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1. Wprowadzenie 

NajwyŜsza Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła kontrolę realizacji 

strategii prywatyzacji uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa. Kontrola została 

ujęta w planie pracy NIK pod nr P/09/042. Temat naleŜał do priorytetowych 

kierunków kontroli NIK w 2009 r. – „Państwo gospodarne”, w obszarze badań 

kontrolnych „Zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa”. 

Kontrolę podjęto z uwagi na skalę problemu – Ministerstwo Skarbu Państwa 

sprawowało w połowie 2008 r. nadzór właścicielski nad 25 spółkami 

uzdrowiskowymi, z czego 24 to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.  

Strategia prywatyzacji tego sektora, a zwłaszcza określenie liczby i wybór 

spółek przeznaczonych do prywatyzacji, budziły duŜe zainteresowanie posłów 

Komisji Skarbu Państwa i Komisji Zdrowia, zarządów i pracowników spółek 

uzdrowiskowych oraz działających w nich związków zawodowych. Omówieniu 

tej problematyki poświęcono w 2008 r. trzy posiedzenia komisji sejmowych1. 

Celem kontroli była ocena działań Ministra Skarbu Państwa w zakresie 

przygotowania i przeprowadzenia prywatyzacji zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego, działań Ministra Zdrowia w tym zakresie oraz działań zarządów 

zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności w obszarze 

restrukturyzacji i przygotowania do prywatyzacji.  

Kontrolą objęto działania Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Zdrowia 

w latach 2005-2008 oraz do lipca 2009 r., dotyczące realizacji strategii 

prywatyzacji spółek uzdrowiskowych, z 2005 r. Strategia prywatyzacji spółek 

uzdrowiskowych została określona przez: 

• Ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 

Nr 167, poz. 1399 ze zm.), dalej: ustawa o uzdrowiskach; 

• „Zintegrowany program rozwoju uzdrowisk ze szczególnym uwzględnieniem 

usług turystycznych”, przyjęty przez Międzyresortowy Zespół do Spraw 

Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Uzdrowisk, powołany Zarządzeniem 

Nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. Rada Ministrów w dniu 

                                                 
1 Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa w dniu 11 czerwca 2008 r. oraz wspólne posiedzenia Komisji Skarbu 

Państwa i Komisji Zdrowia w dniach 17 września i 19 listopada 2008 r. 

Temat 

Cel 

Zakres  
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4 stycznia 2005 r. przyjęła sprawozdanie z prac tego Zespołu. Przyjęcie 

sprawozdania nie oznaczało nadania temu dokumentowi (dalej: Zintegrowany 

program) rangi oficjalnego dokumentu rządowego  

Skontrolowano działania, w latach 2005 - 2008 i w pierwszej połowie 

2009 r., 21 spółek uzdrowiskowych. 

Badaniami objęto takŜe zagadnienia z okresu wcześniejszego, mające 

istotny wpływ na tematykę objętą kontrolą.  

Kontrolę przeprowadzono od 15 kwietnia do 16 września 2009 r. Wykaz 

skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, które 

przeprowadziły w nich kontrole, zawiera załącznik nr 2. 

 

Organizacja  
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości2, ocenia realizację działań prywatyzacyjnych obejmujących 

uzdrowiskowe spółki Skarbu Państwa oraz działania modernizacyjne 

i rozwojowe realizowane przez te spółki.  

Minister Skarbu Państwa zmieniał koncepcje wykazu spółek 

uzdrowiskowych, które powinny pozostać niesprywatyzowane ze względu na 

zapewnienie równego i powszechnego dostępu do lecznictwa uzdrowiskowego 

o zróŜnicowanych kierunkach leczniczych. Obecnie realizowana koncepcja 

jest niespójna z obowiązującymi dokumentami, przyjętymi przez Radę 

Ministrów. Minister Zdrowia, w uzgodnieniu z którym  wykaz spółek był 

przygotowywany, nie wypracował jednoznacznego stanowiska w sprawie 

wskazania spółek uzdrowiskowych wyłączonych z prywatyzacji i akceptował 

propozycje Ministra Skarbu Państwa bez przeprowadzenia rzetelnych analiz 

wpływu prywatyzacji na dostępność lecznictwa uzdrowiskowego. 

Proponowana przez Ministra Zdrowia zmiana ustawy o uzdrowiskach, 

pomijaj ąca przy podejmowaniu decyzji o prywatyzacji opinię Ministra 

Zdrowia, stwarza zagroŜenie niespełnienia wymogu zapewnienia równego 

i powszechnego dostępu do lecznictwa uzdrowiskowego. 

Minister Skarbu Państwa prawidłowo przygotował analizy 

przedprywatyzacyjne i oferty sprzedaŜy udziałów spółek uzdrowiskowych. 

Jako główny cel działań prywatyzacyjnych postawił pozyskanie inwestorów 

dla dokapitalizowania tych spółek. NIK oceniła ten cel jako bardzo trudny do 

zrealizowania w warunkach kryzysu gospodarczego. W okresie od 2005 r. do 

połowy 2009 r. sprywatyzowano, z udziałem spadkobierców byłych 

właścicieli, tylko Uzdrowisko Szczawnica SA. Minister Skarbu Państwa nie 

sprzedał akcji innych spółek ze względu na brak satysfakcjonujących ofert, 

co NIK oceniła, w aktualnych warunkach gospodarczych, jako działanie 

celowe. 

                                                 
2 Zastosowano czterostopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna 
z nieprawidłowościami, negatywna. 



Podsumowanie wyników kontroli 

 7 

Minister Skarbu Państwa celowo dokapitalizował spółki uzdrowiskowe. 

Spółki wykorzystały otrzymaną pomoc prawidłowo, przeznaczając 

otrzymane środki na inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe. Minister 

Skarbu Państwa monitorował wykorzystanie tych środków. Działalność 

uzdrowiskowa i lecznicza prowadzona przez spółki uzdrowiskowe cechowała 

się niską rentownością, a w połowie spółek przynosiła straty. Zdaniem NIK, 

przyjmuj ąc potrzebę kontynuacji dotychczasowej działalności spółek 

uzdrowiskowych, poprawa ich rentowności moŜe zwiększyć zainteresowanie 

inwestorów. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. Ustawa o uzdrowiskach zobowiązała Ministra Skarbu Państwa do 

określenia, we współpracy z Ministrem Zdrowia, grupy spółek, które nie będą 

prywatyzowane. Zintegrowany program przewidywał, Ŝe inwestycje w posiadaną 

bazę hotelową i zabiegową w tych spółkach (tzw. Grupa I), będą finansowane ze 

środków uzyskanych z prywatyzacji dwóch pozostałych grup, tj. Grupy II (spółki 

przeznaczone do prywatyzacji z okresem co najmniej 5-letniego zachowania 

wpływu Skarbu Państwa na ich działalność) i Grupy III (spółki przeznaczone do 

prywatyzacji z zachowaniem kontynuacji działalności leczniczej). 

Minister Zdrowia zajmował niejednoznaczne i zmienne stanowisko 

w sprawie tego wykazu, co NIK ocenia jako działanie nierzetelne. W okresie od 

maja 2005 do maja 2008 r. Minister Zdrowia prezentował stanowisko, Ŝe 

z procesu prywatyzacji naleŜy wyłączyć 9 spółek uzdrowiskowych. Akceptował 

jednak wykazy przygotowane przez Ministra Skarbu Państwa obejmujące 

zarówno 14 spółek (rozporządzenie3 z lipca 2007 r.), jak i 7 spółek 

(rozporządzenie4 z października 2008 r.). We wrześniu 2008 r. przedstawiał 

stanowisko o potrzebie wyłączenia z prywatyzacji 5 spółek, a od października 

2008 r. prezentował stanowisko, Ŝe wykaz taki jest zbędny.  

 

                                                 
3 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać 
prywatyzacji (Dz. U. Nr 146 poz. 1026). 
4 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów 
lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą 
podlegać prywatyzacji (Dz. U. Nr 192 poz. 1186). 

Ustalenie wykazu 
spółek 

uzdrowiskowych 
wył ączonych 

z prywatyzacji 
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Minister Skarbu Państwa ustalał wykazy spółek uzdrowiskowych 

wyłączonych z prywatyzacji, biorąc pod uwagę dodatkowe przesłanki, 

niewymienione w art. 64 ustawy o uzdrowiskach. Zdaniem NIK było to działanie 

dopuszczalne z punktu widzenia legalności. [str. 20 Informacji]  

2. Minister Zdrowia zaproponował nowelizację ustawy o uzdrowiskach 

obejmującą m.in. skreślenie art. 64, co umoŜliwiałoby prywatyzację wszystkich 

spółek uzdrowiskowych bez uzgodnień z Ministrem Zdrowia i stanowiłoby 

całkowitą rezygnację z koncepcji prywatyzacji spółek uzdrowiskowych zawartej 

w Zintegrowanym programie. Zdaniem NIK propozycja Ministra Zdrowia jest 

niecelowa, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia równego i powszechnego 

dostępu do lecznictwa uzdrowiskowego. Celowość prywatyzacji wszystkich 

spółek uzdrowiskowych nie została poparta analizami wpływu prywatyzacji na 

przyszły sposób ich funkcjonowania, w tym na kontraktację usług 

uzdrowiskowych i ich dostępność. W szczególności Minister Zdrowia5 nie 

przeprowadził analiz wpływu prywatyzacji spółek uzdrowiskowych na ich 

funkcjonowanie, w tym kontraktowanie usług uzdrowiskowych oraz kontynuację 

kierunków (profili) leczenia uzdrowiskowego, biorąc pod uwagę dotychczasowe 

prywatyzacje: Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów SA (w 2001 r.) 

i Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Szczawnica SA (w 2005 r.). [str. 22 Informacji] 

3. Działania Ministra Skarbu Państwa w latach 2008-2009, polegające na 

odstąpieniu od zachowania przez Skarb Państwa w części spółek 

większościowego pakietu akcji/udziałów przez okres 5 lat oraz rezygnacji 

z wykazu spółek wyłączonych z prywatyzacji, skutkuje odejściem od koncepcji 

prywatyzacji zawartej w Zintegrowanego programie. Te działania MSP są 

równieŜ niezgodne z załoŜeniami Zaktualizowanego Planu Prywatyzacji 2009-

2011 (dokument przedstawiony przez Ministra Skarbu Państwa i przyjęty przez 

Radę Ministrów). W ocenie NIK podejście MSP do prywatyzacji uzdrowisk, które 

róŜni się zarówno od Zintegrowanego programu, jak i Zaktualizowanego Planu 

Prywatyzacji 2009-2011, jest nierzetelne. Podobnie ocenić naleŜy równieŜ 

zaniechanie aktualizacji Zintegrowanego programu lub wystąpienia z inicjatywą 

opracowania nowego dokumentu. [str. 21 Informacji] 

                                                 
5 Zgodnie z art. 17 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym sprawuje 
m.in. minister właściwy do spraw zdrowia.  

Propozycja 
rezygnacji 

Ministra Zdrowia 
z uprawnienia 

Zmiana strategii 
prywatyzacji 
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4. Do dnia 31 lipca 2009 r. nie zawarto Ŝadnej umowy6 sprzedaŜy udziałów 

pięciu spółek uzdrowiskowych (Uzdrowiska Kraków Swoszowice Sp. z o.o., 

Uzdrowiska Kamień Pomorski Sp. z o.o., Uzdrowiska Przerzeczyn Sp. z o.o., 

Uzdrowiska Wieniec Sp. z o.o., Uzdrowiska Ustka Sp. z o.o.), planowanych na 

marzec 2009 r., a następnie na połowę 2009 r. Na zakup udziałów Uzdrowiska 

Kamień Pomorski Sp. z o.o. i Uzdrowiska Przerzeczyn Sp. z o.o. nie złoŜono 

Ŝadnych ofert. Ceny oferowane za udziały Uzdrowiska Kraków Swoszowice 

Sp. z o.o. były znacznie niŜsze od oczekiwań, opartych na oszacowaniu wartości 

Spółki. NIK oceniła oszacowanie sporządzone przez doradcę jako rzetelne, 

a niezrealizowanie tej sprzedaŜy, w zaistniałych warunkach, jako działanie celowe 

i gospodarne. [str. 24 Informacji]  

5. Uzdrowisko Szczawnica SA sprywatyzowano w 2005 r. z udziałem 

spadkobierców byłych właścicieli. W ocenie NIK działanie to, oprócz 

uregulowania roszczeń reprywatyzacyjnych, uratowało spółkę przed upadłością 

lub koniecznością udzielenia jej znacznej pomocy ze środków publicznych. [str. 43 

Informacji] 

6. Minister Skarbu Państwa w latach 2005-2007 prowadził działania w celu 

realizacji jednego z zadań Zintegrowanego programu, które polegało na 

opracowaniu i wdroŜeniu procedury przekazywania przychodów z prywatyzacji 

spółek uzdrowiskowych na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, w celu 

dokapitalizowania spółek uzdrowiskowych niepodlegających prywatyzacji. 

Minister Finansów, słusznie zdaniem NIK, nie wyraził zgody na utworzenie 

nowego funduszu celowego. 

NiezaleŜnie od powyŜszych działań Minister Skarbu Państwa, w 2005 r. 

dokapitalizował Uzdrowisko Krynica-śegiestów SA udzielając pomocy 

publicznej, a następnie w trzech turach, w latach 2005-2007, dokapitalizował 

18 spółek uzdrowiskowych, na zasadach rynkowych7, ze środków Funduszu 

Skarbu Państwa. Celem było sfinansowanie inwestycji mających prowadzić do 

wzrostu wartości tych spółek oraz uzyskania przez Skarb Państwa, w horyzoncie 

                                                 
6 W dniu 7 stycznia 2010 r. podpisano umowę sprzedaŜy 12 525 udziałów: Uzdrowiska Ustka Sp. z o.o., 
stanowiących 92,8% kapitału zakładowego, na rzecz Spółki Hotel Lubicz Sp. z o.o. za łączną kwotę 
14 028 tys. zł. Wartość księgowa Uzdrowiska Ustka Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiła 
8 897 tys. zł. 
7 Po przeprowadzeniu testu prywatnego inwestora. 

Niezrealizowane 
plany 

prywatyzacyjne 

Dokapitalizowanie 
spółek 

uzdrowiskowych 
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czasowym określonym na lata 2009-2015, premii inwestycyjnej. NIK oceniła to 

działanie jako celowe i gospodarne. [str. 27 Informacji] 

7. Brak pisemnych procedur regulujących sposób podejmowania decyzji 

o udzieleniu dokapitalizowania spółkom uzdrowiskowym naleŜy ocenić jako 

działanie nierzetelne. Natomiast wprowadzenie przez Ministra Skarbu Państwa 

obowiązku kwartalnej sprawozdawczości dotyczącej wydatkowania środków 

z dokapitalizowania na inwestycje oraz przechowywania tych środków na 

wydzielonych kontach było działaniem celowym, gdyŜ umoŜliwiało stałe 

monitorowanie postępów restrukturyzacji i dyscyplinowało działania organów 

spółek. [str. 30 Informacji] 

8. NajwyŜsza Izba Kontroli oceniła jako działanie nierzetelne i niecelowe 

nieskorelowanie działań prywatyzacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa 

z terminem zakończenia rozliczeń prognozowanych efektów dokapitalizowania. 

