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Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE
Cel kontroli

Ocena wykonania budżetu
państwa na rok 2020, pod
względem legalności,
celowości, rzetelności
i gospodarności działań
podejmowanych przez
dysponenta części
budżetowej 46 – Zdrowie
oraz ocena wykonania
planów finansowych
jednostek finansowanych
w ramach tej części
budżetu państwa.
Zakres kontroli

Działania związane
z egzekucją dochodów
budżetowych.

Realizacja wydatków
budżetu państwa i budżetu
środków europejskich,
w tym rzeczowe efekty
uzyskane w wyniku
realizacji zadań
finansowanych ze środków
publicznych.
Sporządzenie rocznych
sprawozdań budżetowych
oraz sprawozdań za IV
kwartał 2020 r. w zakresie
operacji finansowych.

System kontroli zarządczej
prawidłowości
sporządzania sprawozdań.
Nadzór i kontrola
sprawowane przez
dysponenta części budżetu
państwa w trybie art. 175
ust. 1 i 2 ustawy o
finansach publicznych 1.
Jednostki kontrolowane
Ministerstwo Zdrowia
Główny Inspektorat
Sanitarny

Centralna Baza Rezerw
SanitarnoPrzeciwepidemicznych

Dysponentem części 46 – Zdrowie jest Minister Zdrowia, do którego – na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia 2 – należy
kierowanie działem administracji rządowej – Zdrowie.

Dział Zdrowie obejmuje sprawy 3:
1) ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
2) nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, wyrobami
medycznymi do diagnostyki in vitro, wyposażeniem wyrobów medycznych,
wyposażeniem wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnymi
wyrobami medycznymi do implantacji i produktami biobójczymi oraz nad
produktami kosmetycznymi w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
3) organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
4) zawodów medycznych;
5) warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego, z wyłączeniem nadzoru nad
żywnością objętego działem rolnictwo, koordynacji bezpieczeństwa żywności,
a w szczególności nadzoru nad jakością zdrowotną żywności w procesie
produkcji i w obrocie oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do
kontaktu z żywnością;
6) organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie wydawania decyzji
zezwalających na wprowadzanie do obrotu nowej żywności oraz w zakresie
wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych;
7) lecznictwa uzdrowiskowego;
8) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych
świadczeń leczniczych.

Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem
Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Prezesem Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych oraz Prezesem Biura ds. Substancji Chemicznych. Minister
Zdrowia, w obwieszczeniu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego
nadzorowanych 4, wymienił 78 podmiotów, m.in.:
− Agencję Badań Medycznych,
− Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
− Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło
Zduńskiej Woli,
− Centrum e-Zdrowia 5,
− Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie,
− Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
− Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,
− Narodowe Centrum Krwi oraz regionalne centra krwiodawstwa
i krwiolecznictwa,
− Narodowy Fundusz Zdrowia,
− Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
− uniwersytety medyczne,
− instytuty badawcze,
− regionalne ośrodki psychiatrii sądowej.
1
2
3
4
5

Dz. U. z 2021 r. poz. 305.
Dz. U. poz. 2269.
Określone w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1220, ze zm.).
M.P. poz. 1213.
Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie Centrum e-Zdrowia
(Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 42) zmieniono nazwę Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia, działającemu na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow.
poz. 56, ze zm.) na Centrum e-Zdrowia.

4

Wprowadzenie
Ze środków zaplanowanych w części 46, finansowano realizację zadań
w ramach sześciu funkcji państwa, 10 zadań, 22 podzadań i 57 działań.
Finansowano zadania i podzadania dotyczące m.in.: działalności naukowej
i dydaktycznej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
kształtowania warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki
zdrowotnej, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, rozwoju infrastruktury systemu ochrony zdrowia, profilaktyki,
edukacji i promocji zdrowia oraz nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.
W 2020 r. dochody w części 46 wyniosły 220 946,7 tys. zł, w tym 19 890,1
tys. zł (9,0%) uzyskało Ministerstwo Zdrowia, realizujące zadania dysponenta
głównego oraz dysponenta III stopnia. Dochody w tej części stanowiły 0,05%
dochodów budżetu państwa.
Wydatki budżetu państwa w części 46 wyniosły 6 386 028,9 tys. zł, w tym
wydatki wykonane 6 144 508,4 tys. zł i wydatki niewygasające z końcem
2020 r. 241 520,5 tys. zł. Wydatki w tej części stanowiły 1,3% wydatków
budżetu państwa ogółem.

Z budżetu środków europejskich wydatkowano 1 328 324,1 tys. zł, w tym
444 628,4 tys. zł (33,5%) przez Ministerstwo Zdrowia (dysponenta III stopnia).
Udział wydatków w części 46 wyniósł 1,6% budżetu środków europejskich
ogółem.

W 2020 r. budżet części 46 – Zdrowie był realizowany przez 6:
− dysponenta części, który był również dysponentem III stopnia;
− sześciu dysponentów II stopnia (Dyrektora Centrum e-Zdrowia, Dyrektora
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Dyrektora
Krajowego Centrum do Spraw AIDS, Dyrektora Narodowego Centrum Krwi,
Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
i Głównego Inspektora Sanitarnego);
− 22 dysponentów III stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części;
− dziesięciu dysponentów III stopnia – Państwowych Granicznych
Inspektorów Sanitarnych – podległych dysponentowi II stopnia, Głównemu
Inspektorowi Sanitarnemu.

Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków
europejskich, realizowanych przez poszczególnych dysponentów oraz ich
procentowy udział w zrealizowanych wydatkach, w części 46, zostały
przedstawione w załączniku 6.1. do Informacji.
Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 7.

6
7

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia dysponentów
środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 40, ze zm.).
Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.
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Ocena ogólna

2. OCENA OGÓLNA
Najwyższa Izba Kontroli
w formie opisowej ocenia
wykonanie budżetu
państwa w 2020 r.
w części 46 − Zdrowie

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, w formie opisowej, wykonanie budżetu
państwa w 2020 r. w części 46 – Zdrowie.

Realizacja dochodów i wydatków była prowadzona w trudnej sytuacji
pandemii i w uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych 8. W ocenie NIK, te szczególne
okoliczności wymagały podejmowania w tym okresie szybkich decyzji, które
powinny wspierać personel medyczny w walce z pandemią, co utrudniało
zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa przy zawieraniu umów
i wydatkowaniu środków budżetowych.
W czasie kontroli realizacji budżetu przez Ministra Zdrowia, Najwyższa
Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości, które mają wpływ na
sformułowaną ocenę. Dotyczą one nieprawidłowości przy udzielaniu
zamówień publicznych, braku odpowiedniego zabezpieczenia dokonanych
przez MZ płatności na zakup respiratorów, przewlekłości w dochodzeniu
zwrotu zaliczek. Na ocenę składają się także stwierdzone przypadki
działań niegospodarnych lub naruszających procedury wewnętrzne.
Najwyższa Izba Kontroli opiniuje natomiast pozytywnie sporządzanie
łącznych sprawozdań za 2020 r. przez dysponenta części 46 – Zdrowie
i sprawozdań
jednostkowych Ministerstwa
Zdrowia, Głównego
Inspektoratu Sanitarnego i Centralnej Bazy Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych.

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 46 na
podstawie sprawozdań jednostkowych (własnych i podległych jednostek).
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanej
jednostki (dysponent III stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej. Przyjęty system kontroli zarządczej zapewniał
w sposób
racjonalny
prawidłowość
sporządzania
sprawozdań
budżetowych, w tym z budżetu środków europejskich, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem sprawozdań
dysponenta III stopnia. Skontrolowane sprawozdania zostały sporządzone
terminowo i prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym.
Kalkulacja oceny ogólnej wykonania budżetu państwa w części 46 –
Zdrowie przedstawiona została w załączniku 6.3 do Informacji.

8

Dalej: „ustawa o COVID-19”.
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Wnioski

3. UWAGI I WNIOSKI
Minister Zdrowia

Najwyższa Izba Kontroli, w związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli
nieprawidłowościami, wnosi o opracowanie i wdrożenie procedur, dotyczących
ponoszenia wydatków przez Ministerstwo Zdrowia oraz jednostki
funkcjonujące w ramach części 46 – Zdrowie, na wypadek zaistnienia
masowych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu obywateli, które zabezpieczą
przed niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.
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Wyniki kontroli

4. WYNIKI KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 46 – ZDROWIE
4.1.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r., kontrola
dochodów budżetowych w części 46 – Zdrowie została ograniczona do przeprowadzenia analizy
porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu
dochodów budżetowych z wynikami roku ubiegłego oraz badania skuteczności podejmowanych
przez dysponenta działań windykacyjnych.

4.1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W ustawie budżetowej na rok 2020 9, w części 46 – Zdrowie, zaplanowano dochody w kwocie
187 161,0 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły 220 946,7 tys. zł i były wyższe o 33 785,7 tys. zł
(18,1%) od prognozowanych w ustawie budżetowej oraz o 2976,9 tys. zł (1,4%) wyższe od
dochodów uzyskanych w 2019 r.

Najwyższe dochody, w kwocie 175 657,7 tys. zł (79,5% dochodów części 46), zrealizowane zostały
przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
z tego 175 256,2 tys. zł stanowiły dochody z tytułu opłat związanych z rejestracją i dopuszczeniem
do obrotu produktów leczniczych, produktów biobójczych oraz wyrobów medycznych. Dochody
uzyskane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych stanowiły 118,0% planowanych i były wyższe o 9633,3 tys. zł (5,8%) od dochodów
zrealizowanych w 2019 r.

Ministerstwo Zdrowia, realizując zadania dysponenta głównego, uzyskało dochody w kwocie
12 796,9 tys. zł. Były one wyższe od zaplanowanych o kwotę 155,9 tys. zł, tj. o 1,2%. Głównym
źródłem dochodów były wpływy z tytułu rozliczeń umów zawartych na realizację programów
polityki zdrowotnej (7708,7 tys. zł).

Ministerstwo Zdrowia (urząd obsługujący Ministra Zdrowia, dysponent III stopnia) zrealizowało
dochody w kwocie 7093,1 tys. zł. Były one o 58,8% wyższe od zaplanowanych. Głównym źródłem
dochodów były wpływy z tytułu opłat za złożenie i uzupełnienie wniosków o objęcie refundacją
i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków, w kwocie 6445,2 tys. zł. Wpływy z tytułu różnych opłat były
wyższe od prognozowanych o 2458,9 tys. zł (61,4%) i od uzyskanych w 2019 r. o 107,0 tys. zł (1,7%).
Różnica pomiędzy prognozą a osiągniętymi dochodami spowodowana była między innymi trudną do
oszacowania, na etapie planowania, liczbą składanych wniosków.

Dochody budżetu państwa zrealizowane przez Główny Inspektorat Sanitarny 10 (dysponent III
stopnia) wyniosły 148,3 tys. zł, co stanowiło 83,8% kwoty planowanej i były wyższe o 104,0% od
dochodów uzyskanych w 2019 r. (72,7 tys. zł). Osiągnięte dochody, w wysokości 124,8 tys. zł
(84,1%), wynikały głownie z tytułu opłat egzaminacyjnych za nadanie uprawnień inspektora
ochrony radiologicznej oraz opłat za wydanie zaświadczeń i dyplomów.
Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych 11 w 2020 r. nie planowała dochodów.
Nieplanowane dochody budżetowe Bazy wyniosły w 2020 r. 3,2 tys. zł i były mniejsze od dochodów
osiągniętych w 2019 r. o 18,8 tys. zł 12. Dochody uzyskano głównie ze zwrotu części ubezpieczenia
za sprzedany samochód w 2019 r. (2,0 tys. zł) i sprzedaży na złom agregatu prądotwórczego
(1,1 tys. zł). Dochody zostały niezwłocznie odprowadzone na konto dochodów budżetowych.
Najwyższy spadek dochodów w 2020 r., w stosunku do 2019 r., wystąpił w Centrum Kształcenia
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – zrealizowano dochody w kwocie 1177,4 tys. zł, tj. 54%
dochodów uzyskanych w 2019 r. oraz w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
– dochody w kwocie 2118,8 tys. zł, tj. 57,6% dochodów uzyskanych w 2019 r.
9

10
11
12

Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 571, ze zm.).
Dalej: „GIS”.
Dalej: „CBRSP”
Dochód w 2019 r. został uzyskany ze sprzedaży samochodu chłodni.
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Wyniki kontroli
Spadek dochodów uzyskanych w 2020 r., w stosunku do 2019 r., przez Centrum Kształcenia
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych spowodowany był zmniejszoną liczbą pielęgniarek
i położnych uczestniczących w szkoleniach specjalizacyjnych. Dodatkowym czynnikiem
zmniejszającym dochody w 2020 r. była rozprzestrzeniająca się epidemia wirusa SARS-CoV-2, która
utrudniła proces dydaktyczny i spowodowała wydłużenie czasu trwania specjalizacji, skutkując
zmniejszeniem liczby osób przystępujących do państwowego egzaminu specjalizacyjnego.
Na spadek dochodów uzyskanych w 2020 r., w stosunku do 2019 r., przez Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia również wpłynęła epidemia wirusa SARS-CoV-2. Wprowadzenie szeregu
ograniczeń w znacznym stopniu ograniczyło możliwości realizowania zadań statutowych CMJ,
a w głównej mierze prowadzenia przeglądów akredytacyjnych. Z uwagi na panującą sytuację
epidemiologiczną nie było możliwe zorganizowanie zaplanowanej na maj 2020 r. XXIV konferencji
„Jakość w Opiece Zdrowotnej", która zwykle gromadziła ok. 400 osób. Kolejną przyczyną niskiego
wykonania dochodów przez CMJ był brak możliwości organizowania szkoleń w formie stacjonarnej.
Dane liczbowe dotyczące dochodów budżetowych przedstawia tabela, stanowiąca załącznik 6.4
do Informacji.

4.1.2. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY

Na koniec 2020 r., w części 46 – Zdrowie, wystąpiły należności pozostałe do zapłaty 13 w kwocie
632 865,8 tys. zł, w tym zaległości 616 049,5 tys. zł. W porównaniu do stanu z końca 2019 r.
należności były wyższe o 105 164,2 tys. zł (19,9%), zaś zaległości były wyższe o 180 040,9 tys. zł
(41,3%).

Najwyższe należności, w kwocie 589 435,3 tys. zł, wystąpiły w Głównym Inspektoracie
Farmaceutycznym 14. Stanowiły one 93,1% należności ogółem części 46. Zaległości GIF wyniosły
589 414,2 tys. zł, z tego 528 762,0 tys. zł (89,7%) dotyczyło kar nałożonych w drodze decyzji
administracyjnych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w związku ze zbyciem produktów
leczniczych zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne 15, zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski bez
uprzedniego zgłoszenia do GIF. Wszystkie zaległości objęte były działaniami windykacyjnymi.

W Ministerstwie Zdrowia (dysponent części 46) wystąpiły należności w kwocie 18 485,8 tys. zł,
w tym zaległości 3358,5 tys. zł. W porównaniu do stanu z końca 2019 r. zaległości zmniejszyły się
o 498,4 tys. zł, tj. o 12,9%.

Na koniec 2020 r., w urzędzie obsługującym Ministra (dysponent III stopnia), wystąpiły należności
pozostałe do zapłaty w kwocie 18 801,8 tys. zł, w tym zaległości 18 776,2 tys. zł 16. W porównaniu do
stanu z końca 2019 r. należności były wyższe o 18 765,3 tys. zł, zaś zaległości o 18 772,5 tys. zł.
Zwiększenie należności i zaległości, było głównie konsekwencją naliczenia kar umownych. Na koniec
2020 r. zaległości z tytułu kar umownych wyniosły 16 804,6 tys. zł, a zaległości z tytułu odsetek
1970,5 tys. zł.
W GIS na koniec 2020 r. wystąpiły należności budżetowe pozostałe do zapłaty w kwocie 174,7 tys. zł,
w tym zaległości 73,1 tys. zł. W porównaniu do stanu z końca 2019 r. należności budżetowe ogółem
były niższe o 168,9 tys. zł, tj. o 49,2 %, a zaległości były niższe o 34,9 tys. zł, tj. 32,3% 17.

Szczegółowe badanie, pod kątem skuteczności prowadzonych przez dysponenta części 46 działań
windykacyjnych, przeprowadzono na próbie 12 należności, których termin płatności upłynął. Doboru
próby dokonano metodą celową, kierując się zakresem dokonanych czynności windykacyjnych
w powiązaniu z terminem przedawnienia i kwotą zaległości. Badaniem objęto należności w kwocie
3184,6 tys. zł, co stanowi 94,8% zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
W Departamencie Budżetu i Finansów podejmowano szereg czynności w celu wyegzekwowania
należności, m.in. wysyłano upomnienia, wystawiano tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji
należności pieniężnych, wysyłano wezwania do zapłaty, kierowano sprawy na drogę postępowania
sądowego oraz korzystano z możliwości zobowiązania dłużnika do wyjawienia jego majątku.
13
14
15
16
17

Skorygowane sprawozdanie RB-27 roczne z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Dalej: „GIF”.
Dz. U. z 2020 r. poz. 944, ze zm.
Sprawozdanie RB-27 dysponenta III st. z dnia 2 lutego 2021 r.
Sprawozdanie roczne Rb-27 GIS, przekazane 10 lutego 2021 r.
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W przypadku niektórych zaległości próby egzekucji, w tym komorniczej, trwają już ponad 10 lat bez
wymiernych efektów. Dlatego, w ocenie NIK, zasadnym jest przeprowadzenie ponownej analizy
zaległości w celu określenia prawdopodobieństwa ich odzyskania i ewentualnego podjęcia decyzji
o spisaniu, jako nieściągalnych, z jednoczesnym ujęciem takich należności na koncie pozabilansowym
i podjęciem próby ich odzyskania, gdy sytuacja materialna dłużnika poprawi się.

W urzędzie obsługującym Ministra kontrolą objęto 16 należności z tytułu dochodów budżetowych
o wartości 18 776,2 tys. zł, dla których upłynął termin płatności, co stanowiło 100% zaległości.
Dwanaście należności, w kwocie 18 772,4 tys. zł, były to kary umowne 18 i odsetki 19 należne
Ministrowi Zdrowia od E&K Sp. z o.o., z tytułu niewywiązania się z umowy. Szczegóły dotyczące
zawarcia i realizacji umowy zostały przedstawione w pkt 4.2 Informacji.
Minister Zdrowia przewlekle prowadził proces egzekwowania należności z tytułu dochodów
budżetowych przysługujących od E&K Sp. z o.o.

Pierwszą karę umowną z tytułu niewywiązania się z umowy wykonawczej, na podstawie § 8 ust. 1
umowy ramowej Nr AD.252.9.2020 na sprzedaż i dostawę, zawartej 14 kwietnia 2020 r., Minister
Zdrowia naliczył 18 czerwca 2020 r., kolejne 22 i 25 czerwca 2020 r. oraz 9 i 17 lipca 2020 r. Po
wysłaniu wezwań do zapłaty kar umownych Minister Zdrowia nie podjął zdecydowanych działań
w celu ich wyegzekwowania. Sprawa została przekazana do Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej 20 dopiero w dniu 2 listopada 2020 r. Efektem przekazania sprawy do
Prokuratorii Generalnej było uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydanego
przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 listopada 2020 r. Innych działań w 2020 r., tj. w okresie
objętym kontrolą w imieniu Ministra, nie podjęto.
W okresie objętym kontrolą dysponent części 46 umorzył jedną należność w kwocie 344,3 tys. zł
Wojskowemu Instytutowi Medycznemu. Decyzja o umorzeniu była uzasadniona, a jej podjęcie
poprzedzono ustaleniem stanu faktycznego i wyjaśnieniem okoliczności sprawy.

Minister Zdrowia w 2020 r. nie udzielił żadnej ulgi w spłacie należności poprzez odroczenie terminu
płatności lub rozłożenie płatności na raty.

Nadzór Ministra nad realizacją dochodów budżetowych przez jednostki podległe i nadzorowane
polegał na weryfikacji i analizie kwartalnych danych dotyczących wykonania dochodów.
Weryfikowano na ich podstawie zgodność wykonanych dochodów z planem, poziom należności
i zaległości netto, tytuły zaległości oraz działania podejmowane w celu ich wyegzekwowania.

4.2.WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
4.2.1. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

W ustawie budżetowej na rok 2020, wydatki w części 46 zaplanowano w kwocie 5 221 246,0 tys. zł.
W trakcie roku, plan został zwiększony łącznie o kwotę 1 399 520,9 tys. zł. Łączna kwota wydatków
w planie po zmianach, wyniosła 6 620 766,9 tys. zł.
Wydatki budżetu państwa, w części 46, wyniosły 6 386 028,9 tys. zł, w tym wydatki wykonane
6 144 508,4 tys. zł i wydatki niewygasające z końcem 2020 r. 241 520,5 tys. zł. Wydatki w tej części
stanowiły 1,3% wydatków budżetu państwa. Wydatki kontrolowanych dysponentów III stopnia
wyniosły 751 639,8 tys. zł.

Wydatki wykonane części 46 stanowiły 92,8% planu po zmianach i były niższe o 26,5%
w porównaniu do roku 2019, głównie w wyniku poniesienia niższych wydatków na dotacje
i subwencje 21.

W Ministerstwie Zdrowia na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano 840 313,3 tys. zł, w tym 453 719,1 tys. zł w ramach
wydatków dysponenta III stopnia.
18
19
20
21

Pięć kar umownych w kwocie 16 803,1 tys. zł z terminami wymagalności: 25 czerwca 2020 r., 29 czerwca 2020 r., 01 lipca
2020 r., 16 lipca 2020 r., 24 lipca 2020 r.
Siedem not odsetkowych na kwotę 1969,3 tys. zł.
Dalej: Prokuratoria Generalna
W 2019 r. na zwiększenia funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia przekazano kwotę 2 693 675,8 tys. zł.
Informacja o wynikach kontroli KZD.430.003.2020 Nr ewidencyjny 110/2020/P/20/001/KZD.
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Rezerwy budżetowe
Z rezerw budżetowych wykorzystano ogółem kwotę 1 274 698,7 tys. zł (łącznie z wydatkami
niewygasającymi), tj. 90,0%, w tym z rezerw celowych kwotę 1 251 496,5 tys. zł (89,8%) i z rezerwy
ogólnej kwotę 23 202,2 tys. zł (99,96%).

W Ministerstwie Zdrowia badaniem objęto 65,6% kwoty zwiększającej plan wydatków z rezerwy
ogólnej oraz 25% kwoty zwiększającej plan dysponenta części 46 środkami z rezerw celowych
i 36,2% kwoty zwiększającej plan dysponenta III stopnia z rezerw celowych.
Z rezerwy celowej poz. 8, przeznaczonej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem
zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby
zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 22 w kwocie 200 000,0 tys. zł, nie wykorzystano
129 960,5 tys. zł (65%), z powodu braku dokumentów umożliwiających dokonanie płatności na rzecz
Agencji Rozwoju Przemysłu. Brakowało faktur dotyczących środków ochrony indywidualnej oraz
odstąpienia od części umowy zawartej na dostawę respiratorów.

W 2020 r. GIS otrzymał z rezerwy ogólnej, na podstawie trzech decyzji, łącznie 8000,0 tys. zł,
z których wykorzystano 7927,0 tys. zł, tj. 99,1% przyznanych środków. Całość wykorzystano na
zakup zestawów testowych do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Zakupione przez GIS zestawy
testowe były dystrybuowane przez CBRSP. Środki rezerw celowych, w wysokości 1581,0 tys. zł,
zostały przeznaczone na:
− sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo
atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej 23, w wysokości 1186,0 tys. zł (zwrot
niewykorzystanych środków w kwocie 295,0 tys. zł),
− dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Nadzór epidemiologiczny nad
chorobami zakaźnymi, w tym w szczególności: sporządzenie krajowych raportów liczbowych
o zarejestrowanych zakażeniach, zachorowaniach i zgonach na zakażenia i choroby zakaźne
podlegających zgłoszeniu, sporządzenie rocznego raportu o stanie zaszczepienia przeciw chorobom
zakaźnym, w ramach czwartego celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia,
realizowanego przez NIZP-PZH w ramach umowy zawartej z GIS, w wysokości 395,0 tys. zł
(zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 3,0 tys. zł).

Plan wydatków CBRSP zwiększono środkami z rezerwy ogólnej i rezerw celowych kwotą
62 520,3 tys. zł. Z tego 62 000,0 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętów medycznych, wyrobów
medycznych i innych produktów niezbędnych do zapobiegania i zwalczania zakażenia wirusem
SARS-CoV-2. Środki wykorzystano w 100%. Wydatków dokonywano na podstawie art. 6 ustawy
o COVID-19, najczęściej bez zawarcia pisemnej umowy. Na podstawie podpisanej umowy 24
wydatkowano tylko kwotę 2799,6 tys. zł, tj. 4,5%.

CBRSP dokonywała zakupów w terminach i na warunkach wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia,
nie uczestnicząc w negocjacjach z potencjalnymi kontrahentami. W przypadku środków ochrony
indywidualnej, gdy CBRSP znalazła dostawcę, proszono go o certyfikaty potwierdzające normy oraz
daty ważności przed dokonaniem zamówienia. Natomiast, gdy zakup zlecało Ministerstwo Zdrowia,
nie sprawdzano, czy towar spełnia wymogi, gdyż to nie CBRSP ustalała warunki zakupu i nie
prowadziła rozmów negocjacyjnych. Ministerstwo Zdrowia, przy zakupie środków ochrony
indywidualnej zalecało korzystanie z firm pośredniczących, w sytuacji, gdy dany towar był dostępny
w hurtowniach sprzętu medycznego. Doprowadziło to do niegospodarnego wydatkowania środków
publicznych.
W dniach 31 marca i 2 kwietnia 2020 r. CBRSP kupiła na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, od
wskazanej przez Ministerstwo Zdrowia firmy 7,0 tys. szt. przyłbic ochronnych za kwotę 340,1 tys. zł.
Firma dostarczająca Ministrowi przyłbice kupiła je tego samego dnia w hurtowni medycznej za
kwotę 241,1 tys. zł.

22
23
24

Decyzja Ministra Finansów MF/Fg6.4143.3.61.2020.MF.1317.
Dz. U. poz. 1593, ze zm.
Zakup respiratorów oraz koncentratorów tlenu.
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Rezerwy utworzone na przeciwdziałanie COVID-19
Na rezerwę celową poz. 74 25 pn. „Przeciwdziałanie COVID-19” – utworzoną przez Ministra Finansów
w 2020 r. ze środków zablokowanych na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych – została przekazana kwota
11 900,0 tys. zł. Na rezerwę celową poz. 75 pn. „Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19” Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 26 przeniósł 27 kwotę 33 502,7 tys. zł,
zablokowaną przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Blokowanie wydatków

Minister Zdrowia, w związku z opóźnieniami w realizacji zadań i nadmiarem środków, na podstawie
art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, podjął trzy decyzje
o blokowaniu planowanych na 2020 r. wydatków na łączną kwotę 33 502,7 tys. zł, co stanowiło 0,5%
wydatków planowanych. Decyzje te były uzasadnione.

Blokowanie środków było spowodowane głównie sytuacją epidemiczną w związku z COVID-19.
Nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na podróże i szkolenia krajowe
i zagraniczne oraz realizacja tych zadań w trybie online, ograniczenie realizacji umów zlecenia
z uwagi na pracę zdalną Urzędu (blokada 6500,0 tys. zł), a także niższe wykorzystanie środków na
świadczenia wysokospecjalistyczne (blokada 10 325,1 tys. zł) i na programy polityki zdrowotnej
(blokada 4339,5 tys. zł). Wystąpiły także oszczędności z rozstrzygniętych postępowań
przetargowych (1971,6 tys. zł) oraz z budowy i utrzymania rejestrów (4662,2 tys. zł).

Decyzje o blokowaniu wydatków budżetowych Minister Zdrowia podejmował niezwłocznie, o co
wnioskowała NIK po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r.
Dotacje i subwencje

W strukturze wydatków części 46 – Zdrowie, według grup ekonomicznych, największy udział
(46,9%) miały dotacje i subwencje, które wyniosły 2 881 537,3 tys. zł (99,6% planu po zmianach).
Wydatki na dotacje i subwencje były o 52,4% niższe niż w 2019 r.

Subwencje na finansowanie działalności naukowej i dydaktycznej podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki oraz dotacje podmiotowe zaplanowano w kwocie 2 121 948,9 tys. zł
i wykorzystano w 99,9%. Najwyższa kwota dotacji podmiotowej (157 805,8 tys. zł) została
przeznaczona na realizację zadań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na dotacje celowe wydatkowano w 2020 r. kwotę 1 094 212,7 tys. zł, tj. o 14,4% mniej w porównaniu
do 2019 roku. Plan zadań finansowanych z dotacji celowych został zrealizowany w 85,1%.

Najwyższe kwoty, łącznie 369 718,6 tys. zł (33,8% dotacji celowych), przekazano Narodowemu
Funduszowi Zdrowia na sfinansowanie:
− kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, udzielanych w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19 przez podmioty wykonujące działalność leczniczą
(200 000,0 tys. zł);
− świadczeń wysokospecjalistycznych (168 464,0 tys. zł);
− bezpłatnego zaopatrzenia w leki przysługujące świadczeniobiorcom w ciąży (1254,6 tys. zł).

Dotacje celowe przekazano też m.in.: na zadania budowlane i zakupy inwestycyjne związane
z COVID-19 szpitalom klinicznym (378 503,9 tys. zł), szpitalom ogólnym (36 244,8 tys. zł),
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (32 979,0 tys. zł).

Minister Zdrowia, 16 października 2020 r. 28, podał do publicznej wiadomości, w drodze
obwieszczeń, wykazy jednostek wraz z kwotami przyznanych dotacji.

Na podstawie doboru celowego 29, kontrolą objęto przekazanie i rozliczenie dwóch dotacji
podmiotowych 30, w łącznej wykorzystanej kwocie 170 021,8 tys. zł (51,2% wydatków na dotacje

25
26
27
28
29
30

Decyzja w sprawie blokowania planowanych na rok 2020 wydatków znak: MF/BP2. 4143.19.93.2020.BLOK z dnia
2020–11–26.
Dalej: „Minister Finansów”.
Decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 z dnia 2020–12–30 znak:
MF/BP4.4143.16.4.2020.RC.
Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 83, 84, 85, 86.
Kryterium doboru próby stanowiła najwyższa kwota przyznanej dotacji.
Dotacje podmiotowe dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Agencji Badań Medycznych.
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podmiotowe) oraz 17 dotacji celowych w łącznej kwocie 344 093,2 tys. zł, w tym 10 dotacji (środki
przekazane 217 558,2 tys. zł), przeznaczonych na działania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących przekazywania i rozliczania
dotacji.
Zatrudnienie i wynagrodzenie

Na wynagrodzenia w 2020 r., w części 46 – Zdrowie, wydatkowano 278 065,2 tys. zł. W porównaniu
do 2019 r. wydatki na ten cel wzrosły o 39 434,6 tys. zł, tj. o 16,5%. Ministerstwo Zdrowia
zrealizowało wydatki na wynagrodzenia w wysokości 74 006,2 tys. zł, co stanowiło 94,8% planu po
zmianach. W porównaniu do roku 2019 wydatki wzrosły o 6996,2 tys. zł (10,4%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w części 46 – Zdrowie, w 2020 r. wyniosło 7608,11 zł
i w porównaniu do roku 2019 wzrosło o 947,69 zł, tj. o 14,2%. W Ministerstwie Zdrowia przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w 2020 r. kształtowało się na poziomie 9244,77 zł i w porównaniu do
2019 r. było wyższe o 457,87 zł, tj. o 5,2%.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r., w przeliczeniu na pełne etaty, w jednostkach finansowanych
w części 46 – Zdrowie, wyniosło 3045,7 etatów i było wyższe w porównaniu do przeciętnego
zatrudnienia w roku 2019 o 60 etatów, tj. o 2,0%.

W okresie marzec-grudzień 2020 r. część pracowników kontrolowanych jednostek świadczyła pracę
w formie „pracy zdalnej”. W Ministerstwie Zdrowia odsetek osób zatrudnionych w formie „pracy
zdalnej” wahał się od 67% w lipcu do 88% w kwietniu. Warunki wykonywania przez pracowników
„pracy zdalnej” zostały określone w rozdziale 7a Telepraca, zarządzenia nr 43 Dyrektora
Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy
w Ministerstwie Zdrowia. Zmiana formy świadczenia pracy wiązała się z poniesieniem dodatkowych
kosztów na zakup sprzętu teleinformatycznego, laptopów, stacji dokujących oraz oprogramowania
dla użytkowników i administratorów sieci i serwerów. Z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie
1100,0 tys. zł.

W Głównym Inspektoracie Sanitarnym odsetek osób wykonujących pracę w formie zdalnej,
w okresie marzec-grudzień 2020 r., wahał się od 0% w miesiącach sierpień-wrzesień do 72,0%
w grudniu. Zlecanie oraz weryfikowanie zadań, realizowanych przez pracowników GIS w ramach
pracy zdalnej, należało do zadań kierujących daną komórką organizacyjną. Pracownicy, którzy
wykonywali pracę zdalną poza siedzibą GIS otrzymywali pisemne polecenie w tym zakresie.
Polecenie zawierało okres, na jaki została polecona praca zdalna oraz informację o tym, że realizacja
obowiązków służbowych, w tym potwierdzanie rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy, ma odbywać
się w porozumieniu i w sposób ustalony z kierującym daną komórką organizacyjną. Ponadto
w ramach opracowanych zasad pracy zdalnej w intranecie GIS została umieszczona instrukcja
stanowiskowa dotycząca bezpieczeństwa pracy wykonywanej w formie pracy zdalnej. W związku
z wprowadzeniem pracy zdalnej poniesione zostały koszty w wysokości 333,7 tys. zł wynikające
z konieczności zakupu sprzętu, tj. laptopy, tablety, zestawy (laptop, monitor, stacja dokująca) oraz
oprogramowanie.

Odsetek pracowników w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, wykonujących
pracę w formie zdalnej wynosił od 20% w grudniu do 35% w marcu i kwietniu. CBRSP nie ponosiła
dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem pracy w formie zdalnej.
Wydatki majątkowe i bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w części 46 – Zdrowie wyniosły 1 994 714,0 tys. zł,
tj. 91,6% planu po zmianach, i były wyższe od wykonania w 2019 r. o 43,0%. Najwyższe wydatki
poniesiono na realizację 13 programów polityki zdrowotnej (906 331,2 tys. zł), w tym na leczenie
antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017–2021 (347 995,9 tys. zł),
Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019–2023
(357 338,8 tys. zł). Środki przekazano też na zakup szczepionek do przeprowadzania
obowiązkowych szczepień ochronnych (235 476,8 tys. zł) oraz na zakup leków, wyrobów
medycznych i produktów biobójczych na kwotę 61 999,9 tys. zł do zapobiegania oraz zwalczania
zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Wydatki majątkowe, w części 46, zrealizowano w kwocie 906 707,5 tys. zł, co stanowiło 79,2% planu
po zmianach, były one wyższe od zrealizowanych w 2019 r. o 18,7%.
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Dysponent III stopnia przeznaczył kwotę 385 991,0 tys. zł na wydatki bieżące oraz 169 714,9 tys. zł
na wydatki majątkowe, co stanowiło odpowiednio 78,1% i 84,4% planu po zmianach.

Szczegółowym badaniem, na podstawie doboru celowego 31, objęto wydatki w kwocie
272 556,9 tys. zł, poniesione na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz choroby zakaźnej nim wywołanej (COVID-19).
Stwierdzono:

1. W dniu 14 kwietnia 2020 r. Minister Zdrowia reprezentując Skarb Państwa zawarł z E&K Sp. z o.o.,
umowę ramową nr AD.252.9.2020 „na sprzedaż i dostawę” (dalej: Umowa). Umowa została zawarta
na podstawie art. 10a w zw. z art. 6 ustawy o COVID-19, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Stosownie do § 1 Umowy jej przedmiotem było „ustalenie warunków współpracy dotyczącej
zakupów dokonywanych przez Zamawiającego i dostaw dokonywanych przez Wykonawcę towarów,
zwanych dalej urządzeniami”.

W Umowie zapisano, że: cena łączna urządzeń, sposób i terminy zapłaty ceny, zabezpieczenia
dokonanych przez Ministra Zdrowia płatności, terminy dostawy i odbioru, specyfikacja urządzeń,
w tym ich rodzaj i liczba, będą każdorazowo określane w nieodwołalnej ofercie składanej przez
wykonawcę. Akceptacja oferty jest równoznaczna z zawarciem umowy wykonawczej. Łączna
maksymalna wartość umów wykonawczych nie przekroczy kwoty 250 000,0 tys. zł. Zapłata cen
określonych w umowach wykonawczych (ofertach) będzie następować w terminach określonych
w wystawionej przez dostawcę fakturze, w terminie nie później niż do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu dostawy.
W § 8 ust. 1 umowy ramowej określono, że w przypadku niewykonania umowy lub umowy
wykonawczej w terminach w nich określonych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy wykonawczej za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki.

W dniu 14 kwietnia 2020 r. wykonawca umowy złożył cztery oferty na dostawę respiratorów –
łącznie 1241 szt. za kwotę 44 427,7 tys. euro (204 096,4 tys. zł), z tego 35 108,0 tys. euro
(161 282,7 tys. zł) miało być wpłacone w formie przedpłaty. Wykonawca nie przedstawił w ofertach
zabezpieczenia dla dokonywanych płatności.

Zgodnie z zamówieniem wykonawca umowy miał dostarczyć 225 szt. respiratorów w kwietniu
2020 r., 96 szt. w maju 2020 r. i 920 szt. do końca czerwca 2020 r. Z protokołów dostawy wynika,
że dnia 30 czerwca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia odebrało 60 szt. respiratorów (dwie dostawy),
a dnia 9 lipca 2020 r. – 140 szt. respiratorów. W dniu 14 kwietnia 2020 r. Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził zamówienie, akceptując płatność w formie przedpłaty. W tym
samym dniu wykonano przelewy na kwotę łączną 35 108,0 tys. euro (161 282,7 tys. zł), mimo
że zgodnie z § 3 ust. 1 umowy ramowej płatność miała nastąpić w terminie określonym na fakturze
VAT, a § 3 ust. 2 umowy ramowej stanowił, że wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę VAT
i doręczy ją nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy objętej fakturą VAT.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wyjaśniał, że decyzję o braku zabezpieczenia podjął
mając na uwadze to, że czas niezbędny do uzyskania dodatkowych zabezpieczeń przez E&K Sp. z o.o.,
mógł znacznie wydłużyć termin dostawy sprzętu. Sytuacja epidemiczna i doświadczenie poprzednich
tygodni wskazywało, że w przypadku ofert zakupu respiratorów decyzje należało podejmować
natychmiast, ponieważ oferty znikały z rynku w ekspresowym tempie. Oferta została pozytywnie
zweryfikowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a oferent znajdował się na liście
rekomendowanych dostawców przekazanych przez Agencję Wywiadu spółkom Skarbu Państwa.
Zostały, więc spełnione wszelkie wymogi należytej staranności w wyborze oferenta

W powyższym przypadku przedpłata – jako forma płatności – była niezgodna z § 15 ust. 6
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 32, który
stanowi, że zaliczki mogą być udzielane wyłącznie w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
31

32

Doboru próby dokonano dwuetapowo, w pierwszym etapie wybrano w sposób celowy wszystkie wydatki poniesione na
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, drugi etap stanowił dobór losowy
(losowanie proste).
Dz. U. z 2019 r. poz. 1718.
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W dniu zawarcia umowy, 14 kwietnia 2020 r. Ministerstwo otrzymało od E&K dokument określony,
jako „invoice oryginal” 33 na kwotę 17 866,5 tys. euro, na podstawie, którego dokonano przedpłaty na
kwotę 11 613,2 tys. euro (53 350,0 tys. zł), a pozostałą kwotę uznano za zobowiązanie wobec
kontrahenta.

Główna Księgowa Ministerstwa Zdrowia wyjaśniała, że z treści zamówienia nr 1 do umowy ramowej
AD.252.9.2020 wynikało, że Ministerstwo Zdrowia dokona przedpłaty 65% z wartości
17 866,5 tys. euro za respiratory. Po otrzymaniu 14 kwietnia 2020 roku dokumentu opracowanego na
anglojęzycznym wzorze INVOICE ORYGINAL nr 03/04/2020 i jego merytorycznym zatwierdzeniu oraz
weryfikacji podstawowych danych, wystawcy: nr NIP, numeru rachunku bankowego sprawdzonego
w wykazie podatników zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, wartości oraz uzasadnienia
merytorycznego dokumentu, dokonano zapłaty zgodnie z § 3 umowy ramowej. Dokument ten został
uznany, jako dowód księgowy i ujęty w ewidencji księgowej, zgodnie z jego treścią.

Podkreślić przy tym należy, że wskazany dokument nie zawierał informacji dotyczącej stawki i kwoty
podatku VAT, a tym samym nie spełniał wymagań dla faktury określonych w art. 106e ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 34. Mimo to uznany został za fakturę i ujęty
w ewidencji księgowej, czego efektem było zaksięgowanie zobowiązań w kwocie 28 857,6 tys. zł 35.

E&K Sp. z o.o. nie wywiązała się z zawartych umów. Nie dostarczyła 1041 sztuk respiratorów oraz
nie dotrzymała terminów dostaw zawartych w umowach, pomimo iż otrzymała zaliczkę w wysokości
161 282,7 tys. zł.

Minister Zdrowia odstąpił od tych umów w następujących datach: w dniu 15 maja 2020 r., w dniu
3 czerwca 2020 r.; w dniu 22 czerwca 2020 r. oraz w dniu 30 czerwca 2020 r.

E&K Sp. z o.o. zwróciła 18 maja 2020 r. przedpłatę w kwocie 39 778,6 tys. zł, 22 maja 2020 r.
– 3982,2 tys. zł, 1 czerwca 2020 r. – 1033,8 tys. zł i 29 czerwca 2020 r. – 19 058,4 tys. zł.

E&K Sp. z o.o., w okresie od 18 maja 2020r. do 29 czerwca 2020r., z otrzymanej kwoty przedpłaty
w wysokości 161 282,7 tys. zł. do dnia 29 czerwca 2020 r. zwróciła 63 853,0 tys. zł
(14 231,2 tys. euro) oraz dostarczyła towar (ostatnia dostawa 9 lipca 2020 r.) za kwotę
39 714,6 tys. zł (8955,0 tys. euro). Na dzień 31 grudnia 2020 r. kwota niezwróconych zaliczek
wynosiła 11 921,8 tys. euro (55 016,7 tys. zł) 36.
Ówczesny Dyrektor Biura Administracyjnego wyjaśniał, że kroki zmierzające do odzyskania środków
od E&K Sp. z o.o. podjęto wcześniej niż w listopadzie 2020 roku. Wskazał, że podejmowane były
liczne próby ugodowego załatwienia sprawy, czego efektem było złożenie 14 sierpnia 2020 roku
oświadczenia o uznaniu długu, które pozwoliło na znacznie szybsze, niż w wypadku tradycyjnego
procesu sądowego, uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

NIK zwraca uwagę, iż postanowienia Umowy zobowiązywały obie strony zarówno Ministerstwo, jak
i E&K Sp. z o.o. do przestrzegania jej postanowień, w szczególności terminowych dostaw umownej
liczby respiratorów oraz naliczenia kar umownych w przypadku niewywiązania się z przedmiotu
umów przez spółkę. Dostawa urządzeń miała nastąpić sukcesywnie w ciągu trzech miesięcy. Należy
zaznaczyć, że nawet jeśli Umowa nie zawierałaby formy zabezpieczenia płatności, to mając na
uwadze, że wydatkowane są środki budżetu państwa, należało dokonać zabezpieczenia formy
płatności.

Główna Księgowa Ministerstwa Zdrowia wyjaśniła, że płatności dokonano w formie przedpłaty,
ponieważ taki sposób płatności wynikał wprost ze zlecenia nr 1 i był zgodny z zawartą umowa
ramową. Zwróciła uwagę, na postanowienie § 1 ust. 1 umowy ramowej z dnia 14 kwietnia 2020 roku,
zgodnie, z którym „Przedmiotem umowy ramowej, zwanej w dalszej części „umową”, jest ustalenie
warunków współpracy dotyczącej zakupów dokonywanych przez Zamawiającego i dostaw
dokonywanych przez Wykonawcę towarów, zwanych dalej urządzeniami, których cenę łączną,
sposób i terminy zapłaty ceny, zabezpieczenia dokonanych przez Zamawiającego płatności, terminy
dostawy i odbioru, specyfikację urządzeń, w tym ich rodzaj i ilość będą każdorazowo określane
w nieodwołalnej ofercie składanej przez Wykonawcę”. Realizacja zakupów w okresie III–XI
33
34
35

36

Pisownia oryginalna.
Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.
Ministerstwo Zdrowia (dysponent III stopnia) dokonało korekty zapisów księgowych. Zobowiązania wobec E&K Sp. z o.o.
w kwocie 28 857,6 tys. zł zostały zdjęte z ewidencji księgowej (korekta sprawozdania Rb-28 z dnia 27 kwietnia 2021 r.).
Minister Zdrowia, pismem z dnia 18 maja 2021 r., poinformował Prezesa NIK, że 14 kwietnia 2021 r. komornik, w toku
egzekucji, przekazał na konto Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia łączną kwotę 24 586,7 tys. zł. W dniu 5 maja 2021 r.
doszło do przekazania przez komornika na konto Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia kwoty 2,0 tys. zł.
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2020 roku, w tym forma płatności za zamówiony sprzęt medyczny oraz środki ochrony
indywidualnej, wynikały z panującej sytuacji rynkowej oraz konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom Polski. Szczegółowe regulacje dotyczące zobowiązań na rzecz
wykonawców zostały określone w postanowieniach zawartych przez Ministerstwo Zdrowia umów,
w tym umów szczegółowych.

NIK nie podziela przedstawionego stanowiska. Sposób i termin zapłaty określony w ofercie
i zamówieniu powinien zostać zrealizowany w sposób przewidziany § 3 ust. 1 umowy ramowej,
zgodnie z którym płatność ceny powinna nastąpić w terminie określonym w umowie po wystawieniu
faktury VAT.

Ministerstwo Zdrowia decydując się na transakcje walutowe, poniosło dodatkowe koszty z tytułu
różnic kursowych. Z przekazanych 14 kwietnia 2020 r. w formie przedpłaty środków w kwocie
35 108,0 tys. euro (161 282,7 tys. zł) dostawca E&K Sp. z o.o. zwrócił 14 231,2 tys. euro (63 853,0 tys.
zł). Ze względu na różnice kursowe za 14 231,2 tys. euro Ministerstwo Zdrowia 14 kwietnia 2020 r.
zapłaciło 65 376,7 tys. zł, a po zwrocie środków w okresie 18 maja – 29 czerwca 2020 r. odzyskało
kwotę o 1523,7 tys. zł niższą.
Według dodatkowych wyjaśnień Ministra Zdrowia z 18 maja 2021 r., w pierwszym kwartale 2021 r.
komornik zajął środki pieniężne z tytułu wierzytelności przysługującej E&K Sp. z o.o. od KGHM Miedź
Polska S.A. w kwocie 24 626 tys. zł w dniu 16 lutego 2021 r. zajął 418 respiratorów znajdujących się
w magazynie w Warszawie. Minister Zdrowia 15 marca 2021 r. wystąpił o nadanie
uprawomocnionemu nakazowi zapłaty z 16 listopada 2020 r. klauzuli wykonalności w części
zasądzonej na rzecz Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia od pozwanej E&K Sp. z o.o. w Lublinie kwoty
12 013,3 tys. euro wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia od 15 sierpnia 2020 r. W dniu 30 marca
2021 r. Minister Zdrowia wniósł o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego ze
wszystkich skalników majątkowych dłużnika. W dniu 14 kwietnia 2021 r. komornik, w toku
egzekucji przekazał na konto Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia łączną kwotę 24 586,7 tys. zł,
a w dniu 5 maja 2021 r. przelał na konto Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia kwotę 2 tys. zł. Obecnie
toczy się postępowanie egzekucyjne dotyczące 418 respiratorów. Dodatkowo Skarb Państwa
– Minister Zdrowia wniósł do komornika o zabezpieczenie (przez dokonanie zajęcia) roszczenia
wierzyciela, które wynika z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, gdzie zabezpieczono
roszczenie kwoty 3641, 1 tys. euro wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu opóźnienia, do wysokości
sumy ubezpieczenia w kwocie 16 691,4 tys. zł.
2. W dniu 30 kwietnia 2020 r. Minister Zdrowia zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowę
ramową nr AD.252.26.2020 przedmiotem, której był zakup 1500 opakowań testów oraz 4500
opakowań izolatorów. Łączna wartość zakupu wyniosła 23 591,6 tys. zł. Wniosek o zakup został
zatwierdzony dnia 22 maja 2020 r. Odbiór towaru został pokwitowany protokołami odbioru:
pierwszym z dnia 15 maja 2020 r. oraz drugim z adnotacją „data zgodna z datą złożenia podpisów
przez strony” i datą złożenia podpisu elektronicznego odbiorcy 22 maja 2020 r. wraz z odręcznym
podpisem dostawcy bez daty. Protokół z dnia 15 maja 2020 r. zawierał potwierdzenie odbioru
zamówienia bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych, a także potwierdzenie przejęcia ryzyka
przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru. Drugi protokół również potwierdzał dostawę
i odbiór towaru bez uwag i zastrzeżeń.

Odbioru zamówionego towaru dokonano 15 maja 2020 r., mimo że wniosek o zakup został
zatwierdzony dopiero 22 maja 2020 r. W Zarządzeniu nr 36 Dyrektora Generalnego Ministerstwa
Zdrowia z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień
publicznych i pracy komisji przetargowej w Ministerstwie Zdrowia 37, w § 1a określono,
że zamówienia udzielane na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19, niezależnie od ich wartości, są
realizowane po zatwierdzeniu wniosku przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub osobę
przez niego umocowaną.
Dyrektor Biura Administracyjnego Ministerstwa Zdrowia wyjaśniał, że: „podpisany 15 maja protokół
stanowił jedynie potwierdzenie wydania towaru, a nie potwierdzenie przyjęcia do dalszego
wykorzystywania. Dopiero protokół z 22 maja należy traktować, jako właściwy dokument
potwierdzający przyjęcie towaru, którego zakup określony został szczegółowo we wniosku z 22 maja
2020 roku, ogólnie zaś w umowie z 30 kwietnia 2020 roku”.

37

Ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 marca 2019 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych i pracy komisji
przetargowej w Ministerstwie Zdrowia oraz z Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia
6 kwietnia 2020 r.
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W ocenie NIK, z protokołu podpisanego 15 maja 2020 r. jednoznacznie wynika, że towar został
odebrany bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych, jednak siedem dni przed zatwierdzeniem
wniosku o zamówienie.

Ministerstwo Zdrowia nie dochowało należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji
związanej z odbiorem zakupionych testów i izolatorów. Jeżeli pierwszy protokół odbioru miał być
tylko potwierdzeniem dostawy to nie powinien zawierać informacji o odbiorze zamówienia bez
zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. Takie potwierdzenie dostawy oraz upływ czasu od dostawy
do podpisania drugiego protokołu uniemożliwił zgłaszanie roszczeń wobec dostawcy, ponieważ
zgodnie z § 2 ust. 7 umowy ramowej „Odbiorca może zgłosić zastrzeżenia, co do liczby/ilości lub
jakości dostarczonych Produktów w terminie nieprzekraczającym 48 (czterdzieści osiem) godzin od
chwili dostawy. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu uprzednim wygasa prawo Odbiorcy
do zgłaszania roszczeń wobec Dostawcy w tym przedmiocie, z wyłączeniem wad ukrytych”.
Podpisanie pierwszego protokołu wyłączyło, po upływie 48 godzin, odpowiedzialność wykonawcy
z tytułu braków jakościowo-ilościowych dostarczonego towaru. Drugi protokół nie zawierał
dokładnego wskazania terminu i miejsca dokonania czynności. Było to działanie nierzetelne.
Zamówienia publiczne

W urzędzie obsługującym Ministra szczegółowym badaniem prawidłowości udzielania zamówień
publicznych objęto cztery zamówienia 38 o wartości 79 948,6 tys. zł. Doboru zamówień do badania
dokonano w sposób celowy, przyjmując za kryterium wartość zamówienia (powyżej 30 tys. euro)
oraz tryb udzielenia zamówienia (zwolnienie na podstawie art. 6a ustawy o COVID-19). Przedmiotem
trzech badanych zamówień były dostawy, a jednego usługi.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego zrealizowano bez stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych.

W dniu 26 października 2020 r. Minister Zdrowia zwrócił się do Ministra Finansów o przeniesienie,
w trybie art. 171 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, kwoty 980,0 tys. zł, z przeznaczeniem na
zakup licencji oprogramowania Microsoft 365 E3 lub oprogramowania równoważnego oraz zakup
laptopów do pracy zdalnej. W dniu 6 listopada 2020 r. Minister Finansów zwrócił uwagę na treść
art. 15zi pkt 4 ustawy o COVID-19, zgodnie, z którym w celu realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19, przeniesienia polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków
mogą być dokonywane mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 171 ust. 3 i 4 ustawy
o finansach publicznych. W dniu 16 listopada 2020 r. Minister Zdrowia w odpowiedzi wskazał, że
przeznaczenie przedmiotowych środków nie było związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W dniu
23 listopada 2020 r. Minister Finansów wyraził zgodę na wnioskowane przez Ministra Zdrowia
zmiany w budżecie, a 25 listopada 2020 r. Minister Zdrowia wydał stosowną decyzję w sprawie
przesunięcia środków.

W dniu 14 grudnia 2020 r. Minister Zdrowia zatwierdził wniosek o zamówienie na dostawę,
w ramach tych środków, 100 szt. laptopów, które zostało zrealizowane na podstawie art. 6a ustawy
o COVID-19. Umowę zawarto 23 grudnia 2020 r., odbiór przedmiotu zamówienia nastąpił 29 grudnia
2020 r., natomiast płatność 31 grudnia 2020 r. Ministerstwo Zdrowia tytułem przedmiotowego
zamówienia poniosło wydatek w kwocie 572,0 tys. zł.
Ministerstwo Zdrowia udzieliło zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, na podstawie art. 6a ustawy o COVID-19 w sytuacji, gdy nie zachodziły
przesłanki do odstąpienia od stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Jak wyjaśniał dyrektor Biura Administracyjnego w Ministerstwie Zdrowia, początkowo rzeczywiście
planowano dokonanie zakupu laptopów w zwykłym trybie, dlatego też w piśmie do Ministra
Finansów wskazano, że przeznaczenie przedmiotowych środków nie było związane
z przeciwdziałaniem COVID-19. Jednakże dalszy dynamiczny rozwój sytuacji epidemiologicznej
w kraju, a co za tym idzie konieczność przedłużenia pracy zdalnej w Ministerstwie Zdrowia,
wymusiła potrzebę jak najszybszego zakupu dużej liczby laptopów w związku z wykonywaniem
pracy zdalnej przez pracowników. W związku z powyższym sytuacja epidemiologiczna w kraju
spowodowała zmianę uzasadnienia przy zakupie laptopów, dla których został zastosowany tryb
określony w art. 6a ustawy o COVID-19.

W ocenie NIK, nie było podstawy do udzielenia zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych. Praktyka dokonywania zakupów z powołaniem się na przeciwdziałanie COVID-19 nie
38

Dwa zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego, po jednym zamówieniu na dostawę testów i usługę ubezpieczenia.
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może służyć omijaniu przepisów tej ustawy. Udzielenie zamówienia publicznego z pominięciem
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów
publicznych określone w art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych 39.
W GIS stwierdzono dokonywanie wydatków z pominięciem przepisów oraz trybów przewidzianych
w ustawie Prawo zamówień publicznych, na zakup zestawów testowych do badania w kierunku
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (trzy zamówienia o łącznej wartości 3674,2 tys. zł). Główny
Inspektor Sanitarny uzasadniał pilny zakup testów diagnostycznych koniecznością zapewnienia
możliwości wykonywania zarówno wstępnej diagnostyki, jak i potwierdzania wyników badań u osób
zakażonych lub podejrzanych o zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Przepisy szczególne dotyczące COVID-19 zaczęły obowiązywać od 8 marca 2020 r. Do tego czasu
obowiązywały przepisy prawa zamówień publicznych.
Zobowiązania

Na koniec 2020 r. zobowiązania w części 46 – Zdrowie wyniosły 38 351,4 tys. zł i w stosunku do roku
2019 zwiększyły się o 17 037,9 tys. zł, tj. o 79,9%. Największą kwotę zobowiązań stanowiły
zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 18 701,8 tys. zł, tj. 48,8%
zobowiązań ogółem. Zobowiązania wymagalne w części 46 – Zdrowie nie wystąpiły.

Na koniec 2020 r. zobowiązania GIS, jako dysponenta II stopnia, wynosiły 2670,3 tys. zł i dotyczyły
m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2232,1 tys. zł, składek na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 381,2 tys. zł, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy w kwocie 45,8 tys. zł oraz zakupu energii w wysokości 5,7 tys. zł. Zobowiązania GIS,
jako dysponenta III stopnia, wynosiły 1257,8 tys. zł i dotyczyły m.in. dodatkowego wynagrodzenia
rocznego w wysokości 1049,4 tys. zł, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
w wysokości 180,4 tys. zł, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie
25,7 tys. zł oraz zakupu usług zdrowotnych w wysokości 1,3 tys. zł. Zobowiązania wymagalne nie
wystąpiły.
Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego

Wydatki niewygasające z końcem 2019 r. 40, w wysokości 20 400,0 tys. zł, zaplanowane na zakup
ambulansów dla ratownictwa medycznego, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem do
30 kwietnia 2020 r. w kwocie 20 370,6 tys. zł.

Minister Zdrowia zgłosił do Ministra Finansów wydatki niewygasające w roku budżetowym 2020 41
w kwocie 241 520,5 tys. zł, na realizację 34 zadań, w tym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe
196 282,9 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 43 830,5 tys. zł oraz dotacje i subwencje
1407,1 tys. zł.
Spośród 34 zadań zamieszczonych w wykazie, 30 to zadania pierwotnie zaplanowane w ustawie
budżetowej do realizacji w 2020 r. Cztery nowe zadania to:
−

−
−
−

zakup nowej centrali telefonicznej VoIP w ramach umowy realizowanej przez Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (400,0 tys. zł);
zadania inwestycyjne w szpitalach klinicznych (50 000,0 tys. zł);
zadania inwestycyjne w instytutach badawczych (30 000,0 tys. zł);
modernizacja Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
(627,3 tys. zł).

Zadania inwestycyjne w instytutach badawczych i szpitalach klinicznych były realizowane
ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju i konieczność zapewnienia odpowiednich
standardów sanitarnych i dodatkowych miejsc dla pacjentów w celu zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19.

Dostawy szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień (38 199,2 tys. zł) przesunięto
z IV kwartału 2020 r. na 2021 r. z powodu braku wolnej powierzchni magazynowej Centralnej Bazy
Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Opóźnienie w realizacji pozostałych zadań wynikało
39
40
41

Dz. U. z 2021 r. poz. 289, ze zm.
Art. 24e ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2490).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020
nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422).
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przede wszystkim z przedłużających się procedur zamówień publicznych (weryfikacja ofert,
odwołania, itp.), a także trudności spowodowanych epidemią COVID-19 (absencje, zakłócenia
w dostawie materiałów i wyposażenia).
Nadzór i kontrola wydatkowania środków publicznych

Dysponent części 46 – Zdrowie prowadził nadzór i kontrolę wydatkowania środków publicznych
oraz dokonywał analiz i ocen zgodności poniesionych wydatków z planowanym przeznaczeniem.
Oceny stopnia realizacji zadań dokonywano w okresach miesięcznych i kwartalnych. Jednostki
podległe i nadzorowane składały miesięczne sprawozdania liczbowe oraz kwartalne opisowe
z realizacji zadań. Prowadzono monitoring realizacji planów w układzie zadaniowym, który
obejmował swoim zakresem również jednostki podległe i nadzorowane. Informacje uzyskane
z monitoringu dotyczyły zarówno kwot wydatków, jak i efektów rzeczowych. Dokonywano
identyfikacji i oceny ryzyka, w tym ryzyka korupcyjnego.
Audytorzy Ministerstwa Zdrowia przeprowadzili m.in. audyt procesu sprawowania nadzoru
nad jednostkami podległymi Ministrowi Zdrowia.

Audytorzy zwrócili uwagę, że nadzór Ministra nad jednostkami podległymi nie został dostatecznie
uregulowany oraz, że koncentrował się przede wszystkim na kwestiach finansowych i zagadnieniach
organizacyjno-prawnych (zgodnością działalności z przepisami prawa i statutem), a w mniejszym
stopniu na kwestiach merytorycznych, w szczególności na rozliczeniach z realizacji przyjętych celów
i zadań według ustalonych mierników efektywności, co m.in. spowodowane jest brakiem narzędzi
informatycznych wykorzystujących usystematyzowane bazy danych.

W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzano również kontrole dotyczące m.in. wydatkowania
środków publicznych, w tym dotacji oraz problematyki efektywności i skuteczności realizacji planów
w układzie zadaniowym. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości formułowane były zalecenia
pokontrolne, wraz z terminem przedstawienia informacji o sposobie realizacji.
Dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu państwa oraz zatrudnienia i wynagrodzenia w części 46
– Zdrowie przedstawiają tabele stanowiące załącznik 6.5 i 6.6 do Informacji.

4.2.2. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Przyjęty ustawą budżetową na 2020 r. plan wydatków budżetu środków europejskich w części 46
– Zdrowie w kwocie 601 389,0 tys. zł, został zwiększony środkami z rezerw celowych
o 804 929,0 tys. zł (133,8%) i wyniósł 1 406 318,0 tys. zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 1 328 324,1 tys. zł, co stanowiło 94,5% planu po zmianach.
W porównaniu do roku 2019 r. były wyższe o 564 193,8 tys. zł, tj. o 73,8%.

Na finansowanie w części 46 – Zdrowie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w grupie
wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczono
środki w kwocie 855 775,2 tys. zł, w tym 722 344,1 tys. zł z budżetu środków europejskich
i 133 431,1 tys. zł z budżetu państwa. Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 dofinansowano zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu
medycznego niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Środki
z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 przeznaczono m.in. dla Narodowego
Funduszu Zdrowia na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.

W Ministerstwie Zdrowia (dysponent III stopnia) z budżetu środków europejskich wydatkowano
kwotę 444 628,4 tys. zł, co stanowiło 96,4% planu po zmianach.
Wydatki budżetu środków europejskich w roku 2020 w GIS wyniosły 80,8 tys. zł, co stanowiło 0,15%
planu po zmianach. Niski poziom wykonanych wydatków w tym zakresie był spowodowany
nierozstrzygnięciem przetargów ogłoszonych w ramach realizacji projektu 42 ze względu na zbyt
wysokie kwoty zaproponowane przez wykonawców.

Kontrolą objęto wydatki budżetu środków europejskich zrealizowane przez Ministerstwo Zdrowia
(dysponenta III stopnia) na łączną kwotę 44 160,4 tys. zł, co stanowiło 9,9% wydatków budżetu

42
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środków europejskich poniesionych w 2020 r. Doboru wydatków do szczegółowego badania
dokonano w sposób celowy spośród wydatków poniesionych na zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolą prawidłowości udzielania i realizacji zamówień publicznych, finansowanych ze środków
europejskich, objęto, dobrane w sposób losowy cztery zamówienia, o wartości 13 645,9 tys. zł
zrealizowane przez Ministerstwo Zdrowia (dysponenta III stopnia). W badanej próbie nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu środków europejskich w części 46 – Zdrowie
przedstawia tabela stanowiąca załącznik 6.7 do Informacji.

4.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania rocznych łącznych sprawozdań za 2020 r. przez
dysponenta części 46 – Zdrowie, a także sprawozdań jednostkowych dysponenta części 46,
Ministerstwa Zdrowia (dysponenta III stopnia), Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Centralnej
Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych:
− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23),
− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),
− z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28NW),
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych
ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej (Rb-28 Programy),
− z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na
realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28UE),
− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie
zadaniowym (Rb-BZ1)

Ponadto kontrolą poprawności sporządzenia objęto sprawozdania w zakresie operacji finansowych
za IV kwartał 2020 r. o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).

Sprawozdania łączne zostały sporządzone przez dysponenta części 46 na podstawie sprawozdań
jednostkowych (własnych i podległych jednostek). Wyżej wymienione sprawozdania zostały
sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym.
Kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych kontrolowanych jednostek (dysponentów III
stopnia) były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stosowany system kontroli
zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość sporządzonych sprawozdań.

Stosowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym system finansowo-księgowy nie pozwalał na
bezpośrednie wygenerowanie sprawozdań budżetowych, co wiązało się z koniecznością
przeprowadzenia kilkuetapowej weryfikacji, a ostateczne sprawdzenie poprawności danych
sprawozdawczych było prowadzone na podstawie zestawienia w programie Excel.
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Najwyższa Izba Kontroli, po przeprowadzonych w okresie od 5 stycznia 2021 r. do 2 kwietnia
2021 r. czynnościach kontrolnych, skierowała wystąpienia pokontrolne do Ministra Zdrowia,
Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Centralnej Bazy Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych.

W wystąpieniu pokontrolnym z 27 kwietnia 2021 r., skierowanym do Ministra Zdrowia, NIK wniosła
o:
− opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących ponoszenia wydatków na wypadek zaistnienia
masowych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu obywateli, które zabezpieczą przed
niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych,
− przeprowadzanie rzetelnych analiz przy dokonywaniu wydatków bez stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych,
− dokonywanie zabezpieczenia płatności w przypadku zaliczkowania ponoszonych wydatków.
W wystąpieniu pokontrolnym z 15 kwietnia 2021 r. skierowanym do Głównego Inspektora
Sanitarnego, NIK wniosła o rozważenie opracowania i wdrożenia procedur dotyczących ponoszenia
wydatków na wypadek zaistnienia masowych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu obywateli,
które zabezpieczą przed nieprawidłowym wydatkowaniem środków publicznych i usprawnią ich
wykorzystanie.

W wystąpieniu pokontrolnym z 24 marca 2021 r. skierowanym do Dyrektora Centralnej Bazy
Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, wobec niestwierdzenia nieprawidłowości, NIK odstąpiła
od formułowania uwag i wniosków.

Minister Zdrowia 18 maja 2021 r. zgłosił dziewięć zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.
W podjętej 2 czerwca 2021 r. uchwale Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uwzględniło trzy
zastrzeżenia w całości, a pozostałe zastrzeżenia oddaliło.

Główny Inspektor Sanitarny nie wniósł zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. Pismem z dnia
4 maja 2021 r. Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego poinformował o sposobie wykonania
wniosku sformułowanego w wystąpieniu pokontrolnym.

LICZBA WNIOSKÓW POKONTROLNYCH
Liczba wystąpień
pokontrolnych
– ogółem

Liczba wystąpień pokontrolnych
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– ogółem
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6. ZAŁĄCZNIKI

6.1. DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH CZĘŚCI 46 –
ZDROWIE
Lp.

Nazwa jednostki

podległej1)

Część 46 – Zdrowie, w tym:
1.

Biuro Administracyjne
Ministerstwa Zdrowia

3.

Regionalny Ośrodek Psychiatrii
Sądowej Starogard Gdański

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1)

18.

Regionalny Ośrodek Psychiatrii
Sądowej Branice
Krajowy Ośrodek Psychiatrii
Sądowej dla Nieletnich Garwolin
Krajowy Ośrodek Zapobiegania
Zachowaniom Dyssocjalnym
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat
Farmaceutyczny

Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych
Narodowe Centrum Krwi

Krajowe Centrum ds. AIDS

Krajowe Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Centralna Baza Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych
Krajowe Centrum Bankowania
Tkanek i Komórek

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji
"Poltransplant"
Zakład Zamówień Publicznych
przy Ministrze Zdrowia
Centrum e-Zdrowia

Dysponent części 46 –Zdrowie

Przeciętne
zatrudnienie
wg Rb-70

Wykonanie 2020

Dochody

Wydatki budżetu
państwa i budżetu
środków
europejskich
tys. zł

Udział
w tym,
w wydatkach
wydatki na
wynagrodzenia wg części ogółem
Rb-70

3046,0

220 946,7

7 714 353,0

278 065,2

150,4

0,0

17 830,7

12 173,6

667,1
149,0
145,3
355,0

7093,1
0,9

429,9

175 657,7

23,3

53,5

25,8
29,0
18,9
8,1

29,0
12,3

251,6
0,0

15 255,2

0,4

5473,3

21,8

17 408,1

0,3

392,0
127,2

1 098 466,5

38 356,0
56 086,0

2031,1

28 837,3

12 157,3
10 870,7
28 302,8
33 383,3
14 261,9

0,2
0,2
0,5
0,7

0,4

354 294,2

1894,2

4,6

9433,7
7211,3

1946,6
1684,2
2248,5

3,2

64 761,7

2138,9

29 495,5

2199,5

221 206,8

34 882,8

10 459,7

419,8

275 810,6

12 796,9

4 875 689,4

1475,1
716,9

1215,5
0,0

W zestawieniu ujęto jednostki, których udział w wydatkach części ogółem stanowił nie mniej niż 0,1%.
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0,2

0,9

87,5

67,5

14,2

34 744,6

480 692,7

171,6

100,0

65 636,0

348,8

0,0

74 006,2

%

6,2

0,1
0,1
0,8
0,1
0,4
3,6

2,9

63,2
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6.2. WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK
Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

1.

Ministerstwo Zdrowia

3.

Centralna Baza Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych

2.

*

Główny Inspektorat Sanitarny

Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności*

Krzysztof Saczka – zastępca
Głównego Inspektora Sanitarnego
kierujący pracami GIS

O

Adam Niedzielski

Anna Hertmanowska-Mataśka

Użyty skrót oznacza: P − ocena pozytywna, O - w formie opisowej, N − negatywna
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O

P

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Departament Zdrowia

Departament Zdrowia

Departament Zdrowia
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6.3. KALKULACJA OCENY OGÓLNEJ W CZĘŚCI 46 – ZDROWIE

Oceny wykonania budżetu w części 46 – Zdrowie dokonano stosując kryteria 43 oparte na
wskaźnikach wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 roku 44.
Dochody (D): 220 946,7 tys. zł

Wydatki (W) 45: 7 714 353,0 tys. zł

Łączna kwota (G = D + W): 7 935 299,7 tys. zł

Waga dochodów w łącznej kwocie (Wd = D : G) 0,0278

Waga wydatków w łącznej kwocie: (Ww = W : G) 0,9722
Nieprawidłowości w dochodach: 18 772,4 tys. zł

Nieprawidłowość dotyczyła opóźnienie w podejmowaniu skutecznych działań windykacyjnych
należności z tytułu dochodów budżetowych.

Ocena cząstkowa dochodów (Od): (1) negatywna

Nieprawidłowości w wydatkach (Ow): 34 773,2 tys. zł, co stanowiło 0,45% wydatków ogółem części
46 – Zdrowie.

Nieprawidłowości w wydatkach ocenione, jako poniesione z naruszeniem prawa lub niegospodarne
dotyczyły:
−

−

−

braku zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa przy realizacji umowy zawartej na dostawę
respiratorów, co skutkowało niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych w kwocie
30 428,1 tys. zł,

udzielenia dwóch zamówień publicznych, w łącznej kwocie 4246,1 tys. zł, na zakup 100
laptopów oraz zestawów diagnostycznych z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, co było niezgodne z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że
jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi,
dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach
publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
niegospodarnego wydatkowania środków przy zakupie przyłbic ochronnych w kwocie 99,0 tys. zł.

Ocena cząstkowa wydatków: (3) opisowa (wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z realizacji
dochodów i wydatków budżetu państwa w części46 –Zdrowie w 2020 r.).
Łączna ocena dochodów i wydatków ŁO 46: 1 x 0,0278 + 3 x 0,9722 = 3
Opinia o sprawozdaniach:

Ocena ogólna:

43
44
45
46

pozytywna

opisowa

http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/
Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/
Łącznie z wydatkami budżetu środków europejskich. Wydatki budżetu państwa prezentujemy łącznie z wydatkami, które
nie wygasły z upływem roku.
ŁO = Od x Wd + Ow x Ww
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6.4. DOCHODY BUDŻETOWE W CZĘŚCI 46 – ZDROWIE
2019

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Ustawa1)

1

2

3

4

Ogółem, w tym:
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

2.1
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.

730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

73013 - Działalność w zakresie
umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa
wyższego

73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza
73090 - Rozliczenia środków
ewidencjonowanych do 2018 r. w działach
„730 - Nauka" i „803 – Szkolnictwo wyższe"
73095 - Pozostała działalność

750 - Administracja publiczna

75001 - Urzędy naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej
851 - Ochrona zdrowia

85112 - Szpitale kliniczne

85116 - Profilaktyczne domy zdrowia

2020

tys. zł

Wykonanie
5

187 161,0

220 946,7

8,3

0,0

2,0

68,4

0,0

256,5

97,0

139,1

217 635,5

187 059,0

220 801,9

101,5

45,6

57,0

56,7

124,3

68,1

29,9

77,8

1,1

0,0

256,5
273,9

5,0

4,0

1,0

97,0

290,0

5,9

-

139,1

269,8

85132 - Inspekcja Sanitarna

6457,3

4607,0

5501,8

85134 - Inspekcja do Spraw Substancji
Chemicznych

6178,9

4221,0

5881,2

85137 - Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
85141 - Ratownictwo medyczne
85143 - Publiczna służba krwi

85144 - Ratownictwo medyczne
85148 - Medycyna pracy

85149 - Programy polityki zdrowotnej

85151 - Świadczenia wysokospecjalistyczne
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS
85153 - Zwalczanie narkomanii

85156 - Składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
85157 - Staże i specjalizacje medyczne
85195 - Pozostała działalność

1781,7

1240,0

1,1

0,0

0,1

0,4

0,0
0,0

7

118,1
118,4
-

82,4

-

63,7

143,4

143,4

98,5

93,0

118,0

99,4

102,6

96,3

85,2

119,4

95,2

139,3

3,2

1032,2

0,1

0,0

0,0

5:4

54,2

105,8

175 657,7

419,4

54,2

114,0

148 821,0
3,0

0,0

2031,1

166 024,4
0,3

24,1

0,6

0,0

2273,1

69,0

7,6

288,1

2361,0

227,7

101,4

3,3

2216,4

85133 - Inspekcja Farmaceutyczna

6

%

217 969,8

85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze
85120 - Lecznictwo psychiatryczne

5:3

4,6
0,0

98,7

163,8

118,0

106,2
-

7124,0

8010,0

8335,5

117,0

104,1

6,7

8,0
0,0

9,1

87,5

135,5

113,9

731,0

5,0

4,4

0,6

87,4

0,4

3,0

1,0

240,6

32,7

1026,7
42,0

25 077,6

600,0

16 764,0

856,8

19 764,8

83,4

208,0

78,8

142,8
-

117,9

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów
budżetowych zweryfikowanych przez NIK.
1)

Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
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6.5. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W CZĘŚCI 46 – ZDROWIE
2019

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie1)

1

2

3

Ogółem, w tym:
1.

1.1.

Dział 730 - Szkolnictwo
wyższe i nauka

Rozdział 73007
Współpraca z zagranicą

Rozdział 73013
Działalność w zakresie
1.2. umiędzynarodowienia
nauki i szkolnictwa
wyższego

Rozdział 73014
1.3. Działalność dydaktyczna
i badawcza

Rozdział 73016 Pomoc
1.4. materialna dla studentów
i doktorantów
Rozdział 73019
Działalność podmiotów
1.5. funkcjonujących
w obszarze nauki
i szkolnictwa wyższego

8 375 180,3

Ustawa2)
4

Budżet po
zmianach

2020

tys. zł
5

5 221 246,0

6 620 766,9

30,0

1,5

1 823 531,6

1 828 047,0

2867,4

5357,0

1 671 610,0

6

w tym
niewygasające
6a

6 386 028,9 241 520,5

6:3

7

6:4
%
8

6:5

9

76,2

122,3

96,5

6,8

5,0

100,0

1 946 859,0

35,0

106,8

4256,3

4144,5

0,0

144,5

77,4

97,4

1 671 998,0

1 790 641,6

1 790 512,0

35,0

107,1

107,1

100,0

71 199,0

71 199,0

71 199,0

71 097,7

0,0

99,9

99,9

99,9

65 993,0

65 963,0

69 765,6

69 765,6

0,0

105,7

105,8

100,0

13 500,0

13 550,0

11 337,7
97 689,7

0,0

1202,6

95,8

109,2

84,0

83,7

22,0

1 949 414,0

Wykonanie1)

1,5

0,0

106,5

99,9

1.6.

Rozdział 73095 Pozostała
działalność

11 840,2

106 901,0

104 972,5

2.1.

Rozdział 75001 Urzędy
naczelnych i centralnych
organów administracji
rządowej

89 477,3
89 477,3

106 901,0

104 972,5

97 689,7

1202,6

109,2

91,4

93,1

Dział 752 - Obrona
narodowa

46 309,3

60 554,0

60 345,0

60 345,0

0,0

130,3

99,7

100,0

Rozdział 75295 Pozostała
działalność

43 124,8

57 345,0

57 345,0

57 345,0

0,0

133,0

100,0

100,0

36 262,2

0,0 1813,1

117,0

2.

3.

3.1.
3.2.
4.

4.1.
4.2.

Dział 750 - Administracja
publiczna

Rozdział 75212 Pozostałe
wydatki obronne
Dział 851 - Ochrona
zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale
ogólne
Rozdział 85112 Szpitale
kliniczne

Rozdział 85117 Zakłady
4.3. opiekuńczo-lecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze
4.4.
4.5.

Rozdział 85120
Lecznictwo psychiatryczne
Rozdział 85121
Lecznictwo ambulatoryjne

3184,5

3209,0

3000,0

3000,0

0,0

94,2

93,5

100,0

3 215 750,0

4 496 041,4

4 271 168,0 240 282,9

454 652,7

593 685,0

594 666,1

592 479,5 177 198,9

12 291,9

11 064,0

17 981,5

17 703,8

0,0

144,0

160,0

98,5

73 358,0

73 910,0

88 853,6

88 850,1

0,0

121,1

120,2

100,0

2555,8

31 000,0

2227,0

36 343,7

2455,8

2455,8

26

0,0

130,3

96,1

132,8

93,1

6 405 868,0
2000,0

66,7

91,4

99,8

110,3

95,0
99,8
99,6

100,0
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Rozdział 85132 Inspekcja
Sanitarna

41 524,2

43 907,0

56 414,1

55 625,1

0,0

134,0

126,7

98,6

Rozdział 85134 Inspekcja
4.8. do Spraw Substancji
Chemicznych

5067,7

5194,0

5161,7

5125,4

0,0

101,1

98,7

99,3

59 950,5

65 222,0

67 425,0

65 636,0

400,0

109,5

100,6

97,3

220 957,4

160 783,0

163 822,0

163 544,4

1279,8

74,0

101,7

99,8

31 458,4

37 936,0

36 516,0

34 414,9

938,0

109,4

90,7

94,2

1062,2

1168,0

1077,0

603,6

0,0

56,8

51,7

56,0

4.6.
4.7.

Rozdział 85133 Inspekcja
Farmaceutyczna

Rozdział 85137 Urząd
Rejestracji Produktów
4.9. Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych

4.10.
4.11.

Rozdział 85141
Ratownictwo medyczne

Rozdział 85143 Publiczna
służba krwi

Rozdział 85144 System
Wspomagania Dowodzenia
4.12.
Państwowego
Ratownictwa Medycznego
4.13.

Rozdział 85148 Medycyna
pracy

25 213,2

110 436,2

37 224,0

103 412,0

29 821,0

110 696,1

28 837,3

109 636,3

0,0

0,0

114,4

99,3

77,5

106,0

96,7

99,0

Rozdział 85149 Programy
polityki zdrowotnej

926 932,8

1 045 439,0

1 073 723,1

1 049 351,5

2726,5

113,2

100,4

Rozdział 85152
4.16. Zapobieganie i zwalczanie
AIDS

521 338,1

221 576,0

168 749,2

168 464,0

0,0

32,3

76,0

99,8

6564,8

6435,0

6356,1

6298,3

0,0

95,9

97,9

99,1

9513,2

9584,0

9590,6

9433,7

0,0

99,2

98,4

98,4

Rozdział 85195 Pozostała
działalność

7019,9

7199,0

7213,2

7211,3

0,0

102,7

100,2

100,0

3 893 971,1

758 785,0

2 019 175,6

1 829 234,8

57 739,8

47,0

241,1

90,6

5.1. Rozdział 92116 Biblioteki

9994,0

9994,0

9994,0

9994,0

9967,1

0,0

99,7

99,7

99,7

4.14.

Rozdział 85151
4.15. Świadczenia
wysokospecjalistyczne

4.17.

Rozdział 85153 Zwalczanie
narkomanii

Rozdział 85154
4.18. Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
4.19.
5.

Dział 921 - Kultura
i ochrona dziedzictwa
narodowego

9994,0

9994,0

9967,1

0,0

99,7

99,7

97,7

99,7

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu
państwa zweryfikowanych przez NIK.
1)

2)

Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
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6.6. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W CZĘŚCI 46 – ZDROWIE
Wykonanie 2019

Lp.

1

Wyszczególnienie

Ogółem
wg statusu
zatrudnienia3)
w tym:

2

01

02

1.

1.1.

11

01
02

2.2.
2.3.

2986

238 630,6

6660,4

3046

278 065,2

17

2555,2

12 804,0

16

121,8

10 354,0

636

67 010,0

8786,9

7

990,9

12 454,8
8963,3

4

1693
1275

1

39

116 668,5
119 285,2

2588,8

5

5742,7

7795,9

5509,1

6

tys. zł
7

zł
8

8:5

%
9

7608,1

114,2

2539,8

12 976,6

101,3

128,2

10 683,1

103,2

667

74 006,2

9244,8

105,2

6

624

953,8

70 482,8

12 596,9
9418,7

101,1

105,1

1717
1312

1

37

142 735,0
132 662,3

2569,6

6929,1

8427,6

5759,3

120,7

108,1

104,5

590

63 430,3

636

67 010,0

8786,9

667

74 006,2

9244,8

105,2

39

2588,8

5509,1

37

2569,6

5759,3

104,5

03

590

63 430,3

8963,3

624

70 482,8

9418,7

105,1

Dział 851 Ochrona zdrowia

01
02
03

2.1.

zł

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
brutto na 1
pełnozatrudnionego

03
Rozdział 75001 Urzędy naczelnych
i centralnych
organów
administracji
rządowej
01
02

2.

Wynagrodzenia
wg Rb-701)

tys. zł

3

03

w tym:
Dział 750 Administracja
publiczna

Przeciętne
miesięczne
Przeciętne Wynagrodzeni wynagrodze Przeciętne
a
nie brutto zatrudnienie
zatrudnienie
na 1
wg Rb-701)
wg
wg
pełnozatrud
2)
Rb-70
Rb-702)
nionego

Wykonanie 2020

11
Rozdział 85117 Zakłady
opiekuńczo-lecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze
01

Rozdział 85120 Lecznictwo
psychiatryczne
01
Rozdział 85132 Inspekcja
sanitarna
01
02

7

990,9

12 454,8

2350

171 620,7

6085,4

10

1564,3

13 035,6

1654

114 079,7

5748,3

6

953,8

12 596,9

2379

204 059,0

7149,1

10

1586,0

13 216,3

1679

140 165,4

6955,0

101,1
117,5
121,0

101,4

685

55 854,9
121,8

10 354,0

6791,4

688

62 179,5
128,2

10 683,1

7529,6

110,9

124

6839,9

4586,0

128

9285,4

6045,2

131,8

124

6839,9

4586,0

128

9285,4

6045,2

131,8

5400,1

800

1

805

52 164,9

5400,1

393

27 693,6

5872,3

805
273
3

52 164,9
16 618,6
554,5

5072,8

15 402,6

1

103,2

800

63 504,4

6615,0

122,5

392

33 383,3

7096,8

120,9

276
3

28

63 504,4
20 555,7
552,3

6615,0
6206,4

15 342,0

122,5
122,3

99,6
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2.4.

03
Rozdział 85133 Inspekcja
farmaceutyczna

117

10 520,5

4

310,7

03

116

12 068,7

01
02

122
1

12 666,1

7493,2

113

12 275,3

6571,6

4

334,4

8681,6

164,9

13 743,3

127
1

14 261,9

121,8

10 354,0

13 613,8

39

2656,9

5633,9

3

178,5

35

2337,7

140,7

11 728,0

427

31 869,5

5

237,3

03
Rozdział 85143 Publiczna służba
krwi
01
Rozdział 85149 Programy polityki
zdrowotnej
01

418

30 928,0

17

1363,0

01
Rozdział 85153 2.10. Zwalczanie
narkomanii

23

2.5.

02

2.6.

03
Rozdział 85137 Urząd Rejestracji
Produktów
Leczniczych,
Wyrobów
Medycznych
i Produktów
Biobójczych
01
02

2.7.
2.8.

Rozdział 85152 Zapobieganie
i zwalczanie Aids

2.9.

01

Rozdział 85154 2.11. Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

01
Rozdział 85195 2.12. Pozostała
działalność
01

1

5

17

0
0

128,2

10 683,1

37

2817,7

6274,9

111,4

4413,5

3

179,6

33

2496,3

11 812,1

109,7

5577,1

141,7

4843,4

6241,5

111,9

6213,5

430

34 744,6

6735,5

108,4

4253,0

4

244,1

4571,5

107,5

6169,3

420

33 794,1

6698,5

108,6

6535,2

22

1946,6

7458,1

114,1

1363,0

6535,2
0,00
0,00

23

1773,6

6310,9

27

1625,2

5068,5

27
29
29

343
343

1773,6
1625,2
2038,7
2038,7

30 929,4
30 929,4

112,5

107,5

11 735,4

0,0

113,7

107,7

9343,4

704,1

0,0

7471,6

9347,2

15 460,7

121

1

120,8

185,5

8695,5

11
Rozdział 85134 Inspekcja
ds. Substancji
i Preparatów
Chemicznych
01

9052,6

6310,9
5068,5
5858,3
5858,3

7513,1
7513,1

1

1

5

22
14
14
23
23
26
26
29
29

350
350

706,4

11 772,8

1946,6

7458,1

1911,1

11 207,7

1894,2

6777,7

1911,1
1894,2
1684,2
1684,2
2248,5
2248,5

36 377,2
36 377,2

11 207,7
6777,7
5448,3
5448,3
6461,2
6461,2

8657,3
8657,3

103,2

100,7

100,3

114,1

-

107,4
107,4
107,5
107,5
110,3
110,3

115,2
115,2

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
zweryfikowanego przez NIK.
1)

2)
3)

Załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
w sprawozdaniu Rb-70 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia
żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne
funkcjonariuszy (§ 401–405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a dla żołnierzy zawodowych
i funkcjonariuszy tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej).
W przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
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6.7. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W CZĘŚCI 46 – ZDROWIE
2019

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Ustawa1)

1

2

3

4

Ogółem część 46 – Zdrowie
w tym:
1.

Dział 750 - Administracja
publiczna

1.1.

Norweski Mechanizm Finansowy
2014-2021

1.3.

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014–2020

2.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

1.2.

1.4.

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2014–2020

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014–2020

2.1.

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 2007–2013

2.3.

Instrument "Łącząc Europę"

2.5.

Norweski Mechanizm Finansowy
2014–2021

2.2.
2.4.

2.6.
2.7.
2.8.

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2007–2013

Mechanizm Finansowy EOG
2014–2021

Budżet po
zmianach

Wykonanie

5

6

tys. zł

6:3

6:4

6:5

8

9

%

7

764 130,4

601 389,0

1 406 318,0

1 328 324,1

173,8

220,9

0,0

4650,0

2286,2

318,3

-

6,8

10 040,2

25 007,0

0,0

1976,5
8063,6

0,0

3830,0

16 527,0

19 579,6

376,4

2360,9

14 556,1

12 693,6

340,5

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

508 914,0

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014–2020

183 018,6

60 995,5

90,5

228,3

238,4

917,5

-

174,5

9924,3

1 315 630,5

0,0

64,8

55,1

1 386 738,4

0,0

-

0,0

123,1

-

94,5

50,8

106,8

576 382,0

6,2

126,4

2110,5

754 090,2

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2014–2020

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014–2020

2020

60,0

-

13,9

89,4
68,2
94,9

-

559,0

559,0

494,0

53,8

88,4

88,4

10 950,0

8104,6

4823,3

-

44,0

59,5

51,1

69,4

200,0

0,0

0,0

-

-

247 097,0

904 650,5

880 922,8

173,1

356,5

216 571,0

399 079,4

377 823,4

206,4

174,5

101 005,0

74 344,9

51 567,1

84,5

-

97,4

94,7

Opracowanie własne na podstawie danych z rocznego sprawozdania Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej – po weryfikacji przez NIK.
1)

Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
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6.8. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Rzecznik Praw Obywatelskich
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Minister Zdrowia
Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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Warszawa, 29 czerwca 2021

NKM.0910.5.2021.7.KCZ

Pani
Małgorzata Motylow
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na Informację o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli (zwanej dalej
„NIK”) P/21/001 Wykonanie budżetu państwa w 2020 r. w części 46 – Zdrowie, która
została przekazana przy piśmie z dnia 10 czerwca 2021 r. o znaku: KZD.430.003.2021,
uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska do ww. dokumentu.
1) 2. Ocena ogólna, str. 6.
W odniesieniu do stwierdzenia NIK, przewidującego, że: W czasie kontroli realizacji
budżetu przez Ministra Zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości,
które mają wpływ na sformułowaną ocenę. Dotyczą one nieprawidłowości przy
udzielaniu zamówień publicznych, braku odpowiedniego zabezpieczenia dokonanych
przez MZ płatności na zakup respiratorów, przewlekłości w dochodzeniu zwrotu zaliczek.
Na ocenę składają się także stwierdzone przypadki działań niegospodarnych lub
naruszających procedury wewnętrzne, uprzejmie informuję, iż całkowicie nie zgadzam
się z ww. ocenami NIK. Ministