności, 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

NIK pozytywnie ocenia wykonanie zadań z zakresu usprawniania procesu zarządzania 

polegających na intensyfikacji analiz rynkowych, a takŜe stworzeniu regulaminu  

i wieloletniego planu szkoleń pracowników. Pozytywna ocena NIK dotyczy równieŜ 

wykonanego przez SPZOZ i Powiat Średzki (właściciela obiektów szpitala), projektu pn. 

„Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia i windy w SPZOZ w Środzie 

Wlkp.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W toku realizacji tego zadania nie stwierdzono nieprawidłowości. Zachowano takŜe, 

wskazany w harmonogramie programu restrukturyzacyjnego, termin. 

NIK pozytywnie ocenia działania SPZOZ przy realizacji zadań w zakresie 

przestrzegania przepisów o udzielaniu zamówień publicznych. Na zbadanych dziesięć 

postępowań w zakresie realizacji wyŜej wskazanego projektu współrealizowanego  

ze Starostwem Powiatowym oraz zleconych w latach 2005-2007 (I półrocze) usług sprzątania 

obiektów SPZOZ stwierdzono tylko w jednym przypadku (przetarg na zlecenie usługi 

sprzątania na lata 2004 i 2005 przeprowadzony w 2003 r.) naruszenie art. 20 ust. 2 ustawy 

 z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 

ze zm.) polegające na niezłoŜeniu przez Panią Dyrektor pisemnego oświadczenia o braku lub 

istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 tego przepisu. 

2. Jednocześnie NIK wskazuje na następujące nieprawidłowości, stwierdzone w toku 

realizacji zadań, stanowiących przedmiot kontroli. 
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ZastrzeŜenia NIK, budzi niezrealizowanie przez SPZOZ do czasu rozpoczęcia kontroli 

NIK, pomimo zaplanowania w harmonogramie na I kwartał 2007 roku, kolejnego etapu 

budŜetowania, tj. wdroŜenia programu pilotaŜowego. NIK zwraca uwagę, Ŝe pełne wdroŜenie 

procesu budŜetowania wraz z zakończeniem procesu informatyzacji przewidzianego  

na 2010 r. wpłynie na racjonalizację kosztów SPZOZ w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych, w których w badanym okresie odnotowano ujemne wyniki finansowe,  

a wielkość ponoszonych strat wykazuje tendencję wzrostową. 

Ponadto SPZOZ nie rozpoczął realizacji zaplanowanego w programie 

restrukturyzacyjnym zadania stworzenia zamkniętego obiegu wody. Z wyjaśnień Pani 

Dyrektor wynikało, Ŝe w związku z remontem bloku operacyjnego i powstaniem nowej 

sterylizatorni, realizacja tego zadania wydaje się zbędna i do końca 2007 r. planowane jest 

przeprowadzenie procedur, celem skorygowania w tym zakresie zapisów w programie 

restrukturyzacyjnym.  

Nie zrealizowano takŜe załoŜonej w programie (z terminem określonym do końca 

lutego 2006 r.) sprzedaŜy II piętra budynku przy ulicy Czerwonego KrzyŜa 2 w Środzie 

Wlkp., co wynikało z braku ofert zakupu w trakcie przetargów przeprowadzonych przez 

Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. w 2006 r. Decyzja o formie i warunkach kolejnego 

przetargu, jak wynikało z wyjaśnień Starosty Średzkiego, podjęta zostanie do końca września 

2007 r. W związku z planowanym przeznaczeniem środków ze sprzedaŜy  

ww. nieruchomości na zagospodarowanie pomieszczeń szpitala, które zaplanowano do końca 

grudnia 2006 r., skutkowało to niezrealizowaniem równieŜ tego zadania.  

ZastrzeŜenia NIK budzi prowadzenie przez SPZOZ egzekucji naleŜności, które na 

koniec I półrocza 2007 r. wynosiły 1.545.610,42 zł, z których 524.187 zł stanowiły naleŜności 

za leczenie szpitalne od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Do dnia 6 lipca 2007 r. 

SPZOZ nie podjął działań w celu dochodzenia na drodze sądowej naleŜności za usługi 

medyczne od 13 dłuŜników w łącznej wysokości 6.889,42 zł. W przypadku naleŜności 

przypadających od 20 dłuŜników zalegających z zapłatą łącznie kwoty 22.771,79 zł działania 

ograniczono do kierowania jedynie monitów. Ponadto w toku kontroli stwierdzono 

przedawnienie roszczenia w wysokości 358,38 zł, stanowiącego koszty transportu sanitarnego 

(do dłuŜnika wysyłano jedynie bezskuteczne monity). 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 
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1. Kontynuowanie działań zmierzających do uzgodnienia z wierzycielami sposobu 

rozliczenia naleŜnych im odsetek w wysokości 30.634,17 zł. 

2. Usprawnienie procedur prowadzenia bieŜącej egzekucji naleŜności SPZOZ. 

3. Niezwłoczne podjęcie działań w celu realizacji kolejnego etapu budŜetowania  

tj. wdroŜenia programu pilotaŜowego. 

4. Podjęcie działań w celu wprowadzenia korekty do programu restrukturyzacyjnego, 

dotyczącej stworzenia zamkniętego obiegu wody. 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag  

i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań.  

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do 

Dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Poznaniu umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 
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Rozdzielnik: 
1. Adresat. 
2. Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NIK. 
3. Aa. 
 
 
 