Harmonogram działań i zakres zleconych analiz prywatyzacyjnych ustalano bez 

powiązania z zakończeniem realizacji dofinansowanych inwestycji oraz 

terminami osiągnięcia przez spółki uzdrowiskowe celów inwestycyjnych. Spośród 

pięciu spółek uzdrowiskowych, objętych prowadzonym procesem prywatyzacji, 

trzy spółki otrzymały dokapitalizowanie. śadna z nich jednak nie zakończyła 

okresu prognozy efektów dokapitalizowania, w tym jedna nie zakończyła nawet 

planowanych inwestycji. MoŜe to spowodować, Ŝe ceny uzyskane za udziały 

spółek nie będą zawierać oczekiwanej premii inwestycyjnej z podwyŜszenia ich 

kapitałów. [str. 28 Informacji]  

9. Minister Skarbu Państwa dokapitalizował spółki uzdrowiskowe kwotą 

101,5 mln zł, która stanowiła 70% środków wydatkowanych przez spółki, na 

uzgodnione inwestycje modernizacyjne i rozwojowe. Wykonawcy tych 

inwestycji, zgodnie z przepisami, byli wybierani w trybie określonym przez 

ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Przeprowadzone kontrole nie wykazały 

działań niegospodarnych, a stwierdzone nieprawidłowości i błędy w stosowaniu 

ustawy miały głównie charakter formalny i nie powodowały negatywnych 

skutków dla spółek. [str. 31 Informacji] 

10. Kondycja ekonomiczno-finansowa spółek uzdrowiskowych w 2008 r. uległa 

znacznej poprawie po regresie, jaki miał miejsce w 2007 r. Było to wynikiem 

Brak odpowiednich 
procedur 

Działania 
prywatyzacyjne 

nieskorelowane z 
dokapitalizowaniem 

Gospodarne 
inwestycje spółek 
uzdrowiskowych 

Działalno ść i 
sytuacja 

ekonomiczna 
spółek 

uzdrowiskowych 
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zwiększonej kontraktacji usług przez NFZ przy jednoczesnym podwyŜszeniu 

(średnio o 8%) cen płaconych za te usługi. Wykorzystanie bazy uzdrowiskowej 

wzrosło do 86%, ale – w ocenie NIK – wciąŜ jest niedostateczne. W 5 spółkach 

nie przekraczało 80%. [str. 35 Informacji] 

Na koniec 2008 r. rentowność netto kapitałów własnych 21 kontrolowanych 

spółek wyniosła 2,3%, a dla grupy 5 prywatyzowanych spółek 1,8%. Zdaniem 

NIK sektor uzdrowiskowy musiałby co najmniej dwukrotnie zwiększyć swoją 

rentowność, aby osiągnąć poziom atrakcyjny dla inwestorów, przy załoŜeniu 

uzyskania przez Skarb Państwa ceny nie niŜszej niŜ wartość bilansowa. [str. 39 

Informacji] 

11. Do lipca 2009 r. spadkobiercy byłych właścicieli zgłosili roszczenia 

reprywatyzacyjne do majątku 9 spółek uzdrowiskowych. Roszczenia te mogą 

utrudnić w przyszłości prywatyzację niektórych spółek, a nawet spowodować ich 

upadłość bądź likwidację. Minister Zdrowia zaniechał ustalenia, czy byłym 

właścicielom znacjonalizowanych przedsiębiorstw uzdrowiskowych przyznano 

i wypłacono odszkodowania za mienie przejęte przez Państwo, a takŜe czy miała 

miejsce rezygnacja z dochodzenia roszczeń przez te osoby, co NIK oceniła jako 

działanie nierzetelne. Jak wynika z ustaleń kontroli Minister Zdrowia nie posiadał 

dokumentacji ani informacji dotyczących wypłaty odszkodowań lub dokonania 

innej rekompensaty. [str. 41 Informacji] 

12. Łączne finansowe rezultaty kontroli wynoszą 11 294 ,9 tys. zł, w tym: 

finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 11 270,5 tys. zł oraz 

korzyści finansowe – 24,4 tys. zł. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: kwot 

wydatkowanych z naruszeniem prawa i w następstwie naruszeń prawa – 

9 715,5 tys. zł (86,2% łącznej kwoty nieprawidłowości) [str. 32 Informacji], 

sprawozdawczych skutków nieprawidłowości – 1 440,1 tys. zł (12,8%) [str. 38 

Informacji], naruszenia zasad naleŜytego zarządzania finansami – 90,6 tys. zł 

(0,8%) [str. 39 Informacji], uszczuplenia środków lub aktywów – 24,4 tys. zł (0,2%) 

[str. 34 Informacji]. 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Wyniki kontroli realizacji strategii prywatyzacji uzdrowiskowych spółek 

Skarbu Państwa wskazują, Ŝe prywatyzacja tych spółek powinna być 

Roszczenia 
reprywatyzacyjne 

Finansowe 
rezultaty kontroli 
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kontynuowana. W ocenie NIK, realizacja celu działań prywatyzacyjnych, jakim 

jest pozyskanie inwestorów dla dokapitalizowania spółek uzdrowiskowych, jest 

drogą do powstrzymania szybkiego ekonomicznego zuŜycia ich potencjału 

leczniczego i hotelowego. Prywatyzacja moŜe równieŜ zapewnić w dłuŜszym 

okresie udzielanie przez spółki świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego, które 

mogłyby być kupowane przez NFZ z wykorzystaniem mechanizmu konkurencji. 

Prywatyzacja powinna zostać poprzedzona rzetelnym przygotowaniem 

wykazu spółek niepodlegających prywatyzacji, uwzględniającym przesłanki 

wskazane w art. 64 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. Wykaz ten powinien 

być okresowo analizowany przez Ministra Zdrowia pod kątem dostępności 

lecznictwa uzdrowiskowego po prywatyzacji kolejnych spółek. 

W odniesieniu do spółek, które pozostaną własnością Skarbu Państwa, 

w ocenie NIK, niezbędne jest skorelowanie działań właściwych organów 

administracji rządowej oraz władz spółek z działaniami organów samorządu 

terytorialnego w celu prowadzenia zarówno inwestycji modernizujących bazę 

leczniczą i hotelową jak i infrastrukturę turystyczną, kulturalną, sportową czy 

handlową gmin uzdrowiskowych. W szczególności istotne jest maksymalne 

wykorzystanie środków Unii Europejskiej, dostępnych w ramach programów 

operacyjnych (zwłaszcza Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego) oraz intensyfikacja wykorzystania potencjału leczniczego, w tym 

komercyjnego, nieobjętego zakupem świadczeń przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 
ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Działalność i prywatyzacja spółek uzdrowiskowych 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych określa 

w rozdziale 2 zakres i jednostki prowadzące lecznictwo uzdrowiskowe. Zasady 

finansowania lecznictwa uzdrowiskowego (art.16) stanowią, Ŝe 

świadczeniobiorcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych8, 

korzystają z lecznictwa uzdrowiskowego na zasadach określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Osoby inne niŜ świadczeniobiorcy oraz świadczeniobiorcy, którzy nie uzyskali 

skierowania na leczenie uzdrowiskowe na zasadach określonych w powyŜszych 

przepisach, mogą korzystać z lecznictwa uzdrowiskowego za odpłatnością, 

w wysokości ustalonej przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Osoby te mogą 

korzystać z lecznictwa uzdrowiskowego, jeŜeli zapewniono korzystanie z tego 

lecznictwa świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1. 

W art. 13 ust. 1 ustalono 17 kierunków leczniczych uzdrowisk. Natomiast 

w art. 17 ust. 1 ustawy wskazano, Ŝe nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym 

sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia i wojewoda przy pomocy 

naczelnego lekarza uzdrowiska.  

W art. 64 zawarto postanowienie, Ŝe minister właściwy do spraw Skarbu 

Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, 

w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 

prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, utworzonych 

w wyniku komercjalizacji uzdrowiskowych przedsiębiorstw państwowych, dla 

których organem załoŜycielskim był minister właściwy do spraw zdrowia, które 

nie będą podlegać prywatyzacji, kierując się: 

                                                 
8 Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm. 
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1) zapewnieniem równego i powszechnego dostępu do lecznictwa 

uzdrowiskowego; 

2) zapewnieniem leczenia uzdrowiskowego o zróŜnicowanych kierunkach 

leczniczych; 

3) wielkością oraz ilością posiadanych i wykorzystywanych przez spółkę 

zasobów tworzyw leczniczych; 

4) moŜliwością rozwoju kierunku rehabilitacyjnego; 

5) posiadanymi przez spółkę urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego. 

W wykonaniu tej delegacji Minister Skarbu Państwa wydał rozporządzenie 

z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 

prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą 

podlegać prywatyzacji, które wskazywało 14 spółek: Uzdrowisko Busko-Zdrój 

SA, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA, „Solanki” Uzdrowisko 

Inowrocław Sp. z o.o., Uzdrowisko Kołobrzeg SA, Uzdrowisko Krynica-

śegiestów SA, Uzdrowisko Lądek-Długopole SA, Uzdrowisko Rymanów SA, 

Uzdrowisko Świnoujście SA, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA, Zespół 

Uzdrowisk Kłodzkich SA, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA, Uzdrowisko 

Konstancin-Zdrój SA, Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. i Uzdrowisko Świeradów-

Czerniawa Sp. z o.o. Obowiązywało ono do dnia 12 listopada 2008 r., tj. do 

wejścia w Ŝycie nowego rozporządzenia, z dnia 8 października 2008 r., pod tym 

samym tytułem. Wykaz stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia wymienia 7 

spółek niepodlegających prywatyzacji, tj.: Uzdrowisko Busko-Zdrój SA, 

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA, Uzdrowisko Kołobrzeg SA, 

Uzdrowisko Krynica-śegiestów SA, Uzdrowisko Lądek-Długopole SA, 

Uzdrowisko Rymanów SA i Uzdrowisko Świnoujście SA. 

Zintegrowany program rozwoju uzdrowisk ze szczególnym uwzględnieniem 

usług turystycznych, opracowywany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw 

Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Uzdrowisk, równolegle z ustawą 

o uzdrowiskach wskazywał: działania, jakie mają być zrealizowane, przez kogo, 

w jaki sposób i w jakim terminie. Uzgodniony został w wyniku dwuletnich prac 

na szczeblu międzyresortowym z udziałem samorządów, związków zawodowych, 

przedstawicieli uzdrowisk itd. Część dotycząca prywatyzacji (temu zagadnieniu 

poświęcono mniej niŜ 10% zawartości dokumentu) wskazywała strategię 
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prywatyzacji i zadania jakie winien zrealizować Minister Skarbu Państwa, w tym 

przy współudziale Ministra Zdrowia i Ministra Finansów. 

3.1.2. Metody zbywania akcji/udziałów Skarbu Państwa 

Zbywanie akcji/udziałów reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o komercjalizacji i prywatyzacji9. Zbywanie akcji/udziałów Skarbu Państwa 

następować moŜe, w myśl art. 33 ustawy o kip, (z zastrzeŜeniem uprawnień 

pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji) w trybie: 

1) oferty ogłoszonej publicznie; 

2) przetargu publicznego; 

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia (rokowań 

podjętych na podstawie publicznego zaproszenia – w brzmieniu 

obowiązującym do 12 lutego 2009 r.); 

4) przyjęcia oferty w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone na podstawie art. 72-

74 lub art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych10 11; 

5) aukcji ogłoszonej publicznie, jeŜeli cena wywoławcza nie jest niŜsza od 

wartości księgowej akcji (w brzmieniu obowiązującym od 12 lutego 2009 r.); 

6) innym, niŜ ww. wymieniony, pod warunkiem uzyskania przez MSP zgody 

Rady Ministrów; 

7) Rada Ministrów moŜe wyrazić zgodę na wniesienie akcji naleŜących do 

Skarbu Państwa do innej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w zamian za 

objęcie akcji w podwyŜszonym kapitale zakładowym tej spółki. 

Zbycie akcji naleŜących do Skarbu Państwa z naruszeniem art. 33 jest niewaŜne 

(art. 34). Inne waŜniejsze regulacje: 

1) Zaoferowanie do zbycia akcji/udziałów Skarbu Państwa w trybie rokowań 

bądź przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga 

dokonania analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, 

stanu i perspektyw rozwoju, oszacowania wartości oraz oceny realizacji 

                                                 
9 Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 ze zm. Dalej: ustawa o kip. 
10 Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm. 
11 Metody wymienione w pkt. 4 nie dotyczą jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a więc tej kontroli. 
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obowiązków wynikających z tytułu ochrony środowiska. Wymagań tych nie 

stosuje się przy aukcji ogłoszonej publicznie. 

2) Procedura postępowania przy zbywaniu akcji/udziałów Skarbu Państwa 

w trybie rokowań oraz przetargu została uregulowana w rozdz. 3 i 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa12, a w trybie aukcji 

ogłoszonej publicznie w rozdz. 4a, który został dodany rozporządzeniem Rady 

Ministrów z 27 października 2006 r. zmieniającym przedmiotowe 

rozporządzenie13. 

3.1.3. Analizy przedprywatyzacyjne 

Przepisy art. 32 ustawy o kip stanowią, Ŝe przed zaoferowaniem do zbycia akcji 

Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, zleca dokonanie 

analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki oraz 

oszacowanie wartości przedsiębiorstwa. MoŜe takŜe zlecić dokonanie analiz 

w zakresie:  

• ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki,  

• oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony 

środowiska,  

• a takŜe innym, kaŜdorazowo określonym, jeŜeli wymaga tego ochrona 

interesu Skarbu Państwa.  

PowyŜszą kwestię, do dnia 12 lutego 2009 r., szczegółowo regulowało 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu 

analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jego zlecania, 

opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia 

których moŜna odstąpić od opracowania analizy14. 

Oszacowanie wartości spółki jest dokonywane z uwzględnieniem wyników 

ww. analizy, przy uŜyciu co najmniej dwóch metod wyceny. Wyboru metody 

wyceny dokonuje się w zaleŜności od sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. 

Wybór metody wyceny wymaga uzasadnienia. Porównanie wyników oszacowania 

wartości stanowi podstawę do określenia ceny akcji (§5 rozp.).  

                                                 
12 Dz. U. Nr 286, poz. 2871 ze zm. (uchylone z dniem 19 marca 2009 r.). 
13 Dz. U. Nr 200, poz. 1474.  
14 Dz. U. Nr 64, poz. 408, ze zm. (uchylone z dniem 12 lutego 2009 r.). 
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Zlecanie wykonania analizy następuje na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych15 (uPzp). O zakresie 

analizy decyduje podmiot zlecający analizę. 

Obecnie regulacje dotyczące analiz zawarte są w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej 

przed zaoferowaniem do zbycia akcji naleŜących do Skarbu Państwa16. 

3.1.4. Wybrane regulacje prawne dotyczące spółek 

Głównym źródłem regulacji prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są 

przepisy art. 151-300 kodeksu spółek handlowych (ksh), zaś akcyjnej przepisy art. 

301-490 ksh. Do spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, o ile ustawa o kip 

nie stanowi inaczej, stosuje się przepisy ksh. W jednoosobowej spółce Skarbu 

Państwa oświadczenia woli składane spółce przez SP wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. Przepisów art. 173 § 1 i art. 303 § 2 

ksh o formie oświadczenia woli jedynego akcjonariusza nie stosuje się. 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa17, jednoosobowe 

spółki Skarbu Państwa są obowiązane uzyskać zgodę Ministra Skarbu Państwa na 

dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów 

trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości 

niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji 

długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym 

podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu 

do spółki lub spółdzielni, jeŜeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia 

przekracza równowartość w złotych kwoty 50 tys. EUR. Czynność prawna 

dokonana z naruszeniem ww. obowiązku jest niewaŜna (art. 5a ust. 2). 

Zgody nie wymaga czynność prawna jednoosobowych spółek Skarbu 

Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Skarbu 

Państwa, jeŜeli na jej dokonanie wymagana jest zgoda Zgromadzenia 

Wspólników lub Walnego Zgromadzenia. 

                                                 
15 Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. 
16 Dz. U. Nr 37, poz. 288. 
17 Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zm. 
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3.1.5. Zamówienia publiczne 

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określone 

zostały zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, 

kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach 

dotyczących zamówień publicznych. Na postawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawę stosuje 

się do udzielania zamówień publicznych przez spółki uzdrowiskowe 

(jednoosobowe spółki Skarbu Państwa).  

3.1.6. Uwarunkowania ekonomiczne działalności uzdrowiskowej 

Minister Skarbu Państwa sprawował w połowie 2008 r. nadzór właścicielski 

wobec 25 spółek uzdrowiskowych, z czego 24 to jednoosobowe spółki Skarbu 

Państwa, a w jednej Skarb Państwa był udziałowcem mniejszościowym. Spółki 

uzdrowiskowe powstały w wyniku przekształcenia uzdrowiskowych 

przedsiębiorstw państwowych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji. 

Spółki uzdrowiskowe realizują świadczenia głównie z zakresu lecznictwa 

uzdrowiskowego i rehabilitacji medycznej. Niektóre spółki prowadzą ponadto, 

w ramach uzdrowiskowych zakładów górniczych, działalność związaną 

z wydobyciem i rozlewnictwem wód leczniczych i mineralnych oraz wydobyciem 

kopalin leczniczych.  

Spółki uzdrowiskowe świadczą usługi dla zróŜnicowanej grupy klientów 

instytucjonalnych: Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ), Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, stowarzyszeń i fundacji opiekujących 

się chorymi oraz dla kuracjuszy indywidualnych (ponoszących pełną odpłatność 

za usługi). 

Kontrakty zawierane z NFZ są głównym źródłem przychodów spółek 

uzdrowiskowych, a dla niektórych spółek kontrakty te są niemal wyłącznym 

źródłem przychodów. W latach 1998-2006 nastąpił ponad czterokrotny spadek 

nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe z poziomu 4,5% do 1,0% rocznego 

budŜetu NFZ. W 2008 r. nakłady na lecznictwo uzdrowiskowe wzrosły do 1,2% 

budŜetu NFZ, a w 2009 r. miały wynieść 1,3%. 
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Aby przetrwać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług 

zdrowotnych, spółki uzdrowiskowe od momentu komercjalizacji zmuszone są do 

systematycznego inwestowania w posiadaną bazę leczniczą środków własnych.  

Od momentu komercjalizacji uzdrowiskowych przedsiębiorstw 

państwowych w 1998 r., do chwili obecnej sprywatyzowano tylko Uzdrowisko 

Nałęczów SA, poprzez sprzedaŜ w dniu 11 stycznia 2002 r. 85% akcji firmie East 

Springs International NV z Amsterdamu. Po dokonaniu sprzedaŜy, w dniu 

29 marca 2006 r., przez Skarb Państwa pakietu 1155 akcji spółki (stanowiącego 

0,11% kapitału zakładowego) - na rzecz jej większościowego akcjonariusza, 

Skarb Państwa nie posiada akcji Uzdrowiska Nałęczów SA. 

W wyniku zgłoszonych roszczeń reprywatyzacyjnych, w dniu 22 września 

2005 r. podpisano, ze spadkobiercami byłego właściciela przedsiębiorstwa 

uzdrowiskowego Szczawnica, porozumienie dotyczące dalszego funkcjonowania 

i prywatyzacji Uzdrowiska Szczawnica SA. W związku z tym Skarb Państwa stał 

się mniejszościowym akcjonariuszem tej Spółki (posiadał 20% kapitału 

zakładowego). 

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Strategia prywatyzacji spółek uzdrowiskowych 

Ustawa o uzdrowiskach (obowiązująca od 2005 r.) nakładała na Ministra Skarbu 

Państwa obowiązek określenia, we współpracy z Ministrem Zdrowia, grupy 

spółek, które nie będą prywatyzowane. W Zintegrowanym programie spółki te 

określono jako Grupę I, w której inwestycje w posiadaną bazę hotelową 

i zabiegową, szacowane na ok. 200 mln zł, będą finansowane ze środków 

uzyskanych z prywatyzacji dwóch pozostałych grup, tj. Grupy II (spółki 

przeznaczone do prywatyzacji z okresem co najmniej 5-letniego zachowania 

wpływu Skarbu Państwa na ich działalność) i Grupy III (spółki przeznaczone do 

prywatyzacji z zachowaniem kontynuacji działalności leczniczej). Zatwierdzenie 

przez Ministra Skarbu Państwa podziału spółek na grupy I, II i III nastąpiło 

w styczniu 2007 r.18.  

                                                 
18 Koncepcja prywatyzacji uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa ze stycznia 2007 r. zaakceptowana 
przez Ministra Skarbu Państwa. 
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Kontrola wykazała, Ŝe Minister Zdrowia nie prezentował w latach 2005-2009 

jednoznacznego stanowiska, dotyczącego wskazania spółek uzdrowiskowych 

wyłączonych z prywatyzacji, uzasadnionego przesłankami wymienionymi 

w art. 64 ustawy o uzdrowiskach, co naleŜy ocenić jako działanie nierzetelne.  

Minister Zdrowia w dniu 23 maja 2005 r. przedstawił Ministrowi Skarbu 

Państwa stanowisko, Ŝe z uwagi na zapewnienie równego i powszechnego 

dostępu do lecznictwa uzdrowiskowego o zróŜnicowanych profilach leczniczych, 

z procesu prywatyzacji naleŜy wyłączyć 9 spółek uzdrowiskowych. Kierownictwo 

Ministerstwa Zdrowia19, w dniu 19 lipca 2007 r., zaakceptowało jednak projekt 

rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa wskazujący 14 spółek uzdrowiskowych 

wyłączonych z procesu prywatyzacji. Wykaz tych spółek powstał m.in. w oparciu 

o przesłanki niewymienione w art. 64 ustawy o uzdrowiskach. Opierał się na liście 

zaproponowanej przez jeden z podzespołów opracowujących Zintegrowany 

Program, przy czym podzespół, ustalając 9 spółek Grupy I, kierował się 

kryteriami szerszymi od wymienionych w art. 64 ustawy o uzdrowiskach, biorąc 

pod uwagę równieŜ sytuację finansowo-ekonomiczną spółek i zgłoszone 

roszczenia reprywatyzacyjne. Minister Skarbu Państwa rozszerzając wykaz do 

14 spółek wziął z kolei pod uwagę fakt dokapitalizowania 4 spółek oraz 

planowane połączenie dwóch spółek. 

Minister Skarbu Państwa wystąpił w marcu 2008 r. do Ministra Zdrowia 

o dokonanie weryfikacji wykazu 14 spółek uzdrowiskowych wyłączonych 

z prywatyzacji, w aspekcie realizowanych przez te spółki profili leczniczych 

i potrzeby zachowania poszczególnych spółek uzdrowiskowych jako 

wyłączonych z procesu prywatyzacji. Zdaniem MSP wyłączenie z procesu 

prywatyzacji 14 spółek uzdrowiskowych, przy braku moŜliwości ich 

dokapitalizowania, w dalszej perspektywie powodowałoby ich marginalizację 

ekonomiczną. Brak dostatecznego wsparcia finansowego dla tych spółek, nie 

pozwoliłby na ich właściwe funkcjonowanie i konkurowanie z uzdrowiskowymi 

podmiotami gospodarczymi juŜ funkcjonującymi na określonym poziomie lub 

uzyskującymi ten poziom w procesie prywatyzacji. 

W dniu 6 maja 2008 r. Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało kolejny projekt 

wyłączenia z prywatyzacji 8 spółek uzdrowiskowych. Zdaniem Ministra Zdrowia 

                                                 
19 Dalej: MZ. 
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zmniejszenie liczby spółek uzdrowiskowych wyłączonych z procesu prywatyzacji 

nie będzie ograniczało moŜliwości zapewnienia leczenia uzdrowiskowego ze 

środków publicznych.  

W dniu 11 września 2008 r. Kierownictwo MZ zdecydowało o akceptacji 

listy przedstawionej przez Ministra Skarbu Państwa, wskazującej 7 spółek 

uzdrowiskowych, które będą wyłączone z procesu prywatyzacji (z wcześniejszej 

listy 8 spółek MSP wyłączyło Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA). 

Jednocześnie Departament Organizacji Ochrony Zdrowia przedstawił stanowisko, 

Ŝe biorąc pod uwagę zabezpieczenie leczenia uzdrowiskowego w podstawowych 

kierunkach leczniczych, racjonalnym wydaje się pozostawienie 5 spółek, które nie 

powinny być przeznaczone do prywatyzacji w najbliŜszym czasie.  

Wykaz zawarty w kolejnym rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa20, 

zmniejszony do 7 spółek, opierał się na ww. liście 9 spółek Grupy I, przy czym 

MSP skreśliło z tej listy dwie spółki, z powodu dąŜeń ich zarządów i organizacji 

społecznych do prywatyzacji.  

Zdaniem NIK, posługiwanie się przez Ministra Skarbu Państwa 

dodatkowymi, niewymienionymi w ustawie o uzdrowiskach, kryteriami wyboru 

spółek uzdrowiskowych wyłączonych z prywatyzacji, było działaniem 

dopuszczalnym z punktu widzenia legalności.  

Podział spółek uzdrowiskowych na 3 grupy, określony w Zintegrowanym 

Programie i zaakceptowany przez Ministra Skarbu Państwa w styczniu 2007 r., 

stał się nieaktualny juŜ w następnym roku. W październiku 2008 r. Podsekretarz 

Stanu w Ministerstwie SP zaakceptował propozycję departamentu nadzorującego 

sektor uzdrowiskowy21 odstąpienia od koncepcji zachowania przez Skarb Państwa 

w części spółek większościowego pakietu akcji/udziałów przez okres 5 lat. Nie 

znalazło potwierdzenia wyjaśnienie22 innego członka Kierownictwa Ministerstwa 

SP, Ŝe opracowano Plan prywatyzacji na lata 2008-201123, a w trakcie jego 

konstruowania dokonano m.in. weryfikacji załoŜeń podziału spółek 

uzdrowiskowych na 3 grupy, co skutkowało nowym podziałem spółek, na dwie 

                                                 
20Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów 
lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą 
podlegać prywatyzacji (Dz. U. Nr 192 poz. 1186). 
21 Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV MSP (DNWiP IV). 
22 Pismo MSP/DNWiPIV/3273/KF/09 z dnia 28 lipca 2009 r. 
23 Przyjęty uchwałą Nr 83/2008 Rady Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 r. 
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grupy, tj. spółki wyłączone z prywatyzacji i spółki przeznaczone do prywatyzacji. 

NIK stwierdziła, Ŝe Plan prywatyzacji na lata 2008-2011 oraz Zaktualizowany 

Plan Prywatyzacji 2009-201124 zawierały wykaz 10 spółek uzdrowiskowych 

przeznaczonych do prywatyzacji, z czego Skarb Państwa w 5 spółkach, przez 

okres co najmniej 5 lat, ma zachować udział większościowy. 

Działania, w wyniku których strategia prywatyzacji spółek 

uzdrowiskowych, zawarta w dokumentach przedstawionych przez Ministra 

Skarbu Państwa i przyjętych przez Radę Ministrów, róŜni się od strategii, jaką 

faktycznie MSP ma zamiar realizować, NIK ocenia jako nierzetelne. 

Minister Skarbu Państwa w dniu 18 września 2008 r., w związku z pracami MZ 

nad zmianą ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, zaproponował nową treść 

art. 64. Określenie, w drodze rozporządzenia, wykazu zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego, które nie będą podlegać prywatyzacji, miałoby zostać 

zastąpione zasięgnięciem opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, przed 

podjęciem, przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, decyzji 

o wszczęciu procesu prywatyzacji spółek uzdrowiskowych. Uzasadniając swoje 

stanowisko, Minister SP stwierdził, Ŝe NFZ, który ma obowiązek kontraktowania 

świadczeń w trybie publicznym kieruje się jakością świadczenia i jego ceną, a nie 

strukturą własnościową akcjonariatu spółki uzdrowiskowej. Minister SP 

stwierdził równieŜ, Ŝe zaproponowana zmiana przyczyni się do zniesienia 

ograniczenia moŜliwości wszczęcia procesu prywatyzacji w przypadku, jeśli 

spełnione będą wszystkie przesłanki do jego wszczęcia. 

W odpowiedzi Minister Zdrowia zaproponował w październiku 2008 r. 

uchylenie art. 64, wyłączając tym samym swój udział w procesie prywatyzacji 

spółek uzdrowiskowych. Minister Zdrowia stwierdził, Ŝe przepis w wariancie 

proponowanym przez MSP, przekracza zakres jego kompetencji w przedmiocie 

rozstrzygania o zasadności prywatyzacji spółek uzdrowiskowych.  

Zdaniem NIK, propozycja Ministra Zdrowia jest niecelowa. NIK nie 

kwestionuje stanowiska Ministra Zdrowia, Ŝe prowadzenie lecznictwa 

uzdrowiskowego na wysokim poziomie nie zaleŜy od struktury właścicielskiej 

danego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Zapewnienie równego 

                                                 
24 Uchwała Nr 22/2009 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie aktualizacji Planu prywatyzacji 
na lata 2008 – 2011. 
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i powszechnego dostępu do lecznictwa uzdrowiskowego jest jednak wynikiem 

kontraktacji usług uzdrowiskowych, zaleŜnej w pierwszej kolejności od ich ilości 

i ceny, a dopiero w dalszej kolejności od ich standardu.  

Zgodnie z art. 17 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym nadzór nad lecznictwem 

uzdrowiskowym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. Propozycja 

Ministra Zdrowia, zmiany ustawy przez skreślenie art. 64, nie została 

poprzedzona analizą zasadności i skutków prywatyzacji sektora uzdrowiskowego. 

Ponadto kontrola wykazała, Ŝe komórki organizacyjne MZ nie analizowały 

wpływu prywatyzacji spółek uzdrowiskowych (Uzdrowiska Nałęczów SA 

w 2001 r. i Uzdrowiska Szczawnica SA w 2005 r.) na ich funkcjonowanie, w tym 

kontraktowanie usług uzdrowiskowych oraz kontynuację kierunków (profili) 

leczenia uzdrowiskowego, a nawet nie posiadały informacji umoŜliwiających taką 

analizę. Dopiero podczas kontroli MZ uzyskało od NFZ25 dane za lata 2005-2009, 

dotyczące wartości umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (w rodzaju 

lecznictwo uzdrowiskowe) i ich realizacji przez dwie sprywatyzowane spółki 

uzdrowiskowe. Uzyskane informacje wskazują na duŜy wzrost wartości usług 

uzdrowiskowych w latach 2005-2009, zrealizowanych przez Uzdrowisko 

Nałęczów SA i Uzdrowisko Szczawnica SA po prywatyzacji i utrzymywanie 

liczby kierunków leczenia uzdrowiskowego. Oprócz informacji o rozmiarach 

kontraktacji i liczbie prowadzonych kierunków leczenia, otrzymywanych z NFZ, 

analiza powinna uwzględniać m.in. szczegółowe dane obejmujące warunki 

zawieranych kontraktów, prognozę wpływu prywatyzacji pozostałych spółek 

uzdrowiskowych na realizację usług uzdrowiskowych oraz prognozę potrzeb 

lecznictwa uzdrowiskowego w skali kraju. 

Działania w zakresie nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz 

uzgadniania spółek uzdrowiskowych wyłączonych z prywatyzacji, podejmowane 

były przez Ministra Zdrowia bez posiadania tych istotnych informacji, co NIK 

ocenia jako działanie nierzetelne.  

                                                 
25 Pismo z dnia 20 lipca 2009 r. Zastępcy Prezesa NFZ do Podsekretarza Stanu w MZ. 
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3.2.2. Działania prywatyzacyjne26  

Zgodnie z planem prywatyzacji na 2008 rok w MSP rozpoczęto proces 

prywatyzacji 5 spółek uzdrowiskowych zakwalifikowanych do III grupy tj.: 

1) Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. w Krakowie; 

2) Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim; 

3) Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. w Wieńcu Zdroju; 

4) Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o. w Przerzeczynie Zdroju; 

5) Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. w Ustce. 

W ocenie NIK harmonogram działań prywatyzacyjnych był opracowany 

nierzetelnie. Prywatyzację pierwszych 5 spółek uzdrowiskowych zaplanowano 

w terminie od maja 2008 r. (uruchomienie procedury wyboru doradcy 

prywatyzacyjnego) do marca 2009 r. (podpisanie umów sprzedaŜy udziałów). Ten 

harmonogram był nieaktualny juŜ w momencie przedstawienia go Sejmowej 

Komisji Skarbu Państwa w dniu 25 czerwca 2008 r., gdyŜ w tym terminie nie 

zlecono jeszcze nawet wykonania analiz przedprywatyzacyjnych. 

W dniu 19 listopada 2008 r. w opracowaniu MSP, przedstawionym 

komisjom sejmowym termin zakończenia prywatyzacji 5 spółek określono na 

połowę 2009 r., co równieŜ było nierealne ze względu na fakt niezakończenia 

jeszcze analiz przedprywatyzacyjnych. Końcowy odbiór tych analiz nastąpił 

dopiero w marcu 2009 r. 

NIK ocenia, Ŝe sposób wyboru w 2008 r., w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, firmy FK Konsulting z Poznania27 jako tzw. doradcy 

prywatyzacyjnego, był prawidłowy.  

Do zadań doradcy naleŜało wykonanie, w terminie 10 tygodni od podpisania 

umowy, tj. do dnia 12 listopada 2008 r., całości analiz przedprywatyzacyjnych 

5 spółek uzdrowiskowych, tj.: Uzdrowiska Kraków Swoszowice Sp. z o.o., 

Uzdrowiska Kamień Pomorski Sp. z o.o., Uzdrowiska Przerzeczyn Sp. z o.o., 

Uzdrowiska Wieniec Sp. z o.o., Uzdrowiska Ustka Sp. z o.o. Umowa z firmą FK 

Konsulting zawarta została w dniu 3 września 2008 r. Wynagrodzenie doradcy 

z tytułu wykonanych prac ustalono na kwotę 585,6 tys. zł.  

                                                 
26 Prywatyzację Przedsiębiorstwa „Uzdrowisko Szczawnica” SA, przeprowadzoną w 2005 r., przedstawiono 
odrębnie w rozdziale 3.2.7. 
27 Dalej: doradca. 
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W 3 kolejnych postępowaniach o zamówienie publiczne, ocenionych przez 

NIK jako przeprowadzone rzetelnie, wybrano doradców prywatyzacyjnych dla 

kolejnych 8 spółek. Umowa dotycząca Uzdrowiska Świeradów-Zdrój Sp. z o.o., 

Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. i Uzdrowiska Szczawno-Jedlina Sp. z o.o. została 

zawarta w czerwcu 2009 r. Zakres usług określonych w tej umowie był szerszy, 

niŜ w umowie dotyczącej pierwszych 5 spółek, gdyŜ oprócz wykonania analiz 

przedprywatyzacyjnych umowa przewidywała wykonanie prac, dotyczących 

przygotowania i obsługi procesu sprzedaŜy akcji/udziałów oraz doradztwo dla 

Ministra SP w procesie prywatyzacji spółek w okresie do 48 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. W lipcu 2009 r. wybrano oferty w postępowaniach mających 

na celu wybór wykonawców analiz przedprywatyzacyjnych dla Zespołu 

Uzdrowisk Kłodzkich SA w Polanicy Zdroju oraz grupy 4 spółek: 

Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń SA, Uzdrowiska Wysowa SA, Solanki 

Uzdrowiska Inowrocław Sp. z o.o. oraz Uzdrowiska Połczyn SA. 

NIK zwraca uwagę na pominięcie w zakresie zleconych analiz 

przedprywatyzacyjnych oceny wpływu wcześniejszego dokapitalizowania spółek 

przez Skarb Państwa na proces ich prywatyzacji. Zdaniem NIK, powinna zostać 

przeprowadzona analiza wpływu prywatyzacji na wyniki tzw. testu prywatnego 

inwestora, świadczącego, iŜ dokapitalizowanie nie stanowi niedozwolonej 

pomocy publicznej. Z powodu braku odpowiednich ustaleń w umowie 

o wykonanie analiz, doradca nie zajmował się ww. kwestią.  

Kontrola wykazała, Ŝe faktyczny stan zaawansowania działań prywatyzacyjnych 

na koniec lipca 2009 r. był następujący: 

− Odstąpiono od negocjacji ze wszystkimi potencjalnymi inwestorami, którzy 

złoŜyli w MSP odpowiedzi na zaproszenie do nabycia udziałów spółki 

Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Mimo 

duŜego zainteresowania udziałem w prywatyzacji tej spółki, najlepsza oferta 

była znacznie niŜsza od dolnego progu wartości za jeden udział 

rekomendowanego przez doradcę. Odstąpienie od negocjacji NIK oceniła jako 

celowe i gospodarne. W dniu 24 czerwca 2009 r. MSP opublikowało ponowne 

zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Kraków 

Swoszowice Sp. z o.o. W wyznaczonym terminie, na dzień 17 lipca 2009 r., 
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złoŜono 7 ofert wstępnych (do zakończenia kontroli postępowania w zakresie 

oceny ofert nie zakończyły się). 

− Termin złoŜenia wiąŜących propozycji warunków umowy zakupu udziałów 

pozostałych 4 spółek określono na 22 czerwca 2009 r. ZłoŜono dwie wiąŜące 

oferty na zakup udziałów Uzdrowiska Ustka Sp. z o.o. i jedną ofertę na zakup 

udziałów Uzdrowiska Wieniec Sp. z o.o. Nie złoŜono Ŝadnych ofert zakupu 

udziałów Uzdrowiska Kamień Pomorski Sp. z o.o. i Uzdrowiska Przerzeczyn 

Sp. z o.o. 

− W dniu 30 czerwca 2009 r. MSP zawarło 48-miesięczną umowę z wybranym 

doradcą na opracowanie analiz przedprywatyzacyjnych i doradztwo przy 

prywatyzacji 3 spółek: Uzdrowiska Świeradów-Zdrój Sp. z o.o., Uzdrowiska 

Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowiska Szczawno-Jedlina Sp. z o.o. 

− W dniu 6 lipca 2009 r. MSP poinformowało o wyborze najkorzystniejszej 

oferty na wykonanie analiz spółek: Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń 

SA, Uzdrowisko Wysowa SA, Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. 

oraz Uzdrowisko Połczyn SA. 

− W dniu 8 lipca 2009 r. MSP poinformowało o wyborze najkorzystniejszej 

oferty na wykonanie analiz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich SA w Polanicy 

Zdroju. 

W tej sytuacji mało prawdopodobne było uzyskanie przychodów 

z prywatyzacji 5 spółek uzdrowiskowych planowane w 2009 r. (a poprzednio 

w 2008 r.) w kwocie około 30 mln zł. 

W badanym okresie zrealizowano przychody z tytułu prywatyzacji następujących 

spółek uzdrowiskowych: 

- Uzdrowisko Nałęczów SA – w kwocie 62 566,35 zł, 

- Uzdrowisko Szczawnica SA – w kwocie 20 008,00 zł. 

W dniu 29 marca 2006 r. MSP, zgodnie z umową prywatyzacyjną z dnia 

22 sierpnia 2001 r. zbyło na rzecz firmy East Springs International N.V. 

1 155 akcji (0,11% kapitału zakładowego) Zakładu Leczniczego Uzdrowisko 

Nałęczów SA. Były to akcje nieobjęte nieodpłatnie przez osoby uprawnione do 

ich objęcia. W wyniku powyŜszego Skarb Państwa nie posiada akcji w tej 

Spółce. Przychód z tej sprzedaŜy został w całości odniesiony na przychody 

budŜetu Państwa. 

Przychody 
z prywatyzacji 

spółek 
uzdrowiskowych 
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Zgodnie z postanowieniem zawartym w umowie z dnia 22 września 

2005 r., pakiet 6 100 akcji spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Szczawnica SA 

został zbyty na rzecz Thermaleo Sp. z o.o. w dniu 4 lipca 2008 r.  

3.2.3. Dokapitalizowanie spółek uzdrowiskowych 

Kolejni ministrowie właściwi do spraw Skarbu Państwa, zajmujący swe 

stanowiska w latach 2005-2009, ponoszą odpowiedzialność za niezrealizowanie 

przez MSP jedynego zadania wymienionego, obok realizacji koncepcji 

prywatyzacji, w Zintegrowanym programie z 2005 r. Ministerstwo Skarbu 

Państwa, w ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem 

Finansów, miało do końca I kwartału 2005 r. zrealizować zadanie pod nazwą: 

„Działanie 5. Opracowanie procedury przygotowawczej, niezbędnej dla 

wdroŜenia koncepcji prywatyzacji spółek uzdrowiskowych”. 

Polegało ono na uzgodnieniu stawki odpisów z przychodów z prywatyzacji 

spółek uzdrowiskowych, na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Kwota 

odpisów miała być przeznaczona na dokapitalizowanie nieprywatyzowanych 

spółek uzdrowiskowych Minister Skarbu Państwa dąŜył jednak do utworzenia 

specjalnego funduszu celowego, co w ocenie NIK było działaniem niecelowym. 

Minister Finansów zajął negatywne stanowisko w kwestii utworzenia funduszu 

celowego wyłącznie na potrzeby spółek uzdrowiskowych, gdyŜ sprzeciwiłoby się 

to celom i zadaniom, jakie wynikają z planowanej reformy finansów publicznych, 

zakładającej między innymi konsolidację istniejących juŜ funduszy celowych.  

Po dwuletniej korespondencji z MSP, w czerwcu 2007 r., Minister 

Finansów zgodził się28 na przyjęcie rozwiązania, w którym przychody 

z prywatyzacji spółek uzdrowiskowych miały być przekazywane na istniejący 

Fundusz Skarbu Państwa, który zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o kip moŜe 

być wykorzystany na dokapitalizowanie spółek. Tak długotrwałe uzgadnianie 

zasad, na jakich miał działać ten fundusz, oceniane przez NIK jako działanie 

nierzetelne, nie pozwoliło na sfinalizowanie niezbędnych zmian legislacyjnych 

w poprzedniej kadencji Sejmu. W drugiej połowie 2007 r. działania te zostały 

przez MSP zaniechane. Podsekretarz Stanu w MSP wyjaśnił29, Ŝe po zmianie 

kierownictwa MSP w końcu 2007 r. zrezygnowano z utworzenia tego funduszu, 

                                                 
28 Pismo MF znak FG4-063/5719/07 z dnia 22 czerwca 2007 r. skierowane do Podsekretarza Stanu w MSP. 
29 Pismo MSP/DNWiPIV/3273/KF/09 z dnia 28 lipca 2009 r.  

Niezrealizowane 
działania okre ślone 

w Zintegrowanym 
programie 
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z powodu zmiany polityki Rządu RP w zakresie prywatyzacji i potrzeby 

zwiększenia wpływów z prywatyzacji do budŜetu. 

NajwyŜsza Izba Kontroli jako działanie celowe i gospodarne oceniła 

dokapitalizowanie udzielone przez Ministra Skarbu Państwa spółkom 

uzdrowiskowym, a takŜe dotychczasowe efekty, w postaci realizacji inwestycji, 

finansowanych głównie środkami przekazanymi przez MSP. W latach 2003-2005 

Minister Skarbu Państwa, ze środków Funduszu Restrukturyzacji 

Przedsiębiorców, udzielił pomocy publicznej 4 spółkom uzdrowiskowym, 

w wysokości 21 mln zł, na realizację ich programów restrukturyzacji. W latach 

2005-2007 Minister Skarbu Państwa dokapitalizował z Funduszu Skarbu Państwa, 

w trzech turach, na zasadach rynkowych, następne 18 spółek, łącznie na kwotę 

101,5 mln zł, na sfinansowanie inwestycji mających prowadzić do wzrostu 

wartości tych spółek oraz uzyskania przez Skarb Państwa, w określonym 

horyzoncie czasowym, premii inwestycyjnej z tytułu zaangaŜowanego kapitału. 

Ponadto Uzdrowisko Ciechocinek, od 2005 r. corocznie otrzymuje dotację celową 

na remont TęŜni nr 2 (łącznie do 2010 r. ma ona wynieść ok. 12,6 mln zł )30. 

W Zintegrowanym Programie przewidziano, Ŝe dokapitalizowaniu podlegać będą 

tylko spółki wyłączone z prywatyzacji na podstawie art. 64 ustawy 

o uzdrowiskach. Z powodu nieutworzenia specjalnego funduszu celowego 

Minister Skarbu Państwa przekazywał środki na podwyŜszenie kapitału spółek 

uzdrowiskowych ze środków Funduszu Skarbu Państwa. Dopuszczono teŜ 

moŜliwość dokapitalizowania spółek, które w przyszłości miały być 

sprywatyzowane, a spółkom wyłączonym z prywatyzacji, zamiast wyłączności, 

miały być przyznane, zgodnie z załoŜeniami MSP, preferencje w uzyskaniu 

dokapitalizowania.  

Ogólna kwota 101 492 tys. zł, którą dokapitalizowano 18 spółek została 

podzielona następująco: 

• O 27 210 tys. zł (stanowiące 27% ogólnej kwoty) podniesiono kapitały 

4 spółek grupy I (wyłączonych z prywatyzacji). Dwie spółki (Uzdrowisko 

Rymanów SA i Uzdrowisko Lądek-Długopole SA) nie zostały 

dokapitalizowane, a Uzdrowisko Krynica-śegiestów SA otrzymało wcześniej 

pomoc publiczną w wysokości 7 000 tys. zł. 

                                                 
30 Patrz równieŜ rozdział  3.2.3. Dokapitalizowanie spółek uzdrowiskowych. 
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• O 67 932 tys. zł (stanowiące 67%) podwyŜszono kapitały zakładowe 

11 spółek grupy II (przeznaczonych do prywatyzacji w dalszej kolejności), 

a Uzdrowisko Wysowa SA otrzymało wcześniej pomoc publiczną 

w wysokości 1 500 tys. zł. 

• O 6 350 tys. zł (stanowiące 6%) podwyŜszono kapitały zakładowe 3 spółek 

grupy III (przeznaczonych do prywatyzacji w pierwszej kolejności). Pomoc 

publiczną, w wysokości 6 291 tys. zł otrzymało wcześniej Uzdrowisko 

Wieniec Sp. z o.o., a 6 185 tys. zł Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. 

PowyŜsze kwoty stanowiły odpowiednio 31%, 45% i 35% kapitałów 

własnych tych spółek na koniec 2005 r. Wynika z tego, Ŝe spółki uzdrowiskowe 

wyłączone z prywatyzacji nie miały widocznych preferencji w uzyskaniu 

dokapitalizowania, w porównaniu do pozostałych. 

Dokapitalizowanie to nie wymagało notyfikacji w Komisji Europejskiej31. 

Test prywatnego inwestora (instrument słuŜący stwierdzeniu czy dane działanie 

państwa stanowi pomoc publiczną), oparty na regulacjach Unii Europejskiej32, 

zawarty we wnioskach spółek wykazywał tzw. premię rynkową dla inwestora – 

Skarbu Państwa. Planowany wzrost wartości spółek miał nastąpić w latach 2009-

2016, w zaleŜności od konkretnego przypadku dokapitalizowania. Wzrost ten 

według prognoz zawartych w Testach prywatnego inwestora, przedstawionych 

przez zarządy spółek uzdrowiskowych, ma wynieść 79,4 mln zł, tj. 78,2% łącznej 

kwoty dokapitalizowania. 

NIK zwróciła uwagę na fakt, Ŝe planów prywatyzacyjnych MSP nie 

powiązano z okresem zakończenia rozliczeń prognozowanych efektów 

dokapitalizowania podanych w Teście prywatnego inwestora. Spośród pięciu 

spółek uzdrowiskowych, objętych prowadzonym procesem prywatyzacji, trzy 

spółki otrzymały dokapitalizowanie33, a Ŝadna z nich nie zakończyła okresu 

prognozy, przy czym jedna z nich nie zakończyła nawet planowanych inwestycji. 

Z Testów prywatnego inwestora wynika, Ŝe sumaryczna oczekiwana premia 

                                                 
31Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). 
32Komunikat Komisji skierowany do państw członkowskich: Stosowanie Artykułów 92 i 93 Traktatu WE oraz 
Artykułu 5 Dyrektywy Komisji 80/723/EEC do przedsiębiorstw publicznych w sektorze wytwórczym (D. Urz. 
C 307, 13.11.1993). 
33 1) Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o. - przewidywany termin zakończenia dokapitalizowanej 
inwestycji 2009 r., zakończenie okresu prognozy 2013 r.; 2) Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. - inwestycja 
zakończona w IV kwartale 2008 r., zakończenie prognozy w 2015 r.; 3) Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o. - 
inwestycja zakończona w grudniu 2006 r., zakończenie prognozy w 2009 r. 
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inwestycyjna dla tych trzech spółek, wynosząca 3,5 mln zł, miała być uzyskana 

w latach 2009-2015. 

NIK zauwaŜa, iŜ istnieje ryzyko, Ŝe opracowany i przyjęty Test prywatnego 

inwestora dla przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, z powodu nieujawnionych 

w nim decyzji prywatyzacyjnych, stał się nieobiektywny i źle dyskontowany. 

WiąŜe się to nieodłącznie z ryzykiem uznania dokapitalizowania jako udzielenia 

niedozwolonej pomocy publicznej. 

Kontrola wykazała uchybienia polegające na braku jasnych i powszechnie 

udostępnionych spółkom pisemnych procedur składania wniosków 

o dokapitalizowanie, trybu ich rozpatrywania i podejmowania decyzji oraz 

jasnych i wyczerpujących uregulowań w zakresie postępowania w MSP ze 

sprawozdaniami z realizacji inwestycji i efektów wynikających z udzielonego 

dokapitalizowania. 

W MSP nie było w latach 2005-2007 pisemnych procedur dotyczących 

rozpatrywania wniosków i podziału środków pomiędzy spółki uzdrowiskowe, 

które złoŜyły wnioski o dokapitalizowanie. W ocenie NIK, brak takich pisemnych 

procedur spowodował nieweryfikowalność podejmowanych decyzji (niejasne 

kryteria, uznaniowość przydziału środków). Tryb postępowania z wnioskami 

zastosowany w 2007 r., który w ocenie MSP34 był kontynuacją wcześniejszych 

postępowań, odbiegał od uprzednio przyjętej praktyki, bowiem nie sporządzono 

informacji o dokapitalizowaniu z wyszczególnieniem zastosowanych kryteriów 

oceny wniosków i nie uzyskano opinii Kolegium MSP w tej sprawie. 

Dokapitalizowanie pięciu spółek odbyło się na podstawie indywidualnych 

rekomendacji DNWiP IV zaakceptowanych przez Ministra Skarbu Państwa. 

Celowe i gospodarne było nałoŜenie na organy spółek obowiązków 

sprawozdawczych35, w postaci sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji 

inwestycji. Zarówno zarządy spółek, jak i organy nadzoru, rzetelnie informowały 

Ministra Skarbu Państwa o postępie inwestycji, sposobie wydatkowania środków 

i efektach osiągniętych po ich zakończeniu, zgodnie ze stanem faktycznym. 

                                                 
34 Wyjaśnienie Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV.  
35 Zapisy w protokołach z walnych zgromadzeń i pismo z 6 października 2006 r., znak: 
DNWiPIV/GS/1864/06. Spółkom, które otrzymały dokapitalizowanie w 2007 r. przekazano pisma w sprawie 
sprawozdawczości po uchwałach NWZA i NZW.  
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Jako działanie nierzetelne Izba oceniła niejednolite postępowanie 

Departamentu Nadzoru Właścicielskiego IV w sytuacji, gdy sprawozdania spółek 

z realizacji dokapitalizowanych inwestycji nie spełniały wymagań MSP. Spośród 

18 spółek uzdrowiskowych, których dokumentację skontrolowała NIK, zarządy 

i organy nadzoru 11 spółek sporządziły sprawozdania odpowiadające 

wymaganiom postawionym przez ten Departament. Czterokrotnie prawidłowo 

sporządzone sprawozdania przekazano po pismach MSP wskazujących 

uchybienia w ich sporządzeniu. Natomiast w 3 innych przypadkach, pomimo 

uchybień w sporządzaniu sprawozdania, MSP nie wystąpiło o ich korektę. 

Zdaniem NIK, nierzetelność ta była wynikiem braku procedury dotyczącej 

analizowania sprawozdań spółek z realizacji dokapitalizowanych inwestycji oraz 

agregowania danych o inwestycjach i ich efektach. MSP tłumaczyło brak takich 

analiz niezakończeniem wszystkich dokapitalizowanych inwestycji. W ocenie 

NIK sytuacja ta nie zwalnia z obowiązku bieŜącej oceny efektywności 

dokapitalizowania poszczególnych spółek (wpływu na sytuację ekonomiczno-

finansową spółki, wykonania prognozowanego wzrostu wartości). 

3.2.4. Wykorzystanie środków z dokapitalizowania 

Zadania inwestycyjne, konieczne do wykonania oraz te przewidziane w planach 

rozwojowych spółek, obejmowały modernizację majątku przez: 

• dostosowanie obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia36; 

• budowę basenów rehabilitacyjnych, dostosowanie obiektów do potrzeb 

niepełnosprawnych; 

• budowę lub rozbudowę zaplecza zabiegowego; 

• zakup, budowę lub rozbudowę zaplecza noclegowego i wyŜywieniowego; 

• zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegowego i diagnostycznego; 

• rewaloryzację oraz renowację obiektów umieszczonych w rejestrze 

zabytków i objętych ochroną konserwatorską; 

• rozbudowę linii technologicznych do produkcji wody mineralnej. 

                                                 
36 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim 
powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 161, poz. 1142). 

Cele inwestycyjne  
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Zadania inwestycyjne realizowane przez kontrolowane spółki uzdrowiskowe 

Skarbu Państwa ze środków uzyskanych z dokapitalizowania w latach 2005-2009 

i środków własnych spółek przedstawiono w Załączniku nr 7 (stan na dzień 

30 kwietnia 2009 r.). Spośród 26 zadań inwestycyjnych, w 17 spośród 

21 kontrolowanych spółek uzdrowiskowych, którym Minister Skarbu Państwa 

udzielił dokapitalizowania na te inwestycje, 13 zadań zostało zakończonych, 

12 znajdowało się na róŜnych etapach realizacji, a z jednego zadania 

zrezygnowano.  

Wykonane i szacowane dalsze koszty tych inwestycji, w łącznej kwocie 

143 919 tys. zł, były o 45% wyŜsze od przekazanej kwoty dokapitalizowania 

(99 492 tys. zł) tym 17 spółkom. Sfinansowano je środkami własnymi spółek, 

odsetkami uzyskanymi od kwot dokapitalizowania oraz zaciągniętymi kredytami. 

Blisko 70% procentowy udział środków z dokapitalizowania w wartości 

inwestycji potwierdza, iŜ spółki nie byłyby w stanie dokonać ich samodzielnie.  

Kontrola legalności podjętych decyzji inwestycyjnych wykazała jedną 

nieprawidłowość: Zarząd Uzdrowiska Połczyn SA zaakceptował nową cenę 

zadania inwestycyjnego, wyŜszą o 318 135 zł od pierwotnie ustalonej, bez 

wymaganej statutem Spółki uchwały WZA. 

Wykonawcy, zgodnie z przepisami, byli wybierani w trybie określonym 

przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Przeprowadzone kontrole nie 

wykazały działań niegospodarnych, a stwierdzone nieprawidłowości i błędy 

w stosowaniu ustawy nie powodowały negatywnych skutków dla spółek. 

Spółka Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o. udzieliła w grudniu 

2005 r. zamówienia w trybie z wolnej ręki, o wartości brutto 136 873,46 zł, na 

roboty dodatkowe dotychczasowemu wykonawcy. Naruszono przepisy ustawy 

pzp, poniewaŜ nie zachodziły okoliczności umoŜliwiające udzielenie tego 

zamówienia w trybie z wolnej ręki. Ponadto Spółka, bez przeprowadzenia 

postępowania o zamówienie publiczne, dzieląc na trzy części zamówienie 

o wartości 49 475,88 zł brutto, zakupiła meble do pokoi kuracyjnych.  

Prezes Uzdrowiska Ustka Sp. z o.o. udzielił w lutym 2007 r. zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, o wartości 3 620,64 tys. zł, w trybie z wolnej 

reki, pomimo, iŜ nie zachodziły wymienione w ustawie pzp przesłanki 

zastosowania tego trybu. 

Realizacja 
inwestycji  
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Wybrana przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój oferta na roboty 

budowlane, o wartości 5 320 706,54 zł, nie spełniała wszystkich warunków 

SIWZ i na podstawie przepisów ustawy pzp powinna zostać odrzucona. 

PoniŜej zdjęcia kilku przykładowych inwestycji. 

 

Uzdrowisko Kamień 

Pomorski Sp. z o.o.: 

Skrzydło północne 

Sanatorium Chrobry; 

nadbudowane piętro 

i nowe dachy. 

 

 

 

Uzdrowisko Kraków 

Swoszowice Sp. z o.o.: 

Odremontowane 

budynki sanatoryjne. 

 

 

 

 

 

 

Uzdrowisko 

Konstancin-Zdrój Sp. 

z o.o.: Rozbudowany 

Szpital Rehabilitacji 

Neurologicznej - nowy 

pawilon, m.in. basen 

rehabilitacyjny. 
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Uzdrowisko 

Połczyn SA: 

Przebudowa 

i adaptacja budynku na 

leczniczo-

rehabilitacyjny. 

 

 

 

Wysokość nakładów inwestycyjnych dokonanych przez 21 spółek w latach 2006 -

2008 wyniosła 159,5 mln zł, w tym wartość inwestycji kontynuowanych na 

koniec 2008 r. wynosiła 42,9 mln zł.  

Ustalono, Ŝe spółka Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. w okresie od 

czerwca 2006 r. do marca 2009 r., na podstawie wystawionych faktur, wypłaciła 

wykonawcy łącznie 2 979,2 tys. zł brutto, tj. o 24,4 tys. zł więcej niŜ 

przewidywała umowa. W wyniku kontroli NIK, w dniu 15 maja 2009 r. 

wykonawca wystawił korektę faktury VAT, a kwota 24,4 tys. zł wpłynęła na 

rachunek bankowy Spółki w dniu 21 maja 2009 r. 

Biorąc pod uwagę dokapitalizowanie w kwocie 99,5 mln zł, pozostałe kwoty 

zainwestowane przez spółki (60,0 mln zł) były niŜsze od sumy dokonanych w tym 

czasie odpisów amortyzacyjnych, wynoszących 77,1 mln zł i przychodów 

uzyskanych ze sprzedaŜy 

zbędnych składników aktywów 

trwałych w kwocie 15,8 mln zł. 

NFZ, odbiorca 2/3 usług 

kontrolowanych spółek, nie 

uwzględnia w kalkulacjach 

swoich stawek za osobodzień, 

nakładów niezbędnych na 

odtworzenie majątku trwałego 

spółek uzdrowiskowych. 
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Tymczasem spółki uzdrowiskowe ponoszą bardzo wysokie nakłady na 

podniesienie standardu obiektów leczniczych i urządzeń słuŜących bezpośrednio 

i pośrednio procesom leczniczym. Jednak, wobec znacznego zdekapitalizowania 

majątku, w wyniku wieloletniego niedofinansowania, ich potrzeby inwestycyjne 

są wciąŜ ogromne. Przed spółkami uzdrowiskowymi, nadal stoi zadanie 

wykonania szeregu niezbędnych działań, w celu sprostania wymogom unijnych 

przepisów w zakresie sanitarnym, przeciwpoŜarowym, bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz pełnego dostosowania obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Realizacja tego zadania, bez uwzględnienia odpowiednich nakładów w stawkach 

proponowanych przez NFZ, będzie bardzo długotrwała lub wręcz niemoŜliwa.  

3.2.5. Działalność uzdrowiskowa 

Łączna liczba miejsc, jakimi dysponowały spółki dla prowadzenia działalności 

uzdrowiskowej i leczniczej, w badanym okresie zmieniła się w niewielkim 

zakresie: spadła z 4 701 tys. osobodni do 4 660 tys. osobodni (mniej niŜ 1%). 

Było to z jednej strony wynikiem wzrostu bazy uzdrowiskowej w wyniku budowy 

nowych obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności sanatoryjnej 

i leczniczej, a z drugiej zmniejszania liczby miejsc w wyniku podwyŜszania 

standardu pokoi i wyposaŜania ich w łazienki. 

Sprzeda Ŝ usług uzdrowiskowych (w osobodniach)

2 831 2 752 2 806 3 173

801 784 848
707

1 068 1 182 1 021 780

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008

ZUS i pozostali
SprzedaŜ na warunkach komercyjnych
Osobodni zakontraktowane przez NFZ

 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 36 

Udział usług kontraktowanych i sprzedawanych na rzecz NFZ, w badanym 

okresie, wzrósł z 60% do 68%, natomiast liczba osobodni sprzedawanych na 

warunkach komercyjnych spadła z 17% do 15%, a wykupywanych przez ZUS 

i pozostałe podmioty z 23% do 17%.  

 

Tendencja ta jest wynikiem m.in. wzrostu cen płaconych przez NFZ 

i spadkiem atrakcyjności cen oferowanych przez ZUS (spadły do poziomu 

równego lub niŜszego od cen NFZ). W 2008 r. średnie ceny osobodnia płacone 

przez NFZ były 18% wyŜsze od cen płaconych w 2005 r., a o 10% wyŜsze po 

wyeliminowaniu czynnika inflacji. 

Stopień wykorzystania bazy uzdrowiskowej (stosunek faktycznie wykorzystanych 

miejsc w osobodniach do liczby miejsc, jakimi dysponowała spółka) wzrósł 

z 82% w latach 2005 i 2007 do 85% w 2006 r. i 86% w 2008 r.  

W kilku spółkach wykorzystanie bazy uzdrowiskowej jest jednak nadal 

zdecydowanie niŜsze niŜ w pozostałych. I tak: 

• W Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. wzrósł z 58% do 67%; 

• W Uzdrowisku Kamień Pomorski Sp. z o.o. wzrósł z 57% do 77%; 

• W Uzdrowisku Rymanów SA wzrósł z 66% do 75%; 

• Uzdrowisku Wysowa SA wzrósł z 63% do 77%. 
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Przychody ze sprzedaŜy usług 

uzdrowiskowych w 2008 r. były o 20% 

wyŜsze niŜ w 2005 r., przy czym 

w grupie spółek prywatyzowanych 

(grupa III) przychody te wzrosły 

o 34%, a przychody spółek 

wyłączonych z prywatyzacji (grupa I) 

wzrosły o 16%.  

 

 

3.2.6. Sytuacja ekonomiczna spółek uzdrowiskowych 

Na dzień 31 grudnia 2008 r. wartość aktywów trwałych 21 skontrolowanych 

spółek uzdrowiskowych wynosiła 468,7 mln zł i była wyŜsza o 88,2 mln zł 

(tj. o 23%) od ich wartości na dzień 31 grudnia 2005 r. Suma kapitałów własnych 

wzrosła w tym samym okresie z 291,2 mln zł do 376,6 mln zł, tj. o 85,4 mln zł 

(29%). Uwagę zwraca fakt, Ŝe wzrost wartości aktywów trwałych i kapitałów 

własnych był niŜszy od kwoty podwyŜszenia kapitałów kontrolowanych spółek, 

wynoszącej 99,5 mln zł. Świadczy to o tym, Ŝe ekonomiczne cele dofinansowania 

spółek uzdrowiskowych, tj. wzrost wartości akcji Skarbu Państwa i uzyskanie 

premii inwestycyjnej, w większości spółek nie zostały jeszcze osiągnięte. 

W grupie 5 kontrolowanych spółek 

wyłączonych z prywatyzacji (grupa I) 

wzrost wartości aktywów trwałych 

(29,8 mln zł) był wyŜszy od kwoty 

dokapitalizowania wynoszącej 

27,2 mln zł. Wartość tych spółek 

wzrosła jednak tylko o 19,5 mln zł. 

W grupie 11 kontrolowanych 

spółek, przeznaczonych do prywatyzacji 

w dalszej kolejności (grupa II), zarówno 

wzrost wartości aktywów trwałych 
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(44,3 mln zł), jak i wzrost kapitałów 

własnych (58,9 mln zł), były niŜsze od 

kwoty dokapitalizowania wynoszącej 

65,9 mln zł. 

W grupie 5 kontrolowanych 

spółek, których prywatyzację 

rozpoczęto w 2008 r.(grupa III), 

zarówno wzrost wartości aktywów 

trwałych (14,2 mln zł), jak i wzrost 

kapitałów własnych (6,9 mln zł), były 

wyŜsze od kwoty dokapitalizowania 

wynoszącej 6,4 mln zł. W ocenie NIK potwierdza to właściwy dobór spółek do 

sprywatyzowania w pierwszej kolejności. 

W kontrolowanym okresie wzrost łącznej wartości zobowiązań kontrolowanych 

spółek wyniósł 7% (z 169,2 mln zł do 180,4 mln zł), tj. o 11,2 mln zł i był niŜszy 

od poziomu inflacji w tym czasie (8%). Przy 29% wzroście wartości tych spółek 

oznacza to relatywny spadek zadłuŜenia i zwiększenie, dla większości spółek, 

bezpieczeństwa ich funkcjonowania rynkowego. 

W grupie I zadłuŜenie spółek wzrosło 

o 31%, w grupie II wzrosło poniŜej 5%, 

a w grupie III zmniejszyło się o 40% 

(z 17,6 mln zł do 10,5 mln zł). Oznacza 

to, Ŝe spółki przeznaczone do 

prywatyzacji poprawiły swoją kondycję 

finansową w kontrolowanym okresie, 

podczas gdy stopień zadłuŜenia (udział 

zobowiązań w pasywach) spółek 

wyłączonych z prywatyzacji prawie nie 

uległ zmianie. 

W księgach rachunkowych Uzdrowiska Połczyn SA nie 

zaewidencjonowano zobowiązania w wysokości 1 440 060 zł, wynikającej 

z pięciu decyzji wydanych przez Burmistrza miasta Połczyn, w sprawie 

Zadłu Ŝenie spółek 
uzdrowiskowych 

Zobowi ązania

42 41 45 55

110 113 113
115

18 13 11
11

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2005 2006 2007 2008

m
ln

 z
ł

Grupa I Grupa II Grupa III

Kapitał własny

103 122 120 122

155
181 211 214

33
38

39 40

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2005 2006 2007 2008

m
ln

 z
ł

Grupa I Grupa II Grupa III



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 39 

określenia wysokości zobowiązań Uzdrowiska w podatku od nieruchomości za 

lata 2003-2007. 

Zarząd Uzdrowiska Kraków Swoszowice Sp. z o.o. nie dołoŜył naleŜytej 

staranności spłacając zobowiązania handlowe, powodując poniesienie przez 

Spółkę dodatkowych kosztów w kwocie 90,6 tys. zł, w tym sądowych 

i egzekucyjnych. NIK oceniła to działanie jako niegospodarne. 

O wynikach ekonomiczno-finansowych spółek uzdrowiskowych w duŜej mierze 

decyduje rodzaj świadczonych usług oraz podmioty, na rzecz których usługi te są 

świadczone. Niski poziom cen oferowany przez NFZ za usługi uzdrowiskowe 

powoduje, Ŝe działalność podstawowa spółek uzdrowiskowych często jest 

nierentowna (występuje strata na 

sprzedaŜy).  

W 2008 r. przychody ze 

sprzedaŜy w kontrolowanych spółkach 

wzrosły o 17% (z 418,6 mln zł do 

490,2 mln zł), tj. o 71,6 mln zł 

w porównaniu do 2005 r. W grupie I 

sprzedaŜ wzrosła o 13%, w grupie II 

o 19%, a w grupie III o 33%.  

W latach 2005-2007 stratę na 

sprzedaŜy w kaŜdym roku poniosło 10 

spółek z 21 kontrolowanych, 

a w 2008 r. 8 spółek.  

W 2008 r. łączny wynik na 

sprzedaŜy, uzyskany przez 21 spółek, 

był po raz pierwszy dodatni i wyniósł 

643 tys. zł. Pięć spółek, których 

prywatyzację rozpoczęto w 2008 r., 

dodatni wynik na sprzedaŜy osiągnęło 

juŜ w 2007 r.  

Spółki uzdrowiskowe poprawiały 

swoją rentowność dzięki produkcji wód 
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mineralnych i napojów wytwarzanych na ich bazie oraz innej działalności 

gospodarczej, np. wynajmując lokale innym podmiotom i zbywając zbędne 

składniki majątku trwałego. 

Zysk netto wykazany przez 21 spółek 

uzdrowiskowych wyniósł w latach 

2005 - 2008 kolejno 8,4 mln zł, 

5,0 mln zł i 8,7 mln zł. Tylko spółki 

grupy III (wyłączone z prywatyzacji) 

odnotowały ujemny wynik netto 

w 2007 r. – cztery z pięciu 

kontrolowanych spółek zakończyło ten 

rok stratą. W 2008 r. tylko 2 spółki 

z 21 kontrolowanych wykazały stratę: 

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe 

Ustroń SA 387 tys. i Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. 28 tys. zł. 

Na koniec 2008 r. rentowność netto kapitałów własnych 21 kontrolowanych 

spółek wyniosła 2,3%, a dla grupy 5 prywatyzowanych spółek (grupa III) 1,8%. 

Jeśli za minimalną poŜądaną cenę sprzedaŜy akcji /udziałów spółek przyjmie się 

ich wartość księgową, to stosunek ceny do zysku wyniósł 43,3 dla 21 spółek 

i 54,4 dla grupy III. Na dzień 30 czerwca 2009 r. średni wskaźnik ceny do zysku 

dla 350 polskich spółek giełdowych wynosił 25,1 ( przy wskaźniku ceny do 

wartości księgowej wynoszącym 1,24). Z porównania powyŜszych wskaźników 

wynika, Ŝe sektor uzdrowiskowy musiałby co najmniej dwukrotnie zwiększyć 

swoją rentowność, aby osiągnąć rentowność atrakcyjną dla inwestorów 

giełdowych. W tej sytuacji uzyskanie ceny za prywatyzowane spółki, zwłaszcza 

nieprowadzące produkcji wód mineralnych, na poziomie ich wartości księgowej, 

wymaga znacznego zwiększenia rentowności usług uzdrowiskowych, czyli cen 

w kontraktach na te usługi, zawieranych z NFZ.  

Przychody 21 spółek z pozostałej działalności operacyjnej w 2008 r. wyniosły 

133,3 mln zł (27% wszystkich przychodów), w tym 80,4 mln zł ze sprzedaŜy wód 

mineralnych i tworzyw przyrodoleczniczych (16% przychodów). Jednak główną 

część tych kwot, 52,3 mln zł, stanowiły przychody ze sprzedaŜy wód mineralnych 

osiągnięte przez Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA. Były one wyŜsze od 
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przychodów osiągniętych przez tę spółkę z działalności uzdrowiskowej 

w wysokości 38,5 mln zł. Przychody ze sprzedaŜy wód mineralnych (8 mln zł) 

były wyŜsze od przychodów z działalności uzdrowiskowej (7,7 mln zł)  

w Uzdrowisku Wysowa SA.   

Znaczący udział w przychodach miała sprzedaŜ wód mineralnych i tworzyw 

przyrodoleczniczych jeszcze w czterech spółkach: Uzdrowisku Rymanów SA 

(6,3 mln zł – 24% wszystkich przychodów ze sprzedaŜy), Uzdrowisku Busko - 

Zdrój SA (8,2 mln zł – 16%), Uzdrowisku Ciechocinek SA (3,4 mln zł – 11%) 

i Uzdrowisku Iwonicz SA (1,6 mln zł – 10%).  

3.2.7. Roszczenia reprywatyzacyjne 

NajwyŜsza Izba Kontroli zwróciła uwagę na niepełne uregulowanie stanu 

prawnego majątku niektórych spółek i zgłoszone wobec tego majątku roszczenia 

reprywatyzacyjne. MoŜe to utrudnić w przyszłości prywatyzację niektórych z tych 

spółek, a nawet spowodować ich upadłość bądź likwidację. MoŜliwe teŜ jest 

uwzględnienie w procesach prywatyzacyjnych uzasadnionych roszczeń 

spadkobierców byłych właścicieli37 (o ile wyraŜą oni na to zgodę i będą posiadali 

odpowiednie środki na rozwój spółki). Sytuacja taka miała miejsce w przypadku 

Uzdrowiska Szczawnica SA.  

                                                 
37 W wyniku uchylenia niezgodnego z prawem orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 1948 r.: 
Przejęcie przedsiębiorstw uzdrowiskowych Rabka-Zdrój, Szczawnica i śegiestów-Zdrój na własność Państwa 
(MP z 1948 r. Nr 30, poz. 111), wydane na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na 
własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 3 poz. 17). 
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Według stanu na połowę 2009 r. spadkobiercy byłych właścicieli zgłosili 

roszczenia reprywatyzacyjne do majątku 9 spółek uzdrowiskowych: Uzdrowiska 

Krynica-śegiestów SA, Uzdrowiska Rabka SA, Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich 

SA, Uzdrowiska Kraków Swoszowice Sp. z o.o., Uzdrowiska Iwonicz SA, 

Uzdrowiska Rymanów SA, Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o., Uzdrowiska 

Konstancin-Zdrój Sp. z o.o., Uzdrowiska Wysowa SA. Ponadto nieuregulowano 

stanu prawnego niektórych nieruchomości w 3 spółkach uzdrowiskowych 

(Uzdrowisko Krynica-śegiestów SA, Uzdrowisko Rabka SA i Wysowa SA). 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie, pod względem celowości 

i rzetelności, oceniła brak działań Ministra Zdrowia w celu ustalenia, czy byłym 

właścicielom nacjonalizowanych przedsiębiorstw uzdrowiskowych przyznano 

odszkodowania za mienie przejęte na rzecz Państwa. Jak wynika z ustaleń 

kontroli Minister Zdrowia nie posiadał dokumentacji ani informacji dotyczących 

wypłaty odszkodowań lub dokonania innej rekompensaty. NIK nie kwestionuje 

faktu, podnoszonego przez Ministra Zdrowia, Ŝe nie wydano rozporządzenia 

wykonawczego do art. 7 ust. 4 i 6 ustawy dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na 

własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej38, na podstawie 

którego miały być realizowane wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli. Brak 

przepisu wykonawczego, w ocenie NIK, nie daje jednak pewności, Ŝe 

odszkodowania dla byłych właścicieli nie były wypłacone lub teŜ, Ŝe nie 

otrzymali oni w związku z przejęciem przedsiębiorstw uzdrowiskowych na 

własność Państwa, innego mienia w zamian za rezygnację z roszczeń 

odszkodowawczych. 

NIK negatywnie, z punktu widzenia rzetelności, ocenia prowadzenie przez 

Ministra Zdrowia postępowania w sprawie stwierdzenia niewaŜności Orzeczenia 

Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw 

uzdrowiskowych Rabka-Zdrój, Szczawnica i śegiestów-Zdrój na własność 

Państwa39 w całości i za odszkodowaniem. Minister Zdrowia w obu tych 

postępowaniach, prowadzonych na wniosek następców prawnych byłych 

właścicieli, zaniechał ustalenia stanu faktycznego w zakresie wypłaty 

                                                 
38 Dz. U. Nr 3, poz. 17 ze zm. 
39 MP Nr 30, poz. 111. Podstawą prawną orzeczenia był art. 2 ust. 7 i art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 stycznia 
1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej oraz uchwała Rady 
Ministrów z dnia 23 maja 1947 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych przedsiębiorstw 
uzdrowiskowych. 
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odszkodowań byłym właścicielom i ewentualnej rezygnacji przez nich 

z dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych wobec Skarbu Państwa. Brak tych 

ustaleń znalazł wyraz w wydanych w 2005 r. decyzjach Ministra Zdrowia40, 

w których nie odniósł się on do kwestii odszkodowania (Rabka-Zdrój), bądź teŜ 

powołał się na niezweryfikowane twierdzenie wnioskodawcy, Ŝe odszkodowanie 

takie nie zostało wypłacone (śegiestów-Zdrój).  

3.2.8. Prywatyzacja Przedsiębiorstwa „Uzdrowisko Szczawnica” SA 

W kontrolowanym okresie41 jedynym przeprowadzonym przez Ministra Skarbu 

Państwa procesem prywatyzacyjnym była reprywatyzacja w 2005 r., z udziałem 

spadkobierców byłych właścicieli, Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Szczawnica SA.  

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Szczawnica przejęte zostało na własność 

Państwa (jak podano w orzeczeniu za odszkodowaniem) na mocy orzeczenia 

Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 1948 r.42, wydanego na podstawie ustawy 

z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi 

gospodarki narodowej43. W wyniku rozpatrzenia wniosków, zgłoszonych przez 

spadkobierców byłego właściciela, Minister Zdrowia w dniach 11 lipca 2001 r. 

i 3 września 2001 r.44 uniewaŜnił orzeczenie z 1948 r. o przejęciu na własność 

Państwa składników majątkowych Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego 

Szczawnica wraz z gruntami, będącego poprzednio własnością Adama 

Stadnickiego. W dniu 3 października 2001 r. Zarząd Przedsiębiorstwa 

Uzdrowisko Szczawnica SA (dalej: Szczawnica SA) zwrócił się do MSP 

w wnioskiem o sprywatyzowanie Spółki z uwzględnieniem roszczeń 

reprywatyzacyjnych. 

W negocjacjach ze spadkobiercami i ich reprezentantami uwzględniano 

zarówno wartość zgłaszanych roszczeń, dotacje przyznane przez Ministra 

Zdrowia na finansowanie inwestycji przez Szczawnicę SA, jak równieŜ trudną 

                                                 
40 Decyzja z dnia 31 marca 2005 r. i z dnia 30 września 2005 r. (Rabka-Zdrój) oraz decyzje z dnia 31 marca 
2005 r. i dnia 14 czerwca 2005 r. (śegiestów-Zdrój).  
41 Wyniki kontroli prywatyzacji Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów SA (DSPiP-4114-7-2001) 
przedstawiono w Informacji o wynikach kontroli przekształceń własnościowych zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego (P/02/113 –KGP-41013/02). 
42 Orzeczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 1948 r. Przejęcie przedsiębiorstw uzdrowiskowych Rabka-
Zdrój, Szczawnica i śegiestów-Zdrój na własność Państwa (MP z 1948 r. Nr 30, poz. 111). 
43 Dz. U. z 1946 r. Nr 3 poz. 17. 
44 Decyzja znak PR-023-MK-2375/99 z dnia 11 lipca 2001 r. (parcela I kat. 8056), PR-023-MK-2375/99 
z dnia 11 lipca 2001 r. (parcele I kat. 580 i 581), PR-02-MK-3/2001 z dnia 3 września 2001 r. (niewaŜność 
przejęcia całości przedsiębiorstwa uzdrowiskowego Szczawnica).  
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sytuację, w jakiej znajdowała się Spółka. Straty z lat ubiegłych w Szczawnicy SA 

przekraczały 1/3 kapitału zakładowego oraz wszystkie posiadane przez Spółkę 

kapitały zapasowe i rezerwowe. WZA zgodnie z art. 397 ksh podjęło 25 marca 

2003 r. uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki, mając na uwadze zawarcie 

ugody ze spadkobiercami i pomoc finansową z ich strony dla Szczawnicy SA. 

Bez tej pomocy - zdaniem biegłych badających bilanse za 2003 i 2004 r. - 

kontynuowanie działalności Szczawnicy SA było w tym czasie zagroŜone. 

W wyniku prac Zespołu Negocjacyjnego45 w dniu 22 września 2005 r. 

została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez 

Ministra Skarbu Państwa i Ministra Zdrowia, a Spadkobiercami Adama 

Stadnickiego oraz Thermaleo Spółka z o.o. i Przedsiębiorstwem „Uzdrowisko 

Szczawnica” SA. Wykonanie tej umowy przebiegało następująco: 

− Na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 września 2005 r. kapitał zakładowy 

Uzdrowiska Szczawnica SA został obniŜony o kwotę 4 819 000 zł poprzez 

nieodpłatne umorzenie 481 900 akcji Skarbu Państwa (stanowiących 79% 

kapitału), a następnie podwyŜszony w drodze emisji 409 550 nowych akcji 

(łącznie 4 095 500 zł), które objęła Thermaleo Sp. z o.o. w zamian za wkład 

pienięŜny. 

− Na podstawie aktu notarialnego z dnia 12 grudnia 2006 r. nastąpiło 

podwyŜszenie kapitału zakładowego w formie wkładu pienięŜnego o kwotę 

1 028 580 zł. Nowe akcje zostały objęte przez 7 spadkobierców Adama 

Stadnickiego do dnia 4 stycznia 2007 r. 

− W wyniku zawarcia i realizacji zapisów zawartej umowy Spadkobiercy byłego 

właściciela przedsiębiorstwa uzdrowiskowego Szczawnica zrzekli się 

roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa, z tytułu wydania 

decyzji nacjonalizacyjnych w dniu 18 marca 1948 r. – w części dotyczącej 

przejęcia na własność Skarbu Państwa – przedsiębiorstwa uzdrowiskowego 

Szczawnica, będącego własnością Adama Stadnickiego. 

− Zgodnie z pkt 3.1.1. umowy zawartej w dniu 22 września 2005 r. ze 

spadkobiercami i spółką Thermaleo dokonana została w dniu 4 lipca 2008 r. 

sprzedaŜ przez Skarb Państwa części pozostałych akcji na rzecz spółki 

Thermaleo (6 100 akcji za kwotę 20 008 zł). 

                                                 
45 Protokół końcowy sporządzony został w dniu 31 sierpnia 2005 r. 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 45 

− W umowie przewidziano realizację przez Spadkobierców i Thermaleo 

Sp. z o.o. na rzecz Szczawnicy SA Inwestycji Gwarantowanych do dnia 

28 listopada 2009 r. Wartość inwestycji gwarantowanych określona została na 

kwotę 10 mln zł, w tym 6,3 mln zł na inwestycje w środki trwałe, 3,2 mln zł 

na zakup (odkup) nieruchomości naleŜących kiedyś do Adama Stadnickiego, 

0,5 mln zł na inwestycje Szczawnicy SA w środki nietrwałe (projekty, 

patenty, itp.). Thermaleo Sp. z o.o. zrealizowała w 2007 r. nakłady 

inwestycyjne w wysokości 103 827,05 zł, a w 2008 r. w kwocie 

5 398 389,24 zł. 

− W związku ze sprzedaŜą akcji na rzec Thermaleo Sp. z o.o. i trwającym 

procesem zbycia akcji pracowniczych w ramach nieodpłatnego udostępniania 

akcji Skarb Państwa na dzień 30 września 2009 r. posiadał 

w Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Szczawnica SA 52 223 akcji, stanowiących 

8,15 % kapitału zakładowego Spółki. 

W objętym kontrolą okresie Szczawnica SA ponosiła straty netto na swojej 

działalności. Straty te wynosiły: 1 014 tys. zł w 2005 r. (tj. o 426 tys. zł więcej niŜ 

w 2004 r.), 808 tys. zł w 2006 r., 1 345 tys. zł w 2007 r. oraz 1 539 tys. zł 

w 2008 r. 

W ocenie NIK prywatyzacja Szczawnicy SA, a właściwie reprywatyzacja, 

uratowała spółkę przed upadłością lub koniecznością udzielenia jej znacznej 

pomocy ze środków publicznych. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Organizacja kontroli 

Spółki uzdrowiskowe stanowią jeden z ostatnich nie prywatyzowanych sektorów 

– dotychczas sprywatyzowano tylko Uzdrowisko Nałęczów SA (2001 r.). We 

wrześniu 2005 r. zawarto porozumienie reprywatyzacyjne ze spadkobiercami 

właścicieli przedsiębiorstwa uzdrowiskowego Szczawnica – Skarb Państwa 

posiada 20% akcji Uzdrowiska Szczawnica SA. Kolejne działania prywatyzacyjne 

rozpoczęto w 2008 r., a podpisanie umów sprzedaŜy akcji pięciu spółek 

przewidywano na marzec 2009 r. Przeprowadzenie kontroli, na wstępnym etapie 

działań prywatyzacyjnych, miało zapobiec powtórzeniu nieprawidłowości 

stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2002 r., a takŜe miało na 

celu zbadanie kondycji spółek i prawidłowości zarządzania, prawidłowości 

wykorzystania pomocy publicznej oraz sprawdzenie wykonania wniosków 

pokontrolnych. 

Skontrolowano 16 z 17 spółek uzdrowiskowych przewidzianych do 

prywatyzacji (94%), w tym wszystkie 10 przewidzianych do prywatyzacji 

w latach 2008-2010 oraz 5 spośród 7 spółek (71%), które mają pozostać 

własnością Skarbu Państwa. 

W związku z otrzymanym wnioskiem poselskim NIK przeprowadziła w drugiej 

połowie 2001 r. doraźną kontrolę prywatyzacji Zakładu Leczniczego Uzdrowisko 

Nałęczów SA46, która nie wykazała nieprawidłowości w procesie 

prywatyzacyjnym. Potwierdziła, iŜ złoŜa wód mineralnych tego uzdrowiska 

stanowiły główny motyw zainteresowania procesem prywatyzacji.  

W wyniku kontroli przekształceń własnościowych zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego, przeprowadzonej w 2002 r., z inicjatywy własnej, NajwyŜsza 

Izba Kontroli stwierdziła, Ŝe uruchomienie procesów prywatyzacyjnych spółek 

uzdrowiskowych nie było dostatecznie przygotowane: Ministerstwo Skarbu 

Państwa nie współpracowało z Ministerstwem Zdrowia w celu określenia 

generalnej polityki funkcjonowania i rozwoju sektora uzdrowisk, a proces 

prywatyzacji spółek sektora uzdrowiskowego rozpoczęto bez wystarczających 

                                                 
46 DSPiP-4114-7-2001. 

Wyniki 
wcześniejszych 

kontroli 
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informacji dotyczących istotnych uwarunkowań działalności tego sektora. 

Pozyskanie inwestorów dla dokapitalizowania spółek uzdrowiskowych, co 

Minister Skarbu Państwa przedstawiał jako główny cel działań prywatyzacyjnych, 

NIK oceniła jako właściwe, lecz mało realne w warunkach nierentowności 

działalności leczniczej prowadzonej przez te spółki. 

NIK sformułowała wnioski wskazujące na konieczność wypracowania przez 

Ministra Skarbu Państwa i Ministra Zdrowia wspólnego stanowiska w sprawie 

przyszłości spółek branŜy uzdrowiskowej i uwzględnienie go w całościowej 

strategii prywatyzacji spółek uzdrowiskowych. Przedstawiono teŜ wniosek 

o rozwaŜenie wstrzymania procesu prywatyzacji spółek uzdrowiskowych, do 

czasu opracowania rozwiązań systemowych w ramach polityki zdrowotnej 

państwa, pozwalających na kontynuację działalności uzdrowiskowej. 

W związku z kontrolą w Uzdrowisku Szczawnica SA NIK wnioskowała 

o przyspieszenia działań na rzecz dalszego procesu prywatyzacji Uzdrowiska 

z uwzględnieniem ofert spadkobierców byłego właściciela. 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu 
kontroli 

W wyniku kontroli Izba skierowała wystąpienia pokontrolne do 23 objętych nią 

jednostek. W wystąpieniach zawarto oceny kontrolowanej działalności, 

wynikające z ustaleń opisanych w protokołach kontroli, a takŜe uwagi i wnioski 

w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości47.  

NIK wnioskowała do: 

Ministra Skarbu Państwa o: 

1. Zapewnienie aktualności i właściwej jakości opracowywanym w MSP 

dokumentom strategicznym w zakresie prywatyzacji spółek 

uzdrowiskowych. 

2. Wprowadzenie pisemnej procedury i kryteriów dokapitalizowania 

spółek uzdrowiskowych na zasadach rynkowych. 

                                                 
47Wystąpienia do zarządów Uzdrowiska Wieniec Sp. z o.o., Uzdrowiska Iwonicz Zdrój SA, Uzdrowiska 
Przerzeczyn Sp. z o.o. i Uzdrowiska Rymanów SA nie zawierały wniosków, poniewaŜ nie stwierdzono 
działań nieprawidłowych. 



Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

 48 

3. Sporządzenie oceny efektywności dokapitalizowania przekazanego 

spółkom uzdrowiskowym, szczególnie w spółkach przeznaczonych do 

prywatyzacji, mając na uwadze wykluczenie moŜliwości uznania tego 

dokapitalizowania za niedozwoloną pomoc publiczną. 

Ministra Zdrowia o: 

1. Dokonanie analiz wpływu prywatyzacji spółek uzdrowiskowych na 

kontraktowanie i realizację ich usług. 

2. Ustalenie, na potrzeby postępowań administracyjnych i zgłaszanych 

roszczeń odszkodowawczych, czy byłym właścicielom 

znacjonalizowanych przedsiębiorstw uzdrowiskowych wypłacono 

odszkodowania. 

3. Ponowne przeanalizowanie projektu zmiany ustawy o lecznictwie 

uzdrowiskowym pod kątem celowości zachowania wpływu Ministra 

Zdrowia na procesy prywatyzacji spółek uzdrowiskowych. 

Minister Skarbu Państwa nie zgodził się z ocenami NIK zawartymi w wystąpieniu 

pokontrolnym z dnia 12 października 2009 r. i złoŜył cztery zastrzeŜenia. 

Uchwałą podjętą w dniu 25 listopada 2009 r. Kolegium NIK oddaliło dwa 

zastrzeŜenia, jedno uznało w części i jedno uwzględniło w całości.  

Minister Zdrowia nie zgodził się z ocenami NIK zawartymi w wystąpieniu 

pokontrolnym z dnia 12 października 2009 r. i złoŜył trzy zastrzeŜenia. Uchwałą 

podjętą w dniu 25 listopada 2009 r. Kolegium NIK oddaliło wszystkie 

zastrzeŜenia. 

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do spółek uzdrowiskowych NIK 

sformułowała 44 wnioski, dotyczące: 

• Dokonania oceny wypełniania przez dzierŜawców zobowiązań umownych 

i zapewnienia właściwego egzekwowania postanowień umownych, 

a w uzasadnionych przypadkach rozwiązania takich umów (Uzdrowisko 

Szczawno-Jedlina SA, „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.); 

• Gospodarnego rozporządzenia nieuŜytkowanymi nieruchomościami 

(Uzdrowisko Świnoujście SA, „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o., 

Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.); 

Zastrze Ŝenia do 
wyst ąpienia 

pokontrolnego 
zgłoszone przez 

Ministra SP 

Zastrze Ŝenia do 
wyst ąpienia 

pokontrolnego 
zgłoszone przez 

Ministra Zdrowia 

Wyst ąpienia 
pokontrolne 

do spółek 
uzdrowiskowych 
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• Realizowanie przedsięwzięć modernizacyjnych i remontowych z naleŜytym 

przygotowaniem formalnoprawnym oraz właściwym zabezpieczeniem 

interesu Skarbu Państwa (Uzdrowisko Kołobrzeg SA, Uzdrowisko Połczyn 

SA, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA, Uzdrowisko Wysowa SA); 

• WdroŜenie mechanizmów eliminujących moŜliwość udzielania zamówień 

publicznych i ich realizacji niezgodnie z przepisami Prawa Zamówień 

Publicznych (Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o., Uzdrowisko Kamień Pomorski 

Sp. z o.o., Uzdrowisko Połczyn SA, Uzdrowisko Konstancin Zdrój Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Uzdrowiska Ciechocinek SA, Uzdrowiska Świeradów 

Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowisko Busko-Zdrój SA); 

• Kontynuowanie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości oraz rozstrzygnięcia zgłoszonych roszczeń reprywatyzacyjnych 

(Uzdrowisko Konstancin Zdrój Sp. z o.o., Uzdrowisko Kraków Swoszowice 

Sp. z o.o., Uzdrowisko Wysowa SA);  

• Opracowania koncepcji działania spółki w przypadku uznania roszczeń byłych 

właścicieli do majątku uŜytkowanego przez spółkę (Uzdrowisko Rabka SA); 

• Realizacji działań zmierzających do umocnienia pozycji rynkowej spółki, 

a w szczególności do zapewnienia środków finansowych na realizację potrzeb 

modernizacyjno-rozwojowych (Uzdrowisko Rabka SA); 

• Podjęcie skutecznych działań zwiększających stopień wykorzystania 

i rentowności posiadanej bazy uzdrowiskowej (Uzdrowisko Kołobrzeg SA, 

Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Uzdrowiska 

Ciechocinek  SA, Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA, Zespół Uzdrowisk 

Kłodzkich SA, Uzdrowisko Wysowa SA); 

• RozwaŜenie zgłoszenia oddziałom NFZ, w ramach prowadzonych negocjacji 

dotyczących realizacji nowych świadczeń, wniosków o rekompensowanie 

przez NFZ zmniejszonych przychodów i ponoszonych kosztów, z tytułu 

niezrealizowanych skierowań NFZ na leczenie uzdrowiskowe (Uzdrowisko 

Busko-Zdrój SA); 

• Zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości 

spółki (Uzdrowisko Świnoujście SA, Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o., 

Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o., Uzdrowisko Połczyn SA, 
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Uzdrowisko Połczyn SA, Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o., 

Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.). 

Zarząd Uzdrowiska Połczyn SA 14 sierpnia 2009 r. złoŜył cztery zastrzeŜenia 

dotyczące ocen i uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Komisja 

Rozstrzygająca w dniu 25 września 2009 r. uwzględniła jedno zastrzeŜenie 

i oddaliła trzy pozostałe.  

Zarząd Uzdrowiska Kraków Swoszowice Sp. z o.o. w dniu 17 lipca 2009 r. 

złoŜył jedno zastrzeŜenie dotyczące ocen i uwag zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym. Komisja Odwoławcza, po rozpatrzeniu zastrzeŜenia, podjęła 

uchwałę o jego oddaleniu.  

Zarząd Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich SA w dniu 7 sierpnia 2009 r. złoŜył 

jedno zastrzeŜenie dotyczące ocen i uwag zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym. ZastrzeŜenie zostało rozpatrzone przez Komisję Odwoławczą, 

która je uwzględniła. 

Prezesi oraz zarządy spółek poinformowali NIK o działaniach podjętych 

w celu wykonania wszystkich wniosków oraz sposobie wykorzystania uwag 

przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym.  
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5. Załączniki 

5.1. Załącznik nr 1. Słowniczek waŜniejszych pojęć i skrótów  

 

jsSP jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

Ksh Kodeks spółek handlowych 

MSP Ministerstwo Skarbu Państwa 

MZ Ministerstwo Zdrowia  

NIK NajwyŜsza Izba Kontroli 

NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PKB produkt krajowy brutto 

RM Rada Ministrów 

SA spółka akcyjna 

SGU Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 

SP Skarb Państwa 

Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Tworzywa przyrodolecznicze  (równieŜ: naturalne surowce lecznicze) - gazy 
lecznicze oraz kopaliny lecznicze, w tym peloidy, wody 
lecznicze i wody termalne 

WZA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

ZL Zakład Leczniczy 

ZPL Zakład Przyrodoleczniczy 

ZOZ Zakład Opieki Zdrowotnej 

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

ZW Zgromadzenie Wspólników 
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5.2. Załącznik nr 2. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz 
jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich 
kontrole  
 

Lp Nazwa podmiotu kontrolowanego 
Jednostka organizacyjna NIK, 
która przeprowadziła kontrol ę 

1. Ministerstwo Skarbu Państwa 

2. Ministerstwo Zdrowia 

3. 
Uzdrowisko Kraków Swoszowice 

Sp. z o.o. 

4. 
Uzdrowisko Szczawno 

-Jedlina SA 

5. Uzdrowisko Świnoujście SA 

6. 
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe 

Ustroń Sp. z o.o. 

7. 
Zespół Uzdrowisk  

Kłodzkich SA 

Departament Gospodarki, Skarbu 

Państwa i Prywatyzacji 

8. 
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe 

Ciechocinek SA 

9. Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. 

10. Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. 

Delegatura NIK w Bydgoszczy 

11. Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. Delegatura NIK w Gdańsku 

12. Uzdrowisko Busko Zdrój SA Delegatura NIK w Kielcach 

13. Uzdrowisko Rabka SA 

14. Uzdrowisko Wysowa SA 
Delegatura NIK w Krakowie 

15. Uzdrowisko Iwonicz Zdrój SA 

16. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. 

17. Uzdrowisko Rymanów SA 

Delegatura NIK w Rzeszowie 

18. 
Uzdrowisko Kamień  

Pomorski Sp. z o.o. 

19. Uzdrowisko Kołobrzeg SA 

20. Uzdrowisko Połczyn SA 

Delegatura NIK w Szczecinie 

21. 
Uzdrowisko Konstancin-Zdrój 

Sp. z o.o. 
Delegatura NIK w Warszawie 

22. 
Uzdrowisko Świeradów 

 – Czerniawa Sp. z o.o. 

23. Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o. 

Delegatura NIK we Wrocławiu 
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5.3. Załącznik nr 3. Wykaz organów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

 

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2) Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3) Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4) Prezes Rady Ministrów 

5) Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki 

6) Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP 

7) Prezes Narodowego Banku Polskiego 

8) Rzecznik Praw Obywatelskich 

9) Minister Skarbu Państwa 

10) Minister Finansów 

11) Minister Sprawiedliwości 

12) Minister Zdrowia 

13) Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP 

14) Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP 

15) Komisja Gospodarki Sejmu RP 

16) Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP 

17) Komisja Skarbu Państwa Sejmu RP 

18) Komisja Ustawodawcza Sejmu RP 

19) Komisja Zdrowia Sejmu RP 

20) Komisja Gospodarki Narodowej Senatu RP 

21) Centralne Biuro Antykorupcyjne 

22) Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 
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5.4. Załącznik nr 4. Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 
odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 
 

Lp Nazwa podmiotu 
kontrolowanego 

Prezes Zarządu 
lub osoba 
kieruj ąca 
jednostką 

Okres sprawowania funkcji 

1. 
Ministerstwo Skarbu 
Państwa 

J. Socha 
A. Mikosz 
K. Marcinkiewicz 
W. Jasiński 
A. Grad 

od 02.05.2004 r. do 31.10.2005 r. 
od 31.10.2005 r. do 03.01.2006 r. 
od 04.01.2006 r. do 15.02.2006 r. 
od 15.02.2006 r. do 16.11.2007 r. 
od 16.11.2007 r.  

2. Ministerstwo Zdrowia 

M. Balicki 
Z. Religa 
J. Kaczyński 
Z. Religa 
E. Kopacz 

od 15.07.2004 r. do 31.10.2005 r. 
od 31.10.2005 r. do 07.09.2007 r. 
od 07.09.2007 r. do 09.09.2007 r. 
od 10.09.2006 r. do 16.11.2007 r. 
od 16.11.2007 r.  

3. 
Uzdrowisko Kraków 
Swoszowice Sp. z o.o. 

A. NiŜankowska  od 01.07.2003 r. 

4. 
Uzdrowisko 
Szczawno 
-Jedlina SA 

J. Więcek  
M. Grzybowska 
E. Stanisławek  
B.Szczepanowska  

od 01.01.1999 r. do 19.04.2006 r. 
od 16.06.2006 r. do 17.06.2007 r. 
od 18.06.2007 r. do 08.01.2008 r. 
od 03.08.2008 r.  

5. 
Uzdrowisko 
Świnoujście SA 

K. Filińska 
P. Głod  
D. Śliwi ński 

do 30.06.2006 r. 
od 08.11.2006 r. do 22.11.2007 r. 
od 03.03.2008 r. 

6. 
Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe Ustroń 
Sp. z o.o. 

K. Grzybowski  
G. Dziewior 
K. Wenzel 

do 22.04.2007 r. 
od 23.04.2007 r. do 18.05.2009 r. 
od 19.05.2009 r. 

7. 
Zespół Uzdrowisk  
Kłodzkich SA 

J. Szymańczyk od 01.03.1999 r. 

8. 
Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe 
Ciechocinek SA 

S Smulski 
J. Walkowski 
S. Bołdak 
J. Walkowski 
S. Bołdak 
Z. Cybruk 
S Smulski 

od 17.05.2004 r. do 14.06.2006 r. 
od 20.07.2006 r. do 30.09.2006 r. 
od 30.09.2006 r. do 16.10.2006 r. 
od 16.10.2006 r. do 08.11.2006 r. 
od 08.11.2006 r. do 30.10.2007 r. 
od 30.10.2007 r. do 14.12.2007 r. 
od 14.12.2007 r. 

9. Uzdrowisko 
Inowrocław Sp. z o.o. 

J. Twardowska  
T. Sikora 

od 22.05.2002 r. do 13.04.2006 r. 
od 12.07.2006 r. 

10. Uzdrowisko Wieniec 
Sp. z o.o. 

A. IŜycka od 05.12.2002 r.  

11. Uzdrowisko Ustka 
Sp. z o.o. 

D. Andrzejewski od 01.07.2004 r. 

12. Uzdrowisko Busko 
Zdrój SA 

T. Oryniak od 01.01.1999 r. 

13. Uzdrowisko Rabka 
SA 

J. Giedrojć 
A. Kowalczyk 

od 01.02.1999 r. do 13.04.2006 r. 
od 01.09.2006 r. 
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Lp Nazwa podmiotu 
kontrolowanego 

Prezes Zarządu 
lub osoba 
kieruj ąca 
jednostką 

Okres sprawowania funkcji 

14. Uzdrowisko  
Wysowa SA 

M. Maćkowiak 
W. Furmanek 

od 10.03.1999 r. do 27.10.2006 r. 
od 28.10.2006 r.  

15. Uzdrowisko Iwonicz 
Zdrój SA 

R. Dreścik 
B. Kazalski 

od 18.12.1998 r. do 19.04.2006 r. 
od 20.07.2006 r. 

16. Uzdrowisko Horyniec 
Sp. z o.o. 

J. Łuczyszyn od 20.02.1999 r. 

17. Uzdrowisko 
Rymanów SA 

J. Szydło-Hanus od 01.02.1999 r. 

18. 
Uzdrowisko Kamień  
Pomorski Sp. z o.o. 

J. Specjalski 
B. Mielcarek 
J. Siomka 
B. Mieczkowska-
Mistak 

od 11.05.2004 r. do 27.06.2007 r. 
od 27.06.2007 r. do 09.02.2008 r. 
od 09.02.2008 r. do 01.12.2008 r. 
od 01.12.2008 r.  
 

19. Uzdrowisko 
Kołobrzeg SA 

K. Tatur 
M. Olszewski 
I. Michalak 
M. Korkuć 

od 01.01.2006 r. do 21.10.2006 r. 
od 01.01.2007 r. do 13.12.2007 r. 
od 01.01.2008 r. do 10.03.2008 r. 
od 10.03.2008 r. 

20. 
Uzdrowisko  
Połczyn SA 

E. Sak 
M. Zieliński 
R. Michael 
R. Bindas 
J. Koman 

od 23.12.1998 r. do 08.05.2006 r. 
od 20.05.2006 r. do 07.06.2006 r. 
od 07.06.2006 r. do 07.07.2008 r. 
od 07.07.2008 r. do 07.08.2008 r. 
od 08.08.2008 r. 

21. 
Uzdrowisko 
Konstancin-Zdrój 
Sp. z o.o. 

A. Lewandowska 
P. Sielicki 

od 12.08.2002 r. do 12.07.2007 r. 
od 13.07.2007 r. 

22. 
Uzdrowisko 
Świeradów– 
Czerniawa Sp. z o.o. 

R. Brzozowski 
D. GiŜewska 

od 29.05.2004 r. do 15.10.2006 r. 
od 16.10.2006 r. 

23. 
Uzdrowisko 
Przerzeczyn Sp. z o.o. 

W. Surma 
M. Kowal 
P. Koziej 

od 18.05.2005 r. do 21.08.2007 r. 
od 22.08.2007 r. do 30.06.2008 r. 
od 01.07.2008 r. 
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5.5. Załącznik nr 5. Wykaz aktów prawnych dot. kontrolowanej 
działalności 
 
1) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 

Nr 167, poz. 1399 ze zm.). 

2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.). 

3) Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zm.). 

4) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 

poz. 1037 ze zm.). 

5) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

6) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. 

w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych 

w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać 

prywatyzacji (Dz. U. Nr 192 poz. 1186). 

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu (Dz. U. Nr 286, poz. 2871 ze zm.) 

– akt uchylony z dniem 19 marca 2009 r. 

9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu 

analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jego zlecania, 

opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków w razie 

spełnienia których moŜna odstąpić od opracowania analizy (Dz. U. Nr 64, 

poz. 408 ze zm.) – akt uchylony z dniem 12 lutego 2009 r. 
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5.6. Załącznik nr 6. Zestawienie waŜniejszych nieprawidłowości 
stwierdzonych w kontrolowanych spółkach uzdrowiskowych 

 

Lp Nazwa spółki WaŜniejsze nieprawidłowości 

1. 
Uzdrowisko Kraków 
Swoszowice Sp. z o.o. 

• Niegospodarne wykorzystanie środków, 
w tym opóźnienia w płatnościach zobowiązań 
handlowych zasądzonych od Spółki 
prawomocnymi wyrokami sądowymi 
i konieczność ponoszenia z tego tytułu 
dodatkowych kosztów (odsetki, koszty 
sądowe i egzekucyjne) oraz dokonanie 
płatności wykraczających poza kwoty 
wskazane w umowie zawartej w trybie 
zamówienia publicznego. 

• W sprawozdaniu końcowym ze sposobu 
wykorzystania i uzyskanych efektów 
w następstwie udzielonej pomocy publicznej 
nierzetelnie przedstawiono uzyskane 
przychody ze sprzedaŜy majątku. 

2. 
Uzdrowisko Szczawno-
Jedlina SA 

Nieegzekwowanie od dzierŜawcy wykonania 
obowiązków, zapisanych z umowie dzierŜawy. 

3. 
Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe 
Ustroń Sp. z o.o. 

• Niepełne wykorzystanie bazy uzdrowiskowej 
posiadanej przez Spółkę. 

• Realizacja zadań inwestycyjnych prowadzona 
była zbyt wolno. 

4. 
Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe 
Ciechocinek SA 

• Błędy w stosowaniu ustawy pzp; 
• Opóźniona modernizacja szpitala; 
• Wysoce nierentowna działalność 

uzdrowiskowa. 

5. 
Uzdrowisko 
Inowrocław Sp. z o.o. 

Niepełne wykorzystanie bazy uzdrowiskowej 
posiadanej przez Spółkę. 

6. 
Uzdrowisko 
Busko Zdrój SA 

Wykonywanie dodatkowych robót budowlanych, 
nieprzewidzianych umową, bez wcześniejszego 
zawarcia aneksów wymaganych umowami. 

7. Uzdrowisko Wysowa SA 

• Niepełne wykorzystanie posiadanych miejsc 
sanatoryjnych. 

• Spółka opracowywała i przyjmowała do 
realizacji wieloletnie plany inwestycyjne, 
których zakres i planowane koszty realizacji 
przekraczały moŜliwości Spółki. 

• Brak regulacji stanu prawnego działki 
nr 202/1 oraz brak unormowania stosunków 
własnościowych przebiegu rurociągów 
doprowadzających wody mineralne do 
Uzdrowiska. 

8. Uzdrowisko 
Horyniec Sp. z o.o. 

Transakcje sprzedaŜy trzech działek, 
przeprowadzono z naruszeniem zasady legalności 
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Lp Nazwa spółki WaŜniejsze nieprawidłowości 
i gospodarności (strata 1 342 zł). 

9. 
Uzdrowisko Kamień  
Pomorski Sp. z o.o. 

• Niepełne przestrzeganie ustawy pzp; 
• Słabe wykorzystanie bazy uzdrowiskowej. 

10. Uzdrowisko 
Kołobrzeg SA 

• Słabe wykorzystanie i niska rentowność bazy 
uzdrowiskowej; 

• Nieprawidłowe prowadzenie formalno-
prawne realizowanych inwestycji. 

11. Uzdrowisko Połczyn SA 

• Błędy w stosowaniu ustawy pzp; 
• Zapłata faktur za roboty budowlane bez 

spełnienia wszystkich warunków określonych 
w umowach; 

• Rozporządzono nieruchomością bez 
uzyskania wcześniej wymaganej zgody WZA. 

12. Uzdrowisko Konstancin-
Zdrój Sp. z o.o. 

W postępowaniu o zamówienie publiczne 
wybrano ofertę najkorzystniejszą, ale 
niespełniająca wymogów SIWZ (specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia). 

13. Uzdrowisko Świeradów 
 – Czerniawa Sp. z o.o. 

Nieprzestrzeganie, w trakcie realizacji zadań 
inwestycyjnych, postanowień ustawy pzp, jak 
równieŜ postanowień umów zawartych 
z Wykonawcami. 
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5.7. Załącznik nr 7. Szczegółowe tabele i zestawienia liczbowe 

Tabela 1. Kwotowe zestawienie działań MSP wspierających spółki 

uzdrowiskowe (w tys. zł) 

Pomoc publiczna z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców 

 nazwa podmiotu data kwota (tys. zł) 

1 Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. 24.07.2003 6 291 

2 Uzdrowisko Wysowa Sp. z o.o. 30.12.2003 1 500 

3 Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.  26.02.2004 6 185 

4 Uzdrowisko Krynica-śegiestów SA 13.09.2005 7 000 

razem 20 976 

Dokapitalizowanie z Funduszu Skarbu Państwa 

 nazwa podmiotu data kwota (tys. zł) 

5 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA 16.12.2005 9 500 

6 Uzdrowisko Świnoujście SA 16.12.2005 
30.06.2006 

3 750 
2 960 7 Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA 16.12.2005 

30.06.2006 
7 000 
6 000 8 Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z o.o. 16.12.2005 2 600 

9 Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o. 16.12.2005 250 

10 Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa Sp. z o.o. 16.12.2005 1 400 

11 Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń SA 16.12.2005 
30.06.2006 

2 000 
8 900 12 Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. 16.12.2005 3 500 

13 Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. 30.06.2006 6 000 

14 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA 30.06.2006 6 100 

15 Uzdrowisko Kołobrzeg SA 30.06.2006 5 000 

16 Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. 30.06.2006 2 000 

17 Uzdrowisko Busko-Zdrój SA 30.06.2006 6 000 

18 Uzdrowisko Połczyn SA 06.08.2007 5 832 

19 Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. 25.10.2007 1 900 

20 Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. 25.10.2007 8 100 

21 Uzdrowisko Rabka SA 25.10.2007 8 600 

22 Uzdrowisko Iwonicz SA 25.10.2007 4 100 

razem 101 492 
 



 

 

Tabela 2. Realizowane zadania związane z dofinansowaniem 

Lp Nazwa spółki Nakłady  
(tys. zł) 

Dofinanso- 
wanie (tys. zł) Realizowane inwestycje Uwagi 

1.  
Uzdrowisko Kraków 
Swoszowice 
Sp. z o.o. 

10 789 
6 185  

(pomoc 
publiczna) 

• Inwestycje i remonty w kwocie 3 259 tys. zł. + 1 958 
tys. zł środki własne. 

• OddłuŜenie w kwocie 2 926 tys. zł (+ środki własne 
2 646 tys. zł). 

Środki z pomocy publicznej 
wykorzystano do końca września 
2007 r. 

2.  
Uzdrowisko 
Szczawno 
-Jedlina SA 

6 529 6 100 
Modernizacja i adaptacja Sanatorium Teresa na 
Kardiologiczny Szpital Uzdrowiskowy. 

Szpital działa od stycznia 2009 r. 

3.  
Uzdrowisko 
Świnoujście SA 

7 033 6 710 
Rozbudowa i przebudowa budynku sanatoryjnego 
„Bursztyn”. 

Zakończono w 2008 r. 

4.  
Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe 
Ustroń Sp. z o.o. 

14 800 10 900 

• Rozbudowa Uzdrowiskowego Zakładu 
Przyrodoleczniczego o nowy basen leczniczy 
i dodatkowe urządzenia rehabilitacyjne. 

• Zakup i modernizacja Sanatorium Uzdrowiskowego 
„Rosomak”. 6 900 tys. zł z dokapitalizowania. 

• Zakup i modernizacja dodatkowego budynku 
sanatoryjnego 

• Modernizacja Sanatorium i Szpitala 
Uzdrowiskowego „Równica”. 4 000 tys. zł 
z dokapitalizowania. 

• OdłoŜono na termin późniejszy 
 
 

• Wydatki wyniosły 10 396 tys. zł 
 

• Odstąpiono ze względu na 
zawyŜenie ceny sprzedaŜy. 

• W zamian za zadanie 3. Do 
wykonania w latach 2009-2010. 
 

5.  
Zespół Uzdrowisk  
Kłodzkich SA 

17 657 13 000 

• Budowa hali produkcyjno-magazynowej oraz zakup 
i montaŜ linii technologicznej do rozlewu wody 
mineralnej w butelki typu PET o pojemności 1,5l 
w RWM P-300 w Polanicy Zdroju. 7 000 tys. zł. 

• Przebudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Zameczek” 
w Kudowie Zdroju przy ul. Moniuszki 1. 
3 000 tys. zł. 

• Przebudowa i remont kapitalny Szpitala 
Uzdrowiskowego „Zdrowie” w Polanicy Zdroju przy 
ul. Konopnickiej 2. 3 000 tys. zł. 

• Wydatki wyniosły 7 986 tys. zł. 
Inwestycję zakończono 
w kwietniu 2007 r. 
 

• Wydatki wyniosły 5 091 tys. zł. 
 
 

• Wydatki wyniosły 4 580 tys. zł. 
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Lp Nazwa spółki 
Nakłady  
(tys. zł) 

Dofinanso- 
wanie (tys. zł) Realizowane inwestycje 

Uwagi 

6.  
Przedsiębiorstwo 
Uzdrowiskowe 
Ciechocinek SA 

12 600 
 

14 500 
 
 

12 600 
 

9 500 
 
 

• Dokończenie remontu TęŜni nr 2 w latach 2007-
2010. 

• Szpital Uzdrowiskowy nr 1. Nadbudowa budynku 
kinezyterapii o drugą kondygnację, remont kuchni 
i stołówki, adaptacja pomieszczeń na gabinety 
zabiegowe, remont elewacji i holu głównego 
w budynku głównym, remont basenu małego. Marzec 
2006 + 26 miesięcy. 

• Działania kontynuowane. 
 

• Działania nadal kontynuowane. 
Do końca 2008 r. zrealizowano 
prace o wartości 5 463 tys. zł. 

7.  
Uzdrowisko 
Inowrocław 
Sp. z o.o. 

11 057 8 100 Modernizacja sanatorium „Kujawiak 1”. 2008-2009 r. 
Do 30.04.2009 r. wydatkowano 
4 703 tys. zł. 

8.  
Uzdrowisko Wieniec 
Sp. z o.o. 

9 490 
6 291  

(pomoc 
publiczna) 

• Inwestycje i remonty w kwocie 4 577 tys. zł. + 1 935 
tys. zł środki własne. 

• OddłuŜenie w kwocie 1 714 tys. zł (+ środki własne 
1 264 tys. zł). 

Środki z pomocy publicznej 
wykorzystano do końca 2006 r. 

9.  
Uzdrowisko Ustka 
Sp. z o.o. 

4 304 3 500 
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego – 
stworzenie własnej bazy sanatoryjnej. Luty – listopad 
2007 r. 3 620 tys. zł. 

Faktyczny koszt wyniósł 4 304 tys. 
zł. Zadanie zakończono w lutym 
2008 r. 

10.  
Uzdrowisko Busko 
Zdrój SA 

7 022 6 000 
Budowa punktu Ŝywienia przy sanatorium „Marconi” 
w Busku-Zdroju. 

Oddano do eksploatacji w czerwcu 
2007 r. 

11.  

Uzdrowisko Rabka 
SA 

18 400 8 600 

• Modernizacja kompleksu „Słoneczny Gród” wraz 
z infrastrukturą zabiegową i otoczeniem 
rekreacyjnym (park leśny), w tym uruchomienie 
źródła wody termalnej. 5 750 tys. zł. styczeń 2008 r. 
– lipiec 2009 r. 

• Modernizacja Sanatorium „Palace”. 3 750 tys. zł. 
styczeń 2008 r. – lipiec 2009 r. 

• Koszty wzrosły do 9 610 tys. zł. 
Termin zakończenia przesunięto 
na IV kwartał 2010 r. 
 

• Koszty wzrosły do 8 790 tys. zł. 
Termin zakończenia przesunięto 
na III kwartał 2010 r. 

12.  
Uzdrowisko Wysowa 
SA 

4 660 

1 500  
(pomoc 

publiczna) 
 

Restrukturyzacja (13 zadań). Zakończono w 2007 r. 61 
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13.  
Uzdrowisko Iwonicz 
Zdrój SA 

5 300 4 100 

• Modernizacja szpitala uzdrowiskowego 
„EXCELSIOR”. 2 900 tys. zł + środki własne 200 
tys. zł. 

• Modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego. 1 200 
tys. zł + środki własne 1 000 tys. zł. 

Do końca kwietnia 2009 r. Spółka 
wydatkowała 5.609 tys. zł. 
Zakończenie inwestycji miało 
nastąpić w połowie 2009 r.  

14.  
Uzdrowisko 
Horyniec Sp. z o.o. 

2 949 1 900 

• Zakład Przyrodoleczniczy – seg. D – zakończenie 
budowy basenu leczniczego. 950.000 zł. 2008 r. 

• Dom Zdrojowy – adaptacja części strychu na 20 
pokoi dla kuracjuszy sanatoryjnych. 950.000 zł. 2009 
r. 

Inwestycje zrealizowano planowo. 

15.  Uzdrowisko 
Rymanów SA 

2 776 0 
Prace remontowo-modernizacyjne w Szpitalu 
Uzdrowiskowym „Zimowit”. 

Spółka nie uzyskała 
dokapitalizowania. 

16.  
Uzdrowisko Kamień  
Pomorski Sp. z o.o. 3 377 2 600 Modernizacja sanatorium uzdrowiskowego Chrobry. 

W latach 2006-2009 (I kw.) 
wydatkowano 2 265 tys. zł, z czego 
1 488 tys. zł pochodziło z 
dokapitalizowania i 777 tys. zł ze 
środków własnych. 

17.  Uzdrowisko 
Kołobrzeg SA 

12 700 5 000 

• Przebudowa i nadbudowa Zakładu Przyrodo-
leczniczego I. 6 100 tys. zł.  

• Przebudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Mewa IV. 
6 600 tys. zł. 2007 r. 

• OdłoŜono na lata 2009-2010. 
 

• Koszty wzrosły do 8 347 tys. zł. 
Zakończono w czerwcu 2008 r. 

18.  Uzdrowisko Połczyn 
SA 

8 179 5 832 

• Przebudowa i adaptacja budynku Wojskowego 
Centrum Chirurgicznego na budynek leczniczo-
rehabilitacyjny. 4 559 tys. zł. Lipiec 2008 r. – 
kwiecień 2009 r. 

• Przebudowa i adaptacja części budynku Zakładu 
Lecznictwa Uzdrowiskowego „GRYF” na bazę 
noclegowo-wyŜywieniową. 1 419 tys. zł. Wrzesień 
2008 r. – luty 2009 r. 

 
 

• Koszty wzrosły do 5 679 tys. zł. 
Zakończenie przewidywane we 
wrześniu 2009 r. 
 

• Koszty wzrosły do 1 500 tys. zł. 
Na dzień 19 czerwca 2009 r. 
prace nie były zakończone. 
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19.  
Uzdrowisko 
Konstancin-Zdrój 
Sp. z o.o. 

6 812 6 000 
Rozbudowa Szpitala Rehabilitacji Neurologicznej. 
Maj – wrzesień 2006 r. 

 
Zakończono w lutym 2007 r. 

20.  
Uzdrow. Świeradów 
 – Czerniawa Sp. z 
o.o. 

2 623 1 400 

• Modernizacja Sanatorium „Słoneczko”; 1 000 tys. zł. 
 
 

• Modernizacja Sanatorium „Gracja”. 400 tys. zł.  
 
 
 

• Koszty wyniosły 1 659 tys. zł. 
Zakończenie przewidywane we 
wrześniu 2009 r. 

• Koszty wyniosły 964 tys. zł. 
Rozpoczęto roboty budowlane 
dnia 10.09.2007 r., prace 
zakończono do 15.04.2008 r. 

21.  
Uzdrowisko 
Przerzeczyn 
Sp. z o.o. 

677 250 
I etap termomodernizacji Sanatoryjnego Punktu 
śywienia 600 tys. zł. 

Faktyczny koszt wyniósł 
677 tys. zł. Zadanie zrealizowano 
zgodnie planem w 2006 r. 
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