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1. Wprowadzenie 

Cel i zakres kontroli 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia – od 5 stycznia 

2009 r. do 3 kwietnia 2009 r. przeprowadziła, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 

grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, kontrolę Wykonanie budŜetu państwa w 

2008 r. w części 46 – Zdrowie. Celem kontroli była ocena wykonania ustawy budŜetowej na 

rok 20082 w tej części. 

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. i została przeprowadzona 

pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności w: 

- Ministerstwie Zdrowia, 

- Biurze Administracyjno-Gospodarczym Ministerstwa Zdrowia, 

- Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.  

Ponadto, do oceny wykonania budŜetu państwa w części 46 zostały wykorzystane wyniki 

kontroli przeprowadzonych w Ministerstwie Zdrowia w zakresie: 

- wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007 – 2013, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2008 r.3; 

- realizacji wybranych zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” 

w latach 2006-2008 (I półrocze)4. 

Metodyka kontroli 

Kontrola przeprowadzona została zgodnie z obowiązującymi w NIK standardami kontroli5 

oraz załoŜeniami metodycznymi do kontroli wykonania budŜetu państwa6. 

Uwarunkowania prawne i organizacyjne 

Dysponentem części budŜetowej Nr 46 był Minister Zdrowia. Według stanu na 31 grudnia 

2008 r. w części nr 46 funkcjonowało 375 jednostek budŜetowych, w tym 355 dysponentów 

III stopnia, 1 zakład budŜetowy, 10 gospodarstw pomocniczych. 

                                                 
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Dz.U. Nr 19, poz. 117.  
3 P/08/004. 
4 P/08/098. 
5 Por. http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/metodyka_kontroli/px_standardy_kontroli_nik.pdf. 
6 Por. http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/metodyka_kontroli/px_kontrola_budzetowa.pdf. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

Ocena ogólna 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie wykonanie budŜetu państwa za 2008 r. 

w części 46 – Zdrowie. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli, po kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Zdrowia 

sformułowała ocenę negatywną, ze względu na stwierdzone nieprawidłowości, których 

zakres i skala miały istotny wpływ na realizację wydatków w części 46 budŜetu państwa. 

Po kontroli przeprowadzonej w Biurze Administracyjno-Gospodarczym Ministerstwa 

Zdrowia, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, sformułowano ocenę pozytywną z 

zastrzeŜeniami. 

Po kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia 

sformułowano ocenę pozytywną. 

 

Stwierdzono nieprawidłowości w kwocie 310.662,8 tys. zł, stanowiącej 6,54% kwoty 

wydatków ogółem w części 46 – Zdrowie7, w tym 300.661,0 tys. zł wydatkowano  

z naruszeniem prawa, a 10.001,8 tys. zł to potencjalne finansowe skutki nieprawidłowości. 

ZastrzeŜenia NajwyŜszej Izby Kontroli dotyczyły w szczególności: 

 

1) Nierzetelnej realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wzmocnienie 

Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”8 oraz przekazania 300.000 tys. zł na ten cel, 

mimo braku podstaw prawnych jego finansowania.9 NaleŜy podkreślić, iŜ kwota 

150.000 tys. zł została wydatkowana juŜ po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego NIK, w 

którym wskazywano na powyŜszą nieprawidłowość. Ustalone przez Ministra Zdrowia 

kryteria podziału środków dla poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej były niezgodne 

z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, określoną w art. 35 ust. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych10. 

 

                                                 
7 Łącznie z wydatkami niewygasającymi. 
8 Program został przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 19/2007 z dnia 6 lutego 2007 r. 
9 Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz.U. z 2005 Nr 14, poz. 114 ze zm.) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przekazanie dotacji z 
naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania. 
10 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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2) Zgłoszeniu kwoty 10.001,8 tys. zł przeznaczonej na zakup aparatu PET (tomograf 

pozytonowy) w Bydgoszczy, do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających z końcem 

2008 roku, w sytuacji nierozpoczęcia procedur wynikających z przepisów o zamówieniach 

publicznych i tym samym niespełnienia wymagań wyszczególnionych w art. 157 ust. 4 

ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Ponadto, przyznanie w 2008 r. 

dodatkowych środków dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy, NIK ocenia jako niecelowe i 

niegospodarne, gdyŜ potencjał diagnostyczny funkcjonującego aparatu PET w Centrum 

Onkologii w Bydgoszczy był wykorzystany zaledwie w ok. 50%. 

 

3) Przyjęciu wartości kosztorysowej inwestycji11 bez uwzględnienia wyposaŜenia 

meblowego i medycznego w kwocie 420.000 tys. zł12, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 5 

pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i trybu finansowania inwestycji z budŜetu państwa13. 

 

4) Nieterminowym przekazaniu przez Ministra Zdrowia Głównemu Inspektoratowi 

Sanitarnemu informacji w zakresie przyznanych środków na wydatki inwestycyjne w 

2008 r. oraz przekazaniu przez Ministra Zdrowia jednostkom podległym informacji w 

zakresie zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych w 2008 r. z opóźnieniem, co stanowiło 

naruszenie art. 128 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.  

 

5) Niewystarczającemu nadzorowi nad 3 zakładami opieki zdrowotnej podległymi 

Ministrowi Zdrowia, których zobowiązania wymagalne systematycznie rosną (łącznie na 

koniec 2008 r. wyniosły 22.694,8 tys. zł14). Stwarza to ryzyko przyszłego wzrostu 

wydatków budŜetowych w części 46, gdyby na skutek bardzo trudnej sytuacji finansowej 

nastąpiła likwidacja tych jednostek. 

 

6) Zawarciu umów na wykonanie 3 świadczeń wysokospecjalistycznych wariantowych na 

łączną kwotę 661 tys. zł z pominięciem procedury konkursu ofert, określonej w zarządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu 

ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budŜetu państwa15. 

                                                 
11 W przypadku inwestycji pn.: „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego – Kraków Prokocim CMUJ w Krakowie”. 
12 Na poziomie cen 2007 r. 
13 Dz. U. Nr 120, poz. 831. 
14 Dane ankietowe wstępne z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie. 
15 Dz. Urz. MZ Nr 18, poz. 140 ze zm. 



Podsumowanie wyników kontroli 

 7  
 

7) Niefunkcjonowaniu w pełni systemu oceny jakości świadczeń wysokospecjalistycznych 

finansowanych z budŜetu państwa. 

 

8) Niezapewnieniu przez Ministra Zdrowia właściwej kontroli jakości świadczeń 

finansowanych w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”, do 

czego zobowiązywał go art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego16. 

 

9) Niegospodarnym finansowaniu szkoleń w ramach programu pn. „Szkolenie lekarzy 

rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu 

onkologicznym”. W 2008 r. wydatkowano na ten cel 3.931,1 tys. zł. 

 

10) Niewykorzystaniu środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki (POKL) 2007 – 2013 przeznaczonych na realizację zadań przez Ministerstwo 

Zdrowia, jako instytucji pośredniczącej oraz beneficjenta projektów systemowych oraz 

niewystarczającym przygotowaniu kadrowym do pełnienia funkcji instytucji 

pośredniczącej. 

 

Ministerstwo Zdrowia podjęło działania zmierzające do realizacji wszystkich wniosków 

pokontrolnych sformułowanych po kontroli wykonania budŜetu państwa w 2007 r. Jednak 

w przypadku 3 wniosków17 działania ta okazały się niewystarczające do usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto, w 2008 r., w wyniku realizacji wniosków NIK, 

na dochody budŜetu państwa przekazano środki w wysokości 111,3 tys. zł. 

 

Minister Finansów w grudniu 2008 r. nie uruchomił środków finansowych do wysokości 

planu, zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez Ministra Zdrowia. Doprowadzono 

w ten sposób do powstania zobowiązań oraz niewywiązania się z obowiązku przekazania 

dotacji uczelniom medycznym oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia. 

                                                 
16 Dz. U. Nr 143, poz. 1200 ze zm. 
17 Dotyczy następujących wniosków: „Finansowanie realizacji programów wieloletnich (…) na podstawie przepisów 
prawa materialnego umoŜliwiających ich przekazanie”; „Zintensyfikowanie działań mających na celu pełne wdroŜenie 
systemu oceny jakości świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budŜetu państwa”; „Zintensyfikowanie 
działań, w ramach sprawowanego nadzoru, w celu ograniczenia wzrostu zobowiązań wymagalnych Lecznicy Centrum 
Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii”, zawartych w Informacji o wynikach kontroli wykonania w 2007 r. budŜetu państwa w 

części 46 –  Zdrowie. Nr ewid. 70/2008/P/07/106/KPZ. 
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Sprawozdawczość 

NajwyŜsza Izba Kontroli bez zastrzeŜeń opiniuje sprawozdawczość, sporządzoną przez 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Ministerstwa Zdrowia (BAG MZ) oraz Zakład 

Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, dysponentów III stopnia, oraz stwierdza, 

Ŝe roczne sprawozdania budŜetowe: 

- z wykonania planu dochodów budŜetowych (Rb-27), 

- z wykonania planu wydatków budŜetu państwa (Rb-28), 

- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budŜetowych (Rb-

23), 

- o stanie naleŜności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N), 

- o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z)  

zostały sporządzone terminowo i prawidłowo18 w oparciu o dane z ewidencji księgowej. 

Ponadto, nie stwierdzono rozbieŜności pomiędzy zapisami księgowymi a danymi 

wykazywanymi w sprawozdaniach jednostkowych Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-N, Rb-Z 

Ministerstwa Zdrowia – dysponenta głównego. 

Nie stwierdzono rozbieŜności pomiędzy sumą kwot wykazanych w sprawozdaniach 

jednostkowych a danymi ujętymi w sprawozdaniach łącznych Ministerstwa Zdrowia Rb-23, 

Rb-27, Rb-28, Rb-N, Rb-Z.  

Skontrolowane sprawozdania przekazują prawdziwy i rzetelny obraz dochodów, wydatków, 

a takŜe naleŜności i zobowiązań w 2008 r. 

Uwagi i wnioski 

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości NajwyŜsza Izba 

Kontroli przedstawia Ministrowi Zdrowia wnioski dotyczące: 

1. Podjęcia działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków braku 

odpowiedniego zasilania finansowego w grudniu 2008 r. dla realizacji zadań 

przewidzianych w budŜecie państwa na 2009 r. 

2. Wstrzymanie finansowania realizacji Programu „Wzmocnienie Bezpieczeństwa 

Zdrowotnego Obywateli” do czasu wejścia w Ŝycie przepisów prawa materialnego, 

umoŜliwiających przekazywanie środków.  

Minister Zdrowia wystąpił w trakcie prac nad projektem ustawy - Przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych, z propozycją wprowadzenia odpowiedniej zmiany w 

                                                 
18 Zasady sporządzania sprawozdań określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.). 
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ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (…) – przepis art. 12 pkt 4 

projektu ustawy (druk Nr 1182)19.  

3. Usprawnienia procedury kontraktowania oraz oceny jakości świadczeń 

wysokospecjalistycznych finansowanych z budŜetu państwa, w celu wyeliminowania 

odstępstw od obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

4. Zintensyfikowania działań, w ramach sprawowanego nadzoru, w celu ograniczenia 

wzrostu zobowiązań wymagalnych zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi 

Zdrowia. 

 

                                                 
19 Do art. 55 w ust. 1 dodaje się pkt 6, zgodnie z którym zakład opieki zdrowotnej, prowadzony w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, moŜe otrzymywać dotacje budŜetowe na realizację programów wieloletnich. 
Wprowadza się art. 55a, który stanowi, iŜ do jednostek badawczo-rozwojowych, będących publicznymi zakładami opieki 
zdrowotnej w rozumieniu art. 35d, przepisy art. 55 stosuje się odpowiednio. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

Poświadczenie rzetelności ksiąg rachunkowych 

W Biurze Administracyjno-Gospodarczym (BAG) Ministerstwa Zdrowia na podstawie 

przeglądu analitycznego ksiąg rachunkowych oraz badania losowej próby metodą 

monetarną20 153 dowodów księgowych o łącznej wartości 13.348,2 tys. zł oraz 13 

dowodów dobranych metodami niestatycznymi21 sformułowano opinię z zastrzeŜeniami w 

odniesieniu do poprawności formalnej dowodów i zapisów księgowych oraz 

sprawozdawczości bieŜącej, ze względu na: 

Stwierdzone nieprawidłowości wpływające na wiarygodność sprawozdań bieŜących na 

kwotę 178,0 tys. zł. 

Z faktury, na podstawie której dokonano płatności składki Polski do budŜetu 

Pharmakopei ERE za 2008 r., 1/3 składki zostało zaksięgowane w lutym 2008 r. 

(termin płatności do 29.02.2008 r.), a pozostała część została ujęta w księgi 

kwietnia (termin płatności do 30.06.2008 r.). W ocenie NIK, kwota w całości winna 

zostać ujęta w koszty w miesiącu lutym. 

Stwierdzone błędy formalne dotyczące czterech dokumentów na łączną kwotę 978,4 tys. zł. 

Błąd w zakresie kontroli bieŜącej i dekretacji, dotyczący braku wskazania miesiąca 

księgowania – faktura na kwotę 736,5 tys. zł22. 

Błąd zapisu w dzienniku, dotyczący daty dokonania operacji gospodarczej –  

3 dokumenty na łączną kwotę 241,9 tys. zł. 

Ponadto, na podstawie przeglądu analitycznego ksiąg, stwierdzono brak ciągłości zapisów 

w dzienniku. 

Po dowodzie Nr 906 w ewidencji widnieje dokument Nr 908. 

Dyrektor BAG wyjaśnił, Ŝe błąd powstał w wyniku awarii systemu23. 

Skuteczność funkcjonowania procedur kontroli finansowej oraz wiarygodność sprawozdań 

rocznych zaopiniowano bez zastrzeŜeń. 

                                                 
20 Prawdopodobieństwo wylosowania dowodu księgowego jest proporcjonalne do wartości operacji udokumentowanej 
tym dowodem. 
21 Pozycje wydatków oraz zapisów księgowych wybranych celowo przy badaniu wykonania wydatków. 
22 Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694): „dowód księgowy powinien 
zawierać (…) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie 
miesiąca (…)”. 
23 Zgodnie z ustawą o rachunkowości: 
- przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy uŜyciu komputera naleŜy zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości 
zapisów (art. 13 ust. 5), 
- zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane (art. 14 ust. 2), 
- zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany numer pozycji (art. 14 ust. 4), 
- księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeŜeli zapewniono ciągłość zapisów (art. 24 ust. 3). 
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NajwyŜsza Izba Kontroli bez zastrzeŜeń opiniuje skuteczność funkcjonowania procedur 

kontroli finansowej, poprawność formalną dowodów i zapisów księgowych oraz 

wiarygodność ksiąg rachunkowych w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze 

Zdrowia. PowyŜszą ocenę sformułowano na podstawie przeglądu analitycznego ksiąg 

rachunkowych oraz badania losowej próby metodą monetarną 52 dowodów księgowych 

oraz 25 dowodów dobranych celowo24. 

Planowanie dochodów i wydatków 

Plan dochodów na 2008 r. w części 46 – Zdrowie (123.407 tys. zł) został wykonany w 

119,8% (147.806 tys. zł). 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób tworzenia prognozy dochodów na 

2008 r. w części 46 – Zdrowie, zauwaŜając postęp w tym zakresie w porównaniu do lat 

ubiegłych.  

Pomimo niedoszacowania planu dochodów o blisko 20%, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe przypadki 

rozbieŜności między planem i wykonaniem wynikały ze zdarzeń, których skutków 

finansowych nie moŜna było w pełni przewidzieć w trakcie sporządzania projektu budŜetu. 

 

Plan wydatków budŜetu państwa w części 46 – Zdrowie wg ustawy budŜetowej na 2008 r. 

wynosił 4.677.685,0 tys. zł. W wyniku 91 decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w 

budŜecie państwa na 2008 r. (uruchomienia rezerw celowych i rezerwy ogólnej) plan 

wydatków budŜetu państwa w części 46 – Zdrowie wyniósł ostatecznie 5.046.803,6 tys. zł. 

NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag w odniesieniu do prawidłowości przeniesień 

wydatków oraz celowości zwiększeń planu wydatków środkami z rezerw celowych i 

rezerwy ogólnej. 

W ustawie budŜetowej na 2008 r. zaplanowano realizację 47 inwestycji budowlanych na 

kwotę 391.046 tys. zł. W trakcie 2008 r. wprowadzono do finansowania 15 nowych zadań. 

Plan po zmianach na realizację inwestycji budowlanych wyniósł 413.368 tys. zł. 

Wśród zaplanowanych do finansowania w 2008 r. inwestycji budowlanych, w przypadku 

jednego zadania inwestycyjnego25 brak było zaakceptowanego programu inwestycji, co 

naruszało postanowienia § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 3 lipca 2006 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budŜetu państwa. 

                                                 
24 Łączna wartość dowodów wynosiła 63.301,1 tys. zł. 
25 Pn. Budowa siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu - o wartości kosztorysowej 3 573 
tys. zł, w planie na 2008 r. ujęto 500 tys. zł, natomiast w planie po zmianach – 0 zł. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę, Ŝe w przypadku części inwestycji budowlanych, 

finansowanych przez dysponenta części 46 – Zdrowie, funkcję programu inwestycji 

spełniały róŜne dokumenty zawierające elementy programu wyszczególnione w § 6 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 

finansowania inwestycji z budŜetu państwa, takie jak np.: załoŜenia techniczno-

ekonomiczne, program uŜytkowy, memorandum, projekt architektoniczny, zawierający 

zakres rzeczowy inwestycji, program medyczny, wartość kosztorysowa inwestycji oraz inne 

dokumenty zawierające informacje uzupełniające.  

W ocenie NIK, przyjęta praktyka nie słuŜy przejrzystości realizowanych inwestycji 

budowlanych finansowanych przez Ministra Zdrowia oraz wprowadza niejednoznaczność 

stosowanej nomenklatury, niedostosowanej do pojęć uregulowanych w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 

inwestycji z budŜetu państwa. 

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe Minister Zdrowia przekazał Głównemu Inspektoratowi 

Sanitarnemu informację w zakresie przyznanych środków na wydatki inwestycyjne w 

2008 r. po terminie określonym w art. 128 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych. Ponadto, Minister przekazał jednostkom podległym informacje w zakresie 

zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych w 2008 roku dopiero przy pismach z 5 czerwca 

2008 r., tym samym naruszając ww. art. 128 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Opóźnienia te mogły utrudnić jednostkom realizację statutowych zadań i niezbędnych 

wydatków majątkowych. 

Wykonanie dochodów i wydatków 

Rozliczenie środków 

Ministerstwo Finansów przekazało w 2008 r. na rachunek dysponenta części 46 – Zdrowie 

4.524.894,0 tys. zł. Niewykorzystane środki budŜetowe w kwocie 2.103,6 tys. zł 

(stanowiące 0,43% środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w grudniu) zostały 

zwrócone na centralny rachunek bieŜący budŜetu państwa w terminie określonym 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu wykonywania budŜetu państwa26. 

W grudniu 2008 r. Minister Finansów nie uruchomił środków finansowych do wysokości 

planu i zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez Ministra Zdrowia. Doprowadziło 

                                                 
26 Dz. U. Nr 116, poz. 784 ze. zm. 
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to do powstania zobowiązań oraz uniemoŜliwiło wywi ązanie się z obowiązku przekazania 

całości dotacji na działalność dydaktyczną uczelniom medycznym27 oraz Narodowemu 

Funduszowi Zdrowia na świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz kierowanych na leczenie za granicą28. 

W związku z nie uruchomieniem do końca 2008 r. środków budŜetowych w wysokości 

220.171 tys. zł nie sfinansowano wydatków niektórych podległych jednostek do wysokości 

zatwierdzonego planu oraz nie dokonano części płatności z tytułu zawartych przez 

Ministerstwo umów na zadania finansowane z dotacji lub innych środków budŜetowych. 

Ministerstwo Zdrowia podjęło działania w celu sfinansowania części zobowiązań ze 

środków ujętych w ustawie budŜetowej na rok 2009 dla części 46 – Zdrowie, kosztem 

ograniczenia finansowania realizowanych zadań – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Finansów. Jednak do czasu zakończenia kontroli nie uruchomione w 2008 r. dotacje nie 

zostały przekazane uczelniom (68.495,6 tys. zł) i Narodowemu Funduszowi Zdrowia 

(34.083,2 tys. zł). 

W ocenie NIK niewystarczające zasilenie w środki finansowe w grudniu 2008 r. moŜe mieć 

negatywne konsekwencje dla realizacji zadań objętych finansowaniem z części 46 – 

Zdrowie w 2009 r. 

Dochody budŜetowe 

W 2008 r. w części 46 – Zdrowie dochody ogółem wyniosły 147.806 tys. zł i były o 

9.573 tys. zł wyŜsze niŜ w 2007 r. (106,93%). Plan dochodów na 2008 r. (123.407 tys. zł) 

został wykonany w 119,77%. 

Badaniem objęto dochody w kwocie 5.790,3 tys. zł, tj. 3,9% dochodów zrealizowanych w 

części 46.  

Ministerstwo uzyskiwało w 2008 r. dochody od 4 najemców mieszkań słuŜbowych, 

zlokalizowanych w budynku Ministerstwa. Obecnie mieszkania zajmowane są przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego, doradcę ministra (mieszkania z pełnym wyposaŜeniem) i 

2 byłych pracowników Ministerstwa Zdrowia. Stawki za wynajem tych mieszkań były 

zróŜnicowane i wynosiły 2,50 za 1m2 dla Głównego Inspektora Sanitarnego, 6,50 zł za m2 

dla 2 byłych pracowników Ministerstwa i 8,50 zł za m2 powierzchni za lokal wynajmowany 

przez doradcę ministra. 

                                                 
27 Art. 94 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 784 ze zm.). 
28 Na podstawie przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). 
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Stawka ustalona dla Głównego Inspektora Sanitarnego znacząco odbiega od stawek 

obowiązujących dla zakwaterowanych słuŜbowo osób w zasobach mieszkaniowych 

Centrum Obsługi Prezesa Rady Ministrów. W ocenie NIK, za niegospodarne naleŜy uznać 

jej utrzymywanie na obecnym poziomie. 

W Ministerstwie nie opracowano zasad dotyczących przydzielania słuŜbowych 

mieszkań pracownikom. Procedura ta odbywa się na podstawie indywidualnej 

zgody Dyrektora Generalnego.  

Poza powyŜszym przypadkiem NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do procedury 

pobierania, ewidencjonowania i przekazywania tych dochodów.  

Dochody budŜetowe prezentują dane w załączniku Nr 1 do informacji. 

 

Stan naleŜności pozostałych do zapłaty w części 46 – Zdrowie na dzień 31 grudnia 2008 r. 

wynosił 26.647,2 tys. zł, w tym zaległości – 24.329,1 tys. zł. 

W 2008 r. Minister Zdrowia sporządził decyzje dot. 9 naleŜności budŜetu państwa z tytułu 

udzielonej dotacji z budŜetu państwa, w tym: decyzja umarzającą 1 postępowanie w 

sprawie zwrotu dotacji w kwocie 851,9 tys. zł, decyzje określające kwoty naleŜności lub 

utrzymujące w mocy 8 spraw dot. zwrotu na rzecz budŜetu państwa pobranych dotacji w 

łącznej kwocie 2.097,1 tys. zł, wraz z naleŜnymi odsetkami. Spośród ośmiu jednostek, w 

stosunku do których wydano decyzje Ministra Zdrowia określające naleŜności budŜetu 

państwa, trzy jednostki zwróciły przypisane do zwrotu naleŜności, w łącznej kwocie 

863,8 tys. zł, trzy jednostki zaskarŜyły decyzje Ministra Zdrowia do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, w jednym przypadku Minister Zdrowia decyzją z 13 lutego 2009 r. 

utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję określającą naleŜność budŜetu państwa w 

wysokości 750 tys. zł, wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, a w ostatnim 

przypadku przygotowany został, na wniosek jednostki, projekt decyzji w sprawie rozłoŜenia 

naleŜności na raty i umorzenia odsetek. 

Wymierzono 6 kar pienięŜnych z tytułu powstania niedoboru w rezerwach państwowych 

mobilizacyjnych w łącznej kwocie 4,2 tys. zł. NaleŜności z tytułu powstania niedoborów w 

rezerwach państwowych mobilizacyjnych zostały w całości zwrócone do budŜetu państwa. 

Skierowano równieŜ wezwania do zapłaty do 12 podmiotów z tytułu rozliczeń umów 

cywilnoprawnych na łączną kwotę 8.052,0 tys. zł, wraz z naleŜnymi odsetkami.  

Ponadto, w 2008 r. Ministerstwo uzyskało 111,3 tys. zł dochodów budŜetowych (60,8 tys. 

zł tytułem naleŜności głównej i 50,5 tys. zł tytułem odsetek), powstałych w wyniku 
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realizacji wniosku NajwyŜszej Izby Kontroli po kontroli w zakresie „Funkcjonowania 

ratownictwa medycznego w Polsce w latach 2003-2006”.  

NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do podjętych przez Ministra Zdrowia decyzji 

ustalających, umarzających oraz rozkładających na raty naleŜności budŜetu państwa.  

Wydatki budŜetowe 

W 2008 r. w części 46 – Zdrowie, zrealizowano wydatki w wysokości 4.522.790,4 tys. zł, 

co stanowiło 89,6% w stosunku do planu po zmianach (5.046.803,6 tys. zł). Z 

uwzględnieniem wydatków niewygasających w 2008 r. – 4.752.529,1 tys. zł (94,2% planu). 

Największy udział miały wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, które wyniosły 

3.189.892 tys. zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi w 2008 r. – 3.416.526 tys. zł). 

Stanowiło to 70,5% ogółu wydatków części 46. Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo 

wyŜsze wyniosły 1.273.270 tys. zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi w 2008 r. – 

1.275.750 tys. zł), tj. 28,1% ogółu wydatków. 

NajwyŜsza Izba Kontroli nie stwierdziła przekroczeń limitów wydatków w poszczególnych 

podziałkach klasyfikacji budŜetowej.  

 

Wydatki budŜetowe prezentują dane w załączniku Nr 2 do informacji. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia finansowanie Programu wieloletniego pod 

nazwą „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”, z powodu braku podstaw 

prawnych i nierzetelnej jego realizacji przez Ministra Zdrowia. 

Na spłatę zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

(spzoz) w ramach Programu przekazano 300.000 tys. zł. Wydatki na ten cel zostały 

zaplanowane jako dotacje podmiotowe i wyszczególnione w załączniku Nr 9 do 

ustawy budŜetowej na 2008 r., w dziale 851, rozdział 85195.  

W umowach zawieranych z zakładami opieki zdrowotnej i uchwale Rady Ministrów 

ustanawiającej Program wskazano, iŜ środki finansowe przekazywane będą samodzielnym 

publicznym zakładom opieki zdrowotnej na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej29, zaś dla jednostek badawczo-rozwojowych 

na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 54a tej ustawy. Przepisy te nie zawierały 

jednak samodzielnej podstawy do wspierania zakładów opieki zdrowotnej, odsyłając w tym 

względzie do celów szczególnych, określonych w odrębnych przepisach. Ponadto, zgodnie 

                                                 
29 Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm. 
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z art. 110 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z budŜetu państwa 

mogły być udzielane dotacje podmiotowe wyłącznie na cele i w zakresie określonym w 

ustawach innych niŜ ustawa budŜetowa lub w umowach międzynarodowych. 

W 2008 r. nie istniały Ŝadne odrębne regulacje ustawowe, które umoŜliwiłyby Ministrowi 

przekazywanie dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na spłatę 

zobowiązań. Ministerstwo Zdrowia podjęło, co NIK ocenia pozytywnie, prace legislacyjne 

zmierzające do stworzenia odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie. Zmiany te 

jednak nie weszły w Ŝycie do końca 2008 r. 

W ocenie NIK, w ustawie budŜetowej nie powinno planować się środków na zadania, dla 

których nie istnieją regulacje prawne umoŜliwiające legalne dokonywanie wydatków. 

 

Program jako jedyny cel zakładał wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. 

Nie zawierał jednak Ŝadnych mierników pozwalających na monitorowanie jego realizacji. 

W ocenie NIK, taka konstrukcja Programu utrudniała rzetelną ocenę jego realizacji. 

Ustalając kryteria podziału środków na realizację ww. Programu w I półroczu 2008 r. 

Minister Zdrowia nie uwzględnił w nim efektów działań podjętych w tym zakresie przez 

zakłady korzystające ze środków Programu w 2007 r. W umowach zawieranych z 

Ministrem Zdrowia, na realizację Programu, dyrektorzy zakładów, które otrzymywały 

dotację, zostali zobowiązani m.in. do uzyskania efektów finansowych przedstawionych we 

wniosku o przyznanie dotacji oraz poprawy sytuacji finansowej zakładu w 2007 roku w 

zakresie rentowności, płynności i zadłuŜenia.  

Dokonując podziału środków dla szpitali klinicznych i instytutów, w wysokości 

150.000 tys. zł, uwzględniono wskaźnik udziału zobowiązań wymagalnych na 

31.12.2007 r. w stosunku do kontraktu NFZ za 2007 r., nominalną wysokość 

zobowiązań wymagalnych na 31.12.2007 r. oraz przyjęto, Ŝe maksymalna kwota 

przyznana w ramach Programu nie moŜe być wyŜsza niŜ 80 % zobowiązań 

wymagalnych na dzień 31 grudnia 2007 r. 

Zatem, jedynie wielkość zadłuŜenia decydowało o wysokości wsparcia. Nie miała 

natomiast znaczenia efektywność działań podjętych na rzecz jego zmniejszenia, do czego 

zobowiązali się w umowach dyrektorzy placówek, które otrzymały wsparcie w 2007 r.  

W ocenie NIK, takie ustalenie kryteriów było niezgodne z zasadą uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów, określoną w art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych. 
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W przypadku podziału drugiej puli środków, w kwocie 150.000 tys. zł, na realizację 

Programu, dla jednostek których organami załoŜycielskimi były jednostki samorządu 

terytorialnego30, ustalono, iŜ mogą je otrzymać tylko te szpitale, które posiadają 

przynajmniej 400 łóŜek. W ocenie NIK, takie kryterium przyznania wsparcia spowodowało, 

iŜ pomoc otrzymały takŜe te zakłady, które mogły bez wsparcia finansowego Ministerstwa 

Zdrowia uzyskać korzystne wyniki finansowe. Ponadto, pracownicy Departamentu 

Organizacji Ochrony Zdrowia popełniali błędy, układając listę zakładów, które miały 

otrzymać dotację. Początkowo nie wliczono łóŜek dla noworodków do liczby ogólnej łóŜek. 

Następnie uwzględniono dane o oddziałach zlikwidowanych, co spowodowało, iŜ w 

wykazie umieszczono takŜe szpitale, które nie posiadały wymaganej przez Ministerstwo 

liczby łóŜek. W efekcie konieczne stały się korekty liczby zakładów, które miały otrzymać 

dotację (z 200 do 208, a następnie do 164) i zmiana decyzji Rady Ministrów w zakresie 

załącznika do uchwały Nr 164/2008. WydłuŜono w ten sposób procedurę podziału 

środków. 

Minister Zdrowia nie dochował ponadto terminów przekazania Radzie Ministrów 

wniosków dotyczących zakładów, które miały otrzymać dotacje na podstawie uchwały 

Rady Ministrów Nr 19/2007 z dnia 6 lutego 2007 r.  

Minister Zdrowia nie podał do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia – w trakcie 

realizacji ustawy budŜetowej na rok 2008 – wykazu jednostek, którym przyznano dotację w 

ramach programu wieloletniego Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli, 

naruszając tym samym procedurę określoną w art. 123 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych, zgodnie z którą dysponent części budŜetowej, w której zaplanowane zostały 

dotacje, podaje do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek wraz 

z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom.  

Dopiero w dniu 5 stycznia 2009 r. Minister Zdrowia podpisała obwieszczenie w 

sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych 

dotacji w 2008 r. (opublikowane 9 stycznia 2009 r. w Dz. Urz. MZ Nr 1, poz. 5).  

W ocenie NIK, pomimo Ŝe art. 123 ust. 2 nie wskazuje wprost terminu wydania 

obwieszczenia, to w świetle uregulowań art. 99 ust. 2 pkt 7 oraz art. 123 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych oraz zgodnie z zasadą jawności finansów publicznych, podanie 

wykazu do publicznej wiadomości powinno nastąpić niezwłocznie po podziale dotacji. 

 

                                                 
30 Szpitale te nie były objęte Programem w 2007 r. 
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Na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych, finansowanych z budŜetu państwa z 

rozdziału 85151, wydatkowano w 2008 r. 350.628,3 tys. zł, co stanowiło 84,5 % planu po 

zmianach. Kwotę 50.000,0 tys. zł (tj. 12,0 % planu na 2008 r.) zgłoszono jako wydatki, 

które niewygasły z upływem 2008 roku. 

Procedura konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych w 2008 r. 

zakończyła się z opóźnieniem, w stosunku do terminu określonego w § 5 zarządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu 

ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budŜetu państwa31. 

Konsekwencją tego opóźnienia było zawarcie dopiero 7 stycznia 2008 r.32 wszystkich 

umów na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budŜetu państwa 

w 2008, pomimo iŜ, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 grudnia 

2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budŜetu państwa, z 

części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia: „Minister zawiera 

umowy w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym świadczenia 

mają być udzielane”33.  

Zawarto umowy na wykonanie 3 świadczeń34 na kwotę ogółem 661 tys. zł z pominięciem 

procedury konkursu ofert, określonej w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 

2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń 

wysokospecjalistycznych finansowanych z budŜetu państwa. 

W ocenie NIK, wprowadzenie nowych świadczeń poprzez zmianę zakresu umowy w 

drodze aneksu, co miało miejsce w tych przypadkach, stanowi naruszenie obowiązujących 

regulacji, a złoŜenie oferty na dany rodzaj świadczenia jest elementem obligatoryjnym 

poprzedzającym zawarcie umowy. 

 

Środki niewygasające z końcem 2008 roku zaplanowano w kwocie ogółem 

229.738,6 tys. zł, z tego 62.899,6 tys. zł środków przeznaczonych na finansowanie zadań, 

                                                 
31 Dz. U. Nr 267, poz. 2661 ze zm. 
32 Z wyjątkiem jednej umowy zawartej 26.05.2008 r. 
33 NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2004 r. dopuszcza w uzasadnionych 
przypadkach zawarcie umowy w terminie późniejszym, lecz przepis ten odnosi się do wyjątkowych i pojedynczych 
zdarzeń, i nie moŜe być traktowany rozszerzająco jako usprawiedliwienie dla opóźnionego podstawowego postępowania 
konkursowego. 
34 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi: procedura 5.2 – Przeszczepienie nerki pobranej od Ŝywego dawcy 
(umowa na 40,0 tys. zł); 
SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie: procedura 3.2 – Przeszczepienie alogenicznego szpiku od dawcy 
rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA (umowa na 420,0 tys. zł); 
Centrum Onkologii w Warszawie: procedura 12.4 - Radioterapia z zastosowaniem techniki konformalnej, niekoplanarnej, 
stereotaktycznej z wykorzystaniem modulacji intensywności dawki oraz z zastosowaniem hipertermii (umowa na 
201,0 tys. zł). 
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programów i projektów realizowanych z budŜetu UE oraz z niepodlegających zwrotowi 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

Zgłoszono kwotę 10.001,8 tys. zł, przeznaczoną na zakup aparatury PET w Bydgoszczy, do 

ujęcia w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2008 roku, w sytuacji nie 

spełnienia wymagań wyszczególnionych w art. 157 ust. 4 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych, tj. zaawansowania procedur o zamówienie publiczne, czy stopnia 

realizacji zadania. 

Dopiero 14.11.2008 r. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zdecydowało o 

przyznaniu środków na zakup PET-u ośrodkowi w Bydgoszczy (pierwotnie środki te 

otrzymało ACK w Gdańsku) oraz zgłoszeniu do wykazu wydatków, które nie 

wygasają z końcem roku 2008 – tym samym stopień zaawansowania prac nad 

zakupem PET-u był zerowy w chwili uznania go za wydatek niewygasający z 

końcem 2008 roku. 

W wykazie wydatków niewygasających z końcem 2008 roku uwzględniono zgłoszoną 

kwotę przeznaczoną na zakup aparatury PET w Bydgoszczy, co NIK ocenia jako niecelowe 

i niegospodarne, gdyŜ potencjał diagnostyczny funkcjonującego aparatu PET w Centrum 

Onkologii w Bydgoszczy był wykorzystany zaledwie w ok. 50%. 

W pozostałym zakresie NIK nie stwierdziła niecelowości dokonanych przeniesień 

wydatków.  

 

Zobowiązania w części 46 wyniosły na koniec 2008 r. 199.410,9 tys. zł, w tym wymagalne 

213,6 tys. zł. 

Stan zobowiązań wymagalnych spowodowany został głównie przez nieuregulowane 

zobowiązania w grudniu 2008 r. przez wojewódzkie stacje sanitarno-

epidemiologiczne w kwocie 182,3 tys. zł, z powodu braku środków finansowych na 

rachunkach. 

W porównaniu do zeszłego roku nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o 140 %, a 

wymagalnych o 4.172 %. 

Dotacje budŜetowe (bez majątkowych) 

W grupie wydatków „Dotacje i subwencje” w części 46 w 2008 r. wydatkowano 

1.722.424 tys. zł, w tym 1.569 tys. zł zgłoszonych jako wydatki niewygasające z upływem 

2008 r. 

Największy udział w tej grupie wydatków miały udzielane przez Ministra Zdrowia dotacje 

podmiotowe na działalność dydaktyczną i pomoc materialną dla uczelni medycznych 
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(§ 2520 w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna i 80309 – Pomoc materialna dla 

studentów). Wydatki z tego tytułu w 2008 r. przedstawiały się następująco: w rozdziale 

80306 – 1.185.591,9 tys. zł, w rozdziale 80309 – 86.092,9 tys. zł. 

Wydatki bieŜące jednostek budŜetowych  

W 2008 r. wydatki bieŜące jednostek budŜetowych wyniosły 2.200.757 tys. zł, w tym 

103.184 tys. zł wydatków uznanych z końcem roku za niewygasające. 

Przeciętne zatrudnienie w części 46 – Zdrowie wyniosło w 2008 roku 19.809 etatów. 

Łączne wydatki na wynagrodzenia w części 46 – Zdrowie wyniosły 705.819 tys. zł. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego) wyniosło 2.969 zł, w tym w dziale 750 – 4.983 zł. W porównaniu do 2007 r., 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 18,8 %. Limit wydatków na 

wynagrodzenia nie został przekroczony. 

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik 

Nr 3 do informacji.  

 

W 2008 r. w Ministerstwie Zdrowia ograniczono wydatki na realizację umów – zleceń i o 

dzieło, co NIK ocenia pozytywnie. Wydatki na realizację umów zmniejszyły się w stosunku 

do roku 2007 o 9,6% – ogółem w okresie objętym kontrolą zawarto umowy na kwotę 

4.064 tys. zł. 

W 2008 r. nadal jednak praktykowano wielokrotne zawieranie umów – zleceń z tymi 

samymi osobami. Z 36 osobami zawarto umowy o charakterze długotrwałym (obejmowały 

one okres od stycznia do grudnia 2008 r.) na łączną kwotę 1.045,4 tys. zł, podczas gdy w 

roku 2007 zawarto umowy z 31 osobami, o wartości 951,7 tys. zł. Oznacza to wzrost 

w stosunku do roku ubiegłego o 9,9%. 

NajwyŜsza Izba Kontroli podtrzymuje ocenę, sformułowaną po ubiegłorocznej kontroli 

wykonania budŜetu państwa, iŜ opisany wyŜej tryb realizacji zadań poszczególnych 

Departamentów stanowi odstępstwo od zasady, iŜ realizacja zadań danej jednostki 

organizacyjnej wykonywana jest przez zatrudnionych w niej pracowników. Wielokrotne 

zlecanie zadań z zakresu działalności poszczególnych Departamentów w formie umów 

cywilnoprawnych tym samym osobom moŜe pozostawać w sprzeczności z § 6 ust. 1 pkt 
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1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania 

umów o dzieło i zlecenia35. 

Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe w części 46 – Zdrowie w 2008 r. wyniosły 656.313 tys. zł, z czego 

24.471 tys. zł przeznaczono na wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek 

budŜetowych. 

W 2008 r. planowano finansowanie z budŜetu państwa 62 inwestycji budowlanych na 

kwotę 413.368 tys. zł. Wykorzystanie zaplanowanych środków na inwestycje budowlane 

kształtowało się na niskim poziomie 77,4%, a przy uwzględnieniu wydatków nie 

wygasających w 2008 r. – 88,5%. 

Na poziom wykorzystania środków miało wpływ w szczególności:  

- nieuwzględnienie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w 

sprawie wydatków budŜetowych, które nie wygasają, kwoty środków w łącznej 

wysokości 45.866,3 tys. zł, zgłoszonej przez inwestorów realizujących inwestycje 

wieloletnie;  

- przedłuŜające się procedury przetargowe, ze względu na liczne zapytania oraz 

protesty, które wpłynęły na późne terminy ich rozstrzygnięć i tym samym na 

opóźnienie terminu podpisania umów w zakresie realizacji robót budowlanych; 

- opóźnienia w realizacji zadań z uwagi na przedłuŜające się uzgodnienia z 

urzędami (konserwatorem zabytków, zakładem energetycznym), jak równieŜ 

nierozstrzygnięte procedury przetargowe – uniewaŜniane z powodu braku waŜnych 

ofert. 

W przypadku inwestycji pn.: „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego – Kraków 

Prokocim CMUJ w Krakowie” przyjęto wartość kosztorysową inwestycji (643.872 tys. zł), 

bez uwzględnienia wyposaŜenia meblowego i medycznego (kwota 420.000 tys. zł na 

poziomie cen 2007 roku), co stanowiło naruszenie § 6 ust. 5 pkt 6 rozporządzenia Rady 

Ministrów z 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 

inwestycji z budŜetu państwa. Przy tak ustalonej wartości kosztorysowej niemoŜliwe będzie 

więc zakończenie inwestycji i rozpoczęcie działalności leczniczej36. 

 

Po kontroli wykonania budŜetu państwa w 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie 

oceniła fakt utrzymywania przez Ministerstwo wyeksploatowanych samochodów Lancia 

                                                 
35 Dz. Urz. MZ Nr 5, poz. 20. 
36 W ustawie budŜetowej na 2008 r. zaplanowano następującą zdolność produkcyjną dla tej inwestycji: 29 klinik, 872 
łóŜka, 24 sale operacyjne oraz termin zakończenia 2012 rok. 
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Kappa, charakteryzujących się duŜą awaryjnością i wysokimi kosztami eksploatacji. 

Wskazano, iŜ w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia są inne pojazdy wysokiej klasy 

wykorzystywane przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. Według stanu na koniec 

2007 r. poza 4 Lanciami Kappa były to 4 samochody Peugeot 607 i 3 Skody Superb, 

podczas gdy Minister Zdrowia miał 5 zastępców (Sekretarz i Podsekretarze Stanu)37.  

NajwyŜsza Izba Kontroli wskazywała na konieczność podjęcia działań w celu zbycia 

wyeksploatowanych pojazdów. 

W 2008 r. Ministerstwo Zdrowia nie dokonało zbycia Ŝadnego samochodu Lancia Kappa. 

Sprzedano jedynie 2 samochody niŜszej klasy. Zwiększono natomiast liczbę pojazdów 

wykorzystywanych przez kierownictwo resortu, mimo iŜ na koniec 2008 r. liczba 

podsekretarzy stanu była analogiczna do tej na koniec 2007 r. W grudniu 2008 r. zakupiono 

samochód Skoda Superb II (za 101 tys. zł) oraz Volvo S80 (za 150 tys. zł).  

Środki z budŜetu Unii Europejskiej 

Na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej wydatkowano w 2008 r. 

kwotę 104.869 tys. zł (w tym wydatki niewygasające z końcem 2008 r. w kwocie  

62.900 tys. zł), co stanowiło 89,7% planu o zmianach. W porównaniu do 2007 r. nastąpił 

ponad 3,5-krotny wzrost wydatków z tego tytułu. 

Przyczyną niezrealizowania w 2008 r. części zadań i uwzględnienia ich w wykazie 

wydatków niewygasających były w głównej mierze przedłuŜające się prace merytoryczne, 

dotyczące studium wykonalności projektu pn. „Elektroniczna Platforma Analizy i 

Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, realizowanego przez 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz przedłuŜające się procedury 

przetargowe dot. innych projektów. 

Po kontroli przygotowania Ministerstwa Zdrowia do wykorzystania funduszy 

strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, w okresie 

od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2008 r.38, NajwyŜsza Izba Kontroli oceniła 

pozytywnie wykonanie przez Ministerstwo Zdrowia zadań Instytucji Pośredniczącej 

drugiego stopnia (IP2) oraz zadań Beneficjenta projektów systemowych, pomimo 

                                                 
37 Ponadto, samochody słuŜbowe pozostawały w dyspozycji Dyrektora Generalnego i Szefa Gabinetu Politycznego 
Ministra. 
38 Minister Zdrowia pełni funkcję IP2 w Priorytecie II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Jest takŜe Beneficjentem dwóch projektów systemowych 
w Działaniu 2.3 - Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia. Badaniem kontrolnym objęto realizację projektu w Poddziałaniu 2.3.2 - „Kształcenie zawodowe 
pielęgniarek i połoŜnych w ramach studiów pomostowych”. Zadania IP2 w Ministerstwie wykonuje Departament 
Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych (DFSiPP). Beneficjentem Poddziałania 2.3.2 jest Departament 
Pielęgniarek i PołoŜnych (DPiP). 
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stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto, pozytywnie oceniono funkcjonowanie systemu 

zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) w zakresie 

sprawozdawczości i monitorowania oraz zarządzania finansowego i raportowania o 

nieprawidłowościach, co szczegółowo opisano w punkcie „Ustalenia innych kontroli”. 

Wydatki w układzie zadaniowym 

Zgłoszone do uzasadnienia ustawy budŜetowej mierniki realizacji budŜetu zadaniowego, w 

zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych39, opierały się na liczbie świadczeń 

przeliczanych w odniesieniu do populacji, co – zgodnie równieŜ ze stanowiskiem 

Ministerstwa w tej sprawie – nie było w Ŝaden sposób miarodajne, ze względu na charakter 

tych świadczeń oraz fakt udziału dawców i biorców zagranicznych i zmian w katalogu 

świadczeń. 

Ministerstwo potraktowało to rozwiązanie jako doraźne, specyfika metodologii 

opracowania budŜetu zadaniowego sprawia bowiem trudność przy przedstawianiu 

zadań nietypowych, jakimi są świadczenia wysokospecjalistyczne. 

Mimo, iŜ jako cele załoŜono: zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod leczenia 

oraz zwiększenie liczby wykonywanych transplantacji, nie przewidziano wzrostu wartości 

mierników stworzonych w celu oceny stopnia ich realizacji. 

Wartość wskaźników przedstawiono bez zmian ze względu na prognozowaną 

tendencję do wzrostu liczby ludności. Przy załoŜeniu zwiększenia się liczby ludności, 

pozostawienie wskaźnika bez zmian oznaczać miało zwiększenie wykonywanych 

transplantacji narządów i szpiku. 

Błędność prognozy wykonania wartości mierników w 2008 r. bardzo wyraźnie ujawniła się 

w przypadku dwóch mierników: liczby świadczeń wysokospecjalistycznych na 100 tys. 

ludności (wartość faktycznego wykonania 70 przy planowanym 59) oraz liczby 

transplantacji narządów na 100 tys. ludności (wartość faktycznego wykonania 2,9 przy 

planowanym 1,3). 

Ponadto, nie określono miernika dla jednego z celów przyjętych dla zadania świadczenia 

wysokospecjalistyczne – Poprawa zdrowia społeczeństwa, a cele dla zadania świadczenia 

wysokospecjalistyczne nie zostały umieszczone w konkretnym horyzoncie czasowym.  

Planując budŜet zadaniowy na 2009 rok, wykreślono z budŜetu zadaniowego cel 

„Poprawa zdrowia społeczeństwa”, jako zbyt ogólny. 

                                                 
39 Liczba świadczeń wysokospecjalistycznych na 100 tys. ludności w 2008 r. (wartość 59); liczba transplantacji narządów 
na 100 tys. ludności w 2008 r. (wartość 1,3); liczba transplantacji szpiku na 100 tys. ludności w 2008 r. (wartość 2,2). 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 24  
 

Inne ustalenia kontroli 

W 2008 r. – podobnie jak w latach ubiegłych – nie funkcjonował w pełni system oceny 

jakości świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budŜetu państwa. 

11 jednostek – realizujących świadczenia wysokospecjalistyczne w 2008 r. – nie poddało 

się ocenie jakości wykonywanych świadczeń (nie wypełniły kwestionariusza oceny) za 

okres 1.01.2008 – 31.08.2008 r. Ponadto, dane (kwestionariusze) przesyłane przez 

poszczególne jednostki były niekompletne. 

W toku dokonywanych ocen jakości procedur wysokospecjalistycznych w 2008 roku 

(za ww. okres) stwierdzano niespełnianie przez szereg jednostek określonych 

standardów i wymogów (np. w zakresie kwalifikacji personelu, rejestracji zdarzeń 

niepoŜądanych, certyfikatów jakości, liczby wykonywanych procedur). 

Dane zbierane przy ocenie jakości świadczeń wykorzystywane były przez 

Ministerstwo przy negocjacjach ceny świadczeń oraz do typowania jednostek do 

wizytacji dokonywanych przez osoby wyznaczone przez Konsultantów Krajowych. 

W przypadku świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu kardiochirurgii (świadczenia 

Nr 14, 15 i 18) Ministerstwo nie dysponowało sprawozdaniem z oceny ich jakości za okres 

1.01.2008 – 31.08.2008 r., co naruszało postanowienia § 11 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych 

finansowanych z budŜetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego 

do spraw zdrowia40. 

Przyjęty przez Ministerstwo sposób sporządzania i przekazywania rocznego raportu 

z oceny jakości świadczeń kardiochirurgicznych (roczną ocenę jakości sporządza 

się w oparciu o Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych) nie spełniał 

wymagań określonych w wyŜej przywołanym § 11. 

Wysoką kwotę zobowiązań wymagalnych na koniec 2008 r. wykazały 3 zakłady opieki 

zdrowotnej podległe Ministrowi Zdrowia – łącznie 22.694,8 tys. zł41. 

SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie na koniec roku 

wykazał 287,4 tys. zł zobowiązań wymagalnych (przyrost zobowiązań w porównaniu 

z rokiem ubiegłym o ponad 430%), Lecznica Centrum Lecznictwa Ogólnego i 

Geriatrii SP ZOZ – 14.217,5 tys. zł (30%) oraz Specjalistyczne Centrum Medyczne 

SPZOZ w Polanicy Zdroju – 8.189,9 tys. zł (ponad 200%). 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia wysoką dynamikę wzrostu zobowiązań 

wymagalnych tych placówek w 2008 r. Na trudną sytuację jednej z nich (Lecznica Centrum 

                                                 
40 W brzmieniu obowiązującym do dnia 23 lutego 2009 r. 
41 Dane ankietowe wstępne z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie. 
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Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii) NIK zwracała juŜ uwagę Ministrowi Zdrowia, formułując 

wniosek pokontrolny po kontroli wykonania budŜetu państwa w 2007 r. 

W ocenie NIK, pogorszenie się sytuacji finansowej jednostek podległych Ministrowi 

Zdrowia stwarza potencjalne ryzyko przyszłego wzrostu wydatków budŜetowych  

w części 46. W przypadku moŜliwej likwidacji tej placówki, sfinansowanie jej zobowiązań 

będzie musiało nastąpić ze środków budŜetu państwa. Zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, zobowiązania tych spzoz, po likwidacji, 

staną się zobowiązaniami Skarbu Państwa. 

 

Nadzór nad gospodarką finansową i zasadami (polityką) rachunkowości jednostek 

podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia był realizowany m.in. poprzez: 

- analizę sprawozdawczości budŜetowej (z jednostek, w których występowały znaczne 

odchylenia w zakresie wykonania dochodów w stosunku do planu, zbierane były informacje 

o przyczynach zaistniałej sytuacji);  

- bieŜące informowanie jednostek o wszelkich zmianach w zakresie obowiązującej 

sprawozdawczości budŜetowej wraz z przekazywaniem zaleceń Ministerstwa Finansów; 

- analizę rocznych sprawozdań finansowych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-

rozwojowych oraz przedstawianie ich Ministrowi do zatwierdzenia. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli – w związku ze stwierdzonymi w toku kontroli 

nieprawidłowościami – zauwaŜa potrzebę wzmocnienia systemu kontroli wewnętrznej w 

Ministerstwie Zdrowia. 

Ustalenia innych kontroli 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, 

przeprowadziła kontrolę przygotowania Ministerstwa Zdrowia do wykorzystania funduszy 

strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007 – 2013, w 

okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2008 r. W wyniku tej kontroli NIK zwróciła 

uwagę na m.in. na: 
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- nie wykorzystanie środków finansowych POKL, przeznaczonych na realizację zadań 

przez Ministerstwo Zdrowia, jako IP2 oraz Beneficjenta projektów systemowych42.  

Do 30 września 2008 r. w Priorytecie II nie zostały wydatkowane środki z 

Europejskiego Funduszu Społecznego (na 2008 r. ujęto w planie  kwotę 11.762.000 

zł), na realizację projektów w ramach Działania 2.3, dla którego MZ pełni funkcję 

IP2. Głównym tego powodem był długotrwały proces uruchamiania projektów 

współfinansowanych z EFS. Procedura naboru i oceny wniosków przez 

Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwa 

Zdrowia, w ramach Działania 2.3, rozpoczęła się 14 kwietnia 2008 r. i zakończyła 

31 lipca 2008 r. podpisaniem umów/wydaniem decyzji o dofinansowaniu projektów. 

- opóźnienie w przyjęciu do realizacji projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i 

połoŜnych w ramach studiów pomostowych” (Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.2), gdzie MZ 

występowało jako Beneficjent POKL. 

Zgodnie z „Wnioskiem o dofinansowanie projektu”, w części IV-BudŜet projektu, 

zostały zaplanowane na 2008 r. środki w wysokości 6.861,0 tys. zł. Do 30 września 

2008 r. nie poniesiono Ŝadnych wydatków na realizację trzech zadań 

przewidzianych w Harmonogramie. Bezpośrednią przyczyną niewydatkowania 

środków z tytułu realizacji zadań w ramach Poddziałania 2.3.2 było niezawarcie 

umów wykonawczych z 32 uczelniami, wybranymi w postępowaniu przetargowym. 

Przyczyną przesunięcia terminu ich podpisania była konieczność weryfikacji przez 

uczelnie przesłanej informacji dotyczącej liczby osób rekrutowanych do projektu, 

pod kątem spełniania przez nie warunku zatrudnienia i posiadania prawa do 

wykonywania zawodu. Przekazanie zaś przez uczelnie ostatecznej informacji, 

dotyczącej liczby osób rekrutowanych na poszczególne ścieŜki kształcenia, było 

niezbędne do prawidłowego przygotowania umów wykonawczych i uznania kosztów 

poniesionych na kształcenie tych osób za wydatki kwalifikowalne. Mimo 

niepodpisania w zaplanowanym terminie umów wykonawczych z uczelniami, 

uruchomiono kształcenie na studiach pomostowych w roku akademickim 2008/2009. 

- niewystarczające przygotowanie kadrowe do pełnienia funkcji IP2. 

Pod adresem Ministra Zdrowia sformułowano m.in. następujące wnioski: 

1. DołoŜenie starań celem większego wykorzystania środków na realizację zadań 

określonych w Planie działania w ramach POKL i bardziej trafne prognozy finansowe w 

                                                 
42 MZ, zgodnie z § 20 Porozumienia jest takŜe beneficjentem projektów systemowych. W zmodyfikowanym Planie 
działania na lata 2007-2008 POKL dla Priorytetu II przewidziano, Ŝe w 2008 r. MZ będzie realizować sześć projektów 
systemowych współfinansowanych ze środków EFS. 
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zakresie wydatkowania funduszy w projektach nadzorowanych i realizowanych przez 

Ministerstwo Zdrowia. 

2. Rzetelne planowanie potrzeb kadrowych IP2. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Zdrowia w zakresie 

realizacji wybranych zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” 

w latach 2006 – 2008 (I półrocze), negatywnie oceniając jego realizację w okresie od  

1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. 

Stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

- niecelowe i niegospodarne przyznanie w 2008 r. dodatkowych 10 mln zł dla Centrum 

Onkologii w Bydgoszczy, gdyŜ potencjał diagnostyczny funkcjonującego aparatu PET w 

Centrum Onkologii w Bydgoszczy był wykorzystany zaledwie w ok. 50%. 

Pani Mariola Dwornikowska – podsekretarz stanu w MZ, sprawująca nadzór nad 

realizacją ww. zadania, juŜ w kwietniu 2008 r., po przeprowadzeniu przez Komisję 

wizytacji43 we wszystkich ośrodkach wyznaczonych do instalacji PET-CT, uzyskała 

informację o zagroŜeniu terminu utworzenia ośrodka PET-CT w Akademickim 

Centrum Klinicznym w Gdańsku. Decyzję o zmianie przeznaczenia środków 

finansowych Ministerstwo powzięło natomiast dopiero 14 listopada 2008 r. (czyli po 

ok. 7 miesiącach), przyznając środki na zakup drugiego urządzenia PET-CT 

Centrum Onkologii w Bydgoszczy, wbrew decyzji Komisji konkursowej, która 

przyznała fundusze tylko na zakup doposaŜenia dla działającego cyklotronu. 

- lokalizacja ośrodków PET nie zapewniała pacjentom równomiernego dostępu do badań 

tomografii pozytonowej w skali kraju. 

Do 31 grudnia 2008 r., w 12 województwach (zachodniopomorskim, pomorskim, 

warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, 

małopolskim, opolskim, wielkopolskim, dolnośląskim) nie było zainstalowanych 

urządzeń typu PET-CT, w 3 województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim 

(docelowo 2 urządzenia) i śląskim po 1 PET-CT, a w mazowieckim 2 urządzenia 

PET-CT. 

- niezapewnienie przez Ministra Zdrowia w latach 2006 – 2008 (I półrocze) właściwej 

kontroli świadczeń, finansowanych w ramach ww. programu, do czego zobowiązywał go 

art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego. 

                                                 
43 Na wniosek Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych z dnia 3 marca 2008 r. została zaproponowana Komisja ds. 
ustalenia stanu faktycznego przygotowań infrastruktury, pod kątem moŜliwości wykorzystania środków finansowych i 
instalacji urządzeń przewidzianych do zakupu w 2008 r. w ramach programu „Tomografia Pozytonowa (PET) - budowa 
ośrodków PET. Skład komisji zaakceptował Minister Zdrowia w dniu 30 marca 2008 r. 
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Dopiero 27 listopada 2008 r. podsekretarz stanu w MZ, Pan Marek Twardowski 

zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o podjęcie współpracy 

umoŜliwiającej wyeliminowanie świadczeniodawców niespełniających określonych 

wymagań. Ministerstwo Zdrowia zobowiązało takŜe Wojewódzkie Ośrodki 

Koordynujące do przekazywania PWIS i konsultantom wojewódzkim w dziedzinie 

radiologii i diagnostyki obrazowej informacji o wynikach swoich kontroli.  

- jako niegospodarne oceniono fakt, Ŝe koszt przeszkolenia jednego uczestnika w ramach 

programu pn. „Szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki 

nad chorymi po leczeniu onkologicznym”, oferowany przez Medius Sp. z o.o., 

zapewniającej kadrę wykładową na wysokim poziomie i gwarantującej moŜliwość objęcia 

programem duŜej liczby uczestników, był ponad 10-krotnie niŜszy niŜ koszt określony w 

wybranej ofercie Centrum Onkologii w Warszawie. 

Wybór ofert Centrum Onkologii w Warszawie umoŜliwił wypłatę poszczególnym 

osobom, realizującym zadania tego programu w latach 2006-2008 (I półrocze), 

wynagrodzeń w wysokości nawet do 619.096,79 zł44. Wynagrodzenie w takiej 

wysokości otrzymał dr J. M. będący w badanym okresie członkiem Rady do Spraw 

Zwalczania Chorób Nowotworach w MZ. Do zadań Rady naleŜało m.in. 

opiniowanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację 

Programu oraz dokumentacji dotyczącej wymagań związanych z konkursami ofert45.  

- Minister Zdrowia nie wykonał dyspozycji zawartej w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej46 i nie wydał rozporządzenia w sprawie 

sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pracowników działalności podstawowej 

w zakładach opieki zdrowotnej, w tym lekarzy47, pomimo Ŝe przedmiotowe przepisy 

weszły w Ŝycie z dniem 5 grudnia 1997 r.  

Pod adresem Ministra Zdrowia sformułowano m.in. następujące wnioski: 

1. zapewnienie bezstronności komisji konkursowych w wyborach realizatorów 

poszczególnych zadań Programu; 

2. wydanie rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 

pracowników działalności podstawowej w zakładach opieki zdrowotnej, w odniesieniu do 

lekarzy, stosownie do art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej; 
                                                 
44 NajwyŜsze wynagrodzenie w badanym okresie otrzymały następujące osoby: dr J. M. – 619,1 tys. zł, prof. G. L.– 487,0 
tys. zł, G. P.– 152,5 tys. zł, W. Ch. – 147,3 tys. zł, W. L. – 148,0 tys. zł oraz M. R.– 122,5 tys. zł. 
45 Art. 6 ust. 4 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego NPZChN. 
46 Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, art. 10 ust. 4 obowiązuje od 5 grudnia 1997 r. 
47 Do zakończenia kontroli, tj. 31.12.2008 r., Minister Zdrowia wydał jedynie rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. w 
sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i połoŜnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. 
U. Nr 111, poz. 1314). 
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3. zweryfikowanie załoŜeń programu „Tomografii Pozytonowej – budowa sieci ośrodków 

PET-CT”, pod kątem zapewnienia równomiernego dostępu do badań tomografii 

pozytonowej w skali kraju, z uwzględnieniem moŜliwości finansowania kosztów badań 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia; 

4. przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych na 

realizację NPZChN, odpowiednio do wymagań ustawy o finansach publicznych. 
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4. Wykonanie planów finansowych zakładów 

budŜetowych, gospodarstw pomocniczych, 

dochodów własnych 

Zakłady budŜetowe 

Na koniec 2008 r. w części 46 – Zdrowie funkcjonował 1 zakład budŜetowy. 

Przepisem art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo 

atomowe48 została zmieniona forma organizacyjno-prawna działania Krajowego Centrum 

Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi z zakładu budŜetowego na jednostkę 

budŜetową. Przekształcenie Centrum na państwową jednostkę budŜetową nastąpiło z dniem 

31 lipca 2008 r. 

W 2008 r. przychody zakładu budŜetowego Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie 

były niŜsze (1.506,8 tys. zł) od kosztów w analogicznym okresie (1.600,9 tys. zł), co jest 

podstawą do likwidacji zakładu budŜetowego, stosownie do postanowień § 53 

rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. sprawie gospodarki finansowej 

jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu 

postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną. 

Jako przyczynę niepodjęcia decyzji o likwidacji zakładu budŜetowego podano 

przejściowość niezbyt korzystnej sytuacji finansowej w 2008 r., spowodowanej 

szeregiem nieprzewidzianych i jednorazowych zdarzeń. Ponadto, podniesiono fakt 

nieutracenia płynność finansowej zakładu. 

Gospodarstwa pomocnicze 

Na koniec 2008 r. w części 46 – Zdrowie funkcjonowało 10 gospodarstw pomocniczych. 

Przychody gospodarstw pomocniczych w 2008 r. wyniosły ogółem 12.420 tys. zł, przy 

kosztach (bez wpłat z zysku do budŜetu) 12.122 tys. zł. Wpłata z zysku do budŜetu w 2008 

r. wyniosła ogółem 129 tys. zł. 

Dochody własne  

W części 46 – Zdrowie dochody własne uzyskane przez państwowe jednostki budŜetowe 

wyniosły 122.559 tys. zł. Były o 11,9% wyŜsze od dochodów uzyskanych w 2007 r. 

                                                 
48 Dz. U. Nr 93, poz. 583. 
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(109.500 tys. zł). Z rachunków dochodów własnych wydatkowano w 2008 r.  

120.219 tys. zł. 
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5. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

Protokół  

Protokoły z kontroli podpisano z zastrzeŜeniami w Ministerstwie Zdrowia i w Biurze 

Administracyjno – Gospodarczym Ministerstwa. ZastrzeŜenia dotyczyły sposobu 

prezentacji wybranych pozycji dochodów i wydatków, w szczególności w odniesieniu do 

inwestycji finansowanych z budŜetu państwa i zostały w całości uwzględnione przez 

kontrolerów NIK.  

Bez zastrzeŜeń podpisano protokół z kontroli w Zakładzie Zamówień Publicznych przy 

Ministrze Zdrowia  

Wystąpienie pokontrolne 

Wystąpienia pokontrolne skierowano do Ministra Zdrowia, Dyrektora Generalnego 

Ministerstwa Zdrowia oraz do Dyrektora Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze 

Zdrowia. Minister Zdrowia skorzystał z przysługującego mu prawa zgłoszenia zastrzeŜeń 

do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu. ZastrzeŜenia zostały częściowo 

uwzględnione przez Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli49. 

Sformułowane wnioski pokontrolne dotyczyły: 

1. Podjęcia działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków braku 

odpowiedniego zasilania finansowego w grudniu 2008 r. dla realizacji zadań 

przewidzianych w budŜecie państwa na 2009 r. 

2. Finansowania realizacji Programu „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego 

Obywateli” na podstawie przepisów prawa materialnego, umoŜliwiających przekazywanie 

środków.  

3. Wykorzystania w procedurze udzielania dotacji w ramach Programu „Wzmocnienie 

Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” oceny efektów jego dotychczasowej realizacji. 

4. Usprawnienia procedury kontraktowania oraz oceny jakości świadczeń 

wysokospecjalistycznych finansowanych z budŜetu państwa, w celu wyeliminowania 

odstępstw od obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

5. Udoskonalenia metodologii konstruowania celów i mierników realizacji budŜetu 

zadaniowego w części – 46. 

                                                 
49 Z dwunastu zgłoszonych zastrzeŜeń uwzględniono trzy, a pozostałe dziewięć oddalono. 
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6. Podjęcia działań zmierzających do wewnętrznego uregulowania trybu postępowania przy 

realizacji inwestycji budowlanych przez Ministra Zdrowia. 

7. Terminowego przekazywania jednostkom podległym informacji w zakresie zakupów 

gotowych dóbr inwestycyjnych. 

8. Podjęcia działań mających na celu zapobieŜenie przypadkom naruszania stosownych 

przepisów przy zgłaszaniu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budŜetowego. 

9. Zintensyfikowania działań, w ramach sprawowanego nadzoru, w celu ograniczenia 

wzrostu zobowiązań wymagalnych zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi 

Zdrowia. 

10. Monitorowania sytuacji finansowej Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie, pod 

kątem spełniania wymogu samofinansowania prowadzonej działalności.  

11. Wycofania samochodów o najdłuŜszym przebiegu i najwyŜszych kosztach utrzymania. 

12. Podjęcia działań w celu urealnienia stawek czynszu najmu oraz unormowania 

zasad wynajmu mieszkań słuŜbowych. 

13. Podjęcia działań w celu wyeliminowania błędów w ewidencjonowaniu dowodów 

księgowych. 

14. Podjęcia działań zmierzających do przestrzegania czasu pracy kierowców, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 

Finansowe rezultaty kontroli 

Na finansowe rezultaty kontroli złoŜyły się nieprawidłowości w kwocie 310.662,8 tys. zł, 

które obejmowały: 

300.661,0 tys. zł wydatkowane z naruszeniem prawa, w tym: 

1) 300.000 tys. zł na realizację programu „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego 

Obywateli” bez podstawy prawnej w postaci przepisu prawa materialnego umoŜliwiającego 

sfinansowanie zaplanowanych zadań (str. 14-16), 

2) 661,0 tys. zł na realizację umów zawartych na wykonanie 3 świadczeń 

wysokospecjalistycznych z pominięciem procedury konkursu ofert, określonej w 

zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia 

konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budŜetu 

państwa (str. 17),  

10.001,8 tys. zł potencjalnych finansowych skutków nieprawidłowości obejmujących kwotę 

przeznaczoną na zakup aparatury PET w Bydgoszczy, ujętą w wykazie wydatków 

niewygasających z końcem 2008 roku, w sytuacji nie spełnienia wymagań 
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wyszczególnionych w art. 157 ust. 4 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(str. 18, 28), 

 

Korzyści finansowe wyniosły 111,3 tys. W 2008 r., w wyniku realizacji wniosków 

pokontrolnych NIK, na rachunek dochodów budŜetowych środki przekazał SP ZOZ w 

Wołominie50 (str. 14). 

 

                                                 
50 Wpłata jest konsekwencją realizacji wniosku NIK sformułowanego po kontroli funkcjonowania 
ratownictwa medycznego w Polsce w latach 2003 – 2006. 
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Załącznik Nr 1  

Dochody budŜetowe 

2007  2008  

Wykonanie Ustawa Wykonanie 
5:3 5:4 

Lp. Wyszczególnienie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Część 46-Zdrowie ogółem, 
w tym:  138 233 123 407 147 806 106,93 119,77 

1. Dział 750-Administracja publiczna 3 258 176 205 6,29 116,48 

1.1 
Rozdział 75001-Urzędy naczelnych i 
centralnych organów administracji rządowej 

3 258 176 205 6,29 116,48 

2. Dział 752-Obrona narodowa  177 - 3 1,69 0,00 
2.1 Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne 177 - 3 1,69 0,00 
3. Dział 803-Szkolnictwo wyŜsze 293 - 25 8,53 0,00 
3.1 Rozdział 80306-Działalność dydaktyczna 293 - 25 8,53 0,00 
4. Dział 851-Ochrona Zdrowia 134 505 123 231 147 573 109,72 119,75 
4.1 Rozdział 85111-Szpitale ogólne 529 353 353 66,73 100,00 
4.2 Rozdział 85112-Szpitale kliniczne 138 5 582 421,74 11640,00 

4.3 
Rozdział 85117-Zakłady leczniczo-
opiekuńcze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 

50 5 51 102,00 1020,00 

4.4 Rozdział 85120-Lecznictwo psychiatryczne  33 2 23 69,70 1150,00 
4.5 Rozdział 85132-Inspekcja Sanitarna 26 710 26 582 25 301 94,72 95,18 
4.6 Rozdział 85133-Inspekcja Farmaceutyczna  1 221 1 197 1 669 136,69 139,43 

4.7 
Rozdział 85137-Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Leczniczych i Produktów Biobójczych 

94 749 86 870 108 352 114,36 124,73 

4.8 

Rozdział 85138-Dopłaty do oprocentowania 
kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom 
stomatologom, pielęgniarkom i połoŜnym 
oraz umorzenie tych kredytów 

10 - 15 150,00 0,00 

4.9 Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne 255 148 218 85,49 147,30 
4.10 Rozdział 85143-Publiczna słuŜba krwi  37 203 378 1021,62 186,21 
4.11 Rozdział 85148-Medycyna pracy - - 26 0,00 0,00 

4.12 
Rozdział 85149-Programy polityki 
zdrowotnej  

2 344 1 000 966 41,21 96,60 

4.13 
Rozdział 85151-Świadczenia 
wysokospecjalistyczne  

11 30 31 281,82 103,33 

4.14 
Rozdział 85152-Zapobieganie i zwalczanie 
AIDS 

28 35 10 35,71 28,57 

4.15 Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii 9 - 315 3500,00 0,00 

4.16 
Rozdział 85154-Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

8 2 2 25,00 100,00 

4.17 
Rozdział 85157-StaŜe i specjalizacje 
medyczne 

3 752 5 785 5 675 151,25 98,10 

4.18 Rozdział 85195-Pozostała działalność  2 609 998 3 477 133,27 348,40 
4.19 Rozdział 85197-Gospodarstwo pomocnicze 181 16 129 71,27 806,25 
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Załącznik Nr 2 

Wydatki bud Ŝetowe  

2007 2008 

w tym: 

Wykonanie* Ustawa 
BudŜet 

po 
zmianach 

Wykonanie wydatki 
niewygasające 
(plan) 

6:3 6:4 6:5 6a:5 6a:6 
L.p Wyszczególnienie 

tys. zł % 
1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 11 
  Ogółem *, w tym: 4 164 718 4 677 685 5 046 804 4 752 529 229 739 114,11% 101,60% 94,17% 4,55% 4,83% 

1 
750 - Administracja publiczna, w 
tym: 

38 671 46 486 48 842 45 510 625 117,69% 97,90% 93,18% 1,28% 1,37% 

1.1 
75001 - Urzędy naczelnych i 
centralnych organów administracji 
rządowej  

38 671 46 486 48 842 45 510 625 117,69% 97,90% 93,18% 1,28% 1,37% 

2. 752 - Obrona narodowa 2 855 7 250 7 250 7 250   253,94% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

2.1 
75212 - Pozostałe wydatki obronne 
  

2 855 7 250 7 250 7 250   253,94% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

3. 803 - Szkolnictwo wyŜsze 1 222 238 1 225 207 1 348 056 1 275 750 2 480 104,38% 104,13% 94,64% 0,18% 0,19% 

3.1 80306 - Działalność dydaktyczna 1 136 708 1 136 294 1 259 143 1 188 072 2 480 104,52% 104,56% 94,36% 0,20% 0,21% 

3.2 
80309 - Pomoc materialna dla 
studentów 

85 513 88 883 88 883 87 665   102,52% 98,63% 98,63% 0,00% 0,00% 

3.3 80395 - Pozostała działalność 17 30 30 13   76,47% 43,33% 43,33% 0,00% 0,00% 
4. 851 - Ochrona Zdrowia 2 893 177 3 391 249 3 635 163 3 416 526 226 634 118,09% 100,75% 93,99% 6,23% 6,63% 
4.1 85111 - Szpitale ogólne 11 029 13 874 4 000 4 000   36,27% 28,83% 100,00% 0,00% 0,00% 
4.2 85112 - Szpitale kliniczne 299 507 343 253 405 088 344 644 38 294 115,07% 100,41% 85,08% 9,45% 11,11% 

4.3 
85117 - Zakłady leczniczo-
opiekuńcze i pielęgnacyjno – 
opiekuńcze 

7 085 7 751 7 908 7 903   111,55% 101,96% 99,94% 0,00% 0,00% 

4.4 85120 - Lecznictwo psychiatryczne 33 031 35 219 36 337 36 337   110,01% 103,17% 100,00% 0,00% 0,00% 

4.5 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 222 224 126 108   48,65% 48,21% 85,71% 0,00% 0,00% 
4.6 85132 - Inspekcja Sanitarna 719 262 805 501 842 087 822 877   114,41% 102,16% 97,72% 0,00% 0,00% 

4.7 85133 - Inspekcja Farmaceutyczna 10 547 13 127 13 279 13 106   124,26% 99,84% 98,70% 0,00% 0,00% 

4.8 

85137 - Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów 
Biobójczych 

58 648 71 767 52 489 48 528   82,74% 67,62% 92,45% 0,00% 0,00% 

4.9 

85138 - Dopłaty do oprocentowania 
kredytów udzielanych lekarzom, 
lekarzom stomatologom, 
pielęgniarkom i połoŜnym oraz 
umorzenia tych kredytów 

921 1 840 1 100 950   103,15% 51,63% 86,36% 0,00% 0,00% 

4.10 85141 – Ratownictwo medyczne 39 650 98 686 113 686 113 207   285,52% 114,71% 99,58% 0,00% 0,00% 
4.11 85143 - Publiczna słuŜba krwi 110 853 103 000 106 735 106 449   96,03% 103,35% 99,73% 0,00% 0,00% 
4.12 85148 - Medycyna Pracy 1 504 1 805 1 355 564   37,50% 31,25% 41,62% 0,00% 0,00% 

4.13 
85149 - Programy polityki 
zdrowotnej 

606 751 601 901 702 185 649 620 62 079 107,07% 107,93% 92,51% 8,84% 9,56% 

4.14 
85151 – Świadczenia 
wysokospecjalistyczne 

392 378 397 420 415 154 400 628 50 000 102,10% 100,81% 96,50% 12,04% 12,48% 

4.15 
85152 – Zapobieganie i zwalczanie 
AIDS 

6 153 6 307 6 733 6 589   107,09% 104,47% 97,86% 0,00% 0,00% 

4.16 85153 - Zwalczanie narkomanii 10 923 10 227 11 092 11 092   101,55% 108,46% 100,00% 0,00% 0,00% 

4.17 
85154 -Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

6 358 6 376 6 376 6 376   100,28% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

4.18 

85156 - Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nie objętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego 

67 580 59 275 70 275 36 192   53,55% 61,06% 51,50% 0,00% 0,00% 

4.19 
85157 - StaŜe i specjalizacje 
medyczne 

169 173 262 473 247 630 241 367   142,67% 91,96% 97,47% 0,00% 0,00% 

4.20 
85178 - Usuwanie skutków klęsk 
Ŝywiołowych 

0 0 746 641   0,00% 0,00% 85,92% 0,00% 0,00% 

4.21 85195 - Pozostała działalność 341 602 551 223 590 782 565 348 76 261 165,50% 102,56% 95,69% 12,91% 13,49% 

5 
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

7 777 7 493 7 493 7 493   96,35% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

5.1 92116 - Biblioteki 7 777 7 493 7 493 7 493   96,35% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
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Załącznik Nr 3 

Zatrudnienie i wynagrodzenia 

Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg rb-70 

Wynagrodzenia 
wg rb-70 

Przeciętne 
miesięczne  

wynagrodzenie na 1 
etat 

pełnozatrudnionego 

Przeciętne 
zatrudnienie 

wg rb-70 

Wynagrodzenia 
wg rb-70 

Przeciętne 
miesięczne  

wynagrodzenie na 1 
etat 

pełnozatrudnionego 

Wyszczególnienie 

osób tys. zł Zł osób tys. zł Zł 

8:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Część 46 – Zdrowie 19 772 593 261 2 500 19 809 705 819 2 969 118,75% 
  01 18 897 542 339 2 392 18 874 647 006 2 857 119,44% 
  02 13 1 728 11 077 12 2 019 14 020 126,57% 
  03 743 37 538 4 210 805 44 213 4 577 108,71% 
  16 119 11 656 8 163 118 12 580 8 884 108,84% 

1 Dział 750 - Administracja publiczna 467 25 298 4 514 502 30 018 4 983 110,39% 
 01 50 1 957 3 262 53 2 226 3 500 107,32% 
 02 7 975 11 610 6 1 178 16 363 140,94% 
 03 374 18 591 4 142 409 22 502 4 585 110,68% 
 16 36 3 775 8 739 34 4 112 10 078 115,33% 

1.1 
75001 - Urzędy naczelnych i 

centralnych organów administracji 
rządowej 467 25 298 4 514 502 30 018 4 983 110,39% 

 01 50 1 957 3 262 53 2 226 3 500 107,32% 
 02 7 975 11 610 6 1 178 16 363 140,94% 
 03 374 18 591 4 142 409 22 502 4 585 110,68% 
 16 36 3 775 8 739 34 4 112 10 078 115,33% 
2 Dział 851 - Ochrona zdrowia 19 305 567 963 2 452 19 307 675 800 2 917 118,97% 
 01 18 847 540 382 2 389 18 821 644 780 2 855 119,48% 
 02 6 753 10 455 6 841 11 677 111,69% 
 03 369 18 947 4 279 396 21 711 4 569 106,78% 
 16 83 7 881 7 913 84 8 468 8 401 106,17% 

2.1 85117- Zakłady opiekuńczo-lecznicze 
i pielęgnacyjno-opiekuńcze 128 4 151 2 703 129 4 899 3 165 117,10% 

 01 128 4 151 2 703 129 4 899 3 165 117,10% 
2.2 85120 - Lecznictwo psychiatryczne 657 23 142 2 935 660 25 898 3 270 111,40% 

 01 657 23 142 2 935 660 25 898 3 270 111,40% 
2.3 85132 - Inspekcja sanitarna 17 729 501 235 2 356 17 678 599 948 2 828 120,04% 

 01 17 650 496 422 2 344 17 593 594 184 2 814 120,08% 
 02 3 382 10 601 3 440 12 209 115,17% 
 03 63 3 101 4 102 70 3 958 4 712 114,87% 
 16 13 1 330 8 528 12 1 367 9 496 111,35% 

2.4 85133 - Inspekcja Farmaceutyczna 61 3 312 4 524 56 3 726 5 545 122,55% 
 01 5 178 2 960 4 170 3 542 119,65% 
 02 2 237 9 868 2 264 11 008 111,55% 
 03 50 2 544 4 241 47 3 027 5 368 126,57% 
 16 4 353 7 351 3 264 7 343 99,89% 

2.5 
85137 - Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych 277 16 044 4 827 288 17 011 4 922 101,98% 
 01 7 573 6 824 6 631 8 765 128,45% 
 03 240 12 808 4 447 252 13 692 4 528 101,81% 
 16 30 2 662 7 396 30 2 688 7 466 100,96% 

2.6 85143 - Publiczna SłuŜba krwi 8 540 5 628 16 954 4 967 88,26% 
 01 6 356 4 940 14 726 4 324 87,52% 
 16 2 185 7 690 2 227 9 471 123,16% 

2.7 85152 - Zapobieganie i zwalczanie 
AIDS 31 1 028 2 764 33 1 493 3 770 136,41% 

 01 29 814 2 338 31 1 212 3 258 139,34% 
 16 2 214 8 932 2 281 11 702 131,02% 

2.8 85153 - Zwalczanie narkomanii 23 912 3 304 25 1 165 3 883 117,54% 
 01 22 792 3 001 23 940 3 406 113,50% 
 16 1 119 9 956 2 225 9 367 94,09% 

2.9 85154 – Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 31 1 223 3 288 30 1 689 4 692 142,71% 

 01 29 1 039 2 985 28 1 430 4 255 142,54% 
 16 2 184 7 673 2 259 10 802 140,79% 

2.10 85157 - StaŜe i specjalizacje 
medyczne 1 28 2 315 1 38 3 184 137,52% 

 01 1 28 2 315 1 38 3 184 137,52% 

2.11 85195 - Pozostała działalność 359 16 349 3 795 391 18 979 4 045 106,59% 
 01 313 12 888 3 431 332 14 652 3 678 107,18% 
 02 1 134 11 189 1 137 11 420 102,06% 
 03 16 494 2 570 27 1 034 3 191 124,14% 
 16 29 2 833 8 140 31 3 157 8 485 104,24% 

01 - Osoby nieobjęte mnoŜnikowymi systemami wynagrodzeń, 02 - osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, 03 - korpus słuŜby cywilnej, 16 - osoby zajmujące 
wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi 
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Załącznik Nr 4 

Kalkulacja oceny końcowej część 46  

Oceny wykonania budŜetu części-46, Zdrowie dokonano stosując kryteria oparte na 

wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie 

wykonania budŜetu państwa i załoŜeń polityki pienięŜnej w 2008 roku i materiałach 

metodycznych51. 

Grupa 2  

Dochody : 147.806 tys. zł    Wydatki : 4.752.529 tys. zł 

Łączna kwota G : 4.900.335 tys. zł  

Waga wydatków w łącznej kwocie: Ww = 0,9698 

Waga dochodów w łącznej kwocie Wd = 0,0302  

Nieprawidłowości w dochodach: nie stwierdzono  

Ocena cząstkowa dochodów: pozytywna (5) 

Nieprawidłowości w wydatkach: 300.661,0 tys. zł, tj. 6,33% wydatków ogółem 

zrealizowanych w części 46.  

Nieprawidłowości dotyczyły wydatkowania: 

300.000 tys. zł na realizację programu „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego 
Obywateli” bez podstawy prawnej w postaci przepisu prawa materialnego umoŜliwiającego 
sfinansowanie zaplanowanych zadań, 
661,0 tys. zł na realizację umów zawartych na wykonanie 3 świadczeń 
wysokospecjalistycznych wariantowych z pominięciem procedury konkursu ofert, 
określonej w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie trybu 
przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych 
finansowanych z budŜetu państwa. 

Ocena cząstkowa wydatków: negatywna (1) 

Wynik końcowy Wk=1x 0,9698 + 5 x 0,0302 = 0,9698 + 0,151 = 1,1208  

 

Ocena końcowa – negatywna 

                                                 
51 http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/metodyka_kontroli/px_kryteria_oc_wyk_budz_2009.pdf 
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 Załącznik Nr 5 

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. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

6. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

7. Sejmowa Komisja Zdrowia 

8. Minister Finansów 

9. Minister Zdrowia 

10. Minister Sprawiedliwości 

11. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

12. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego  


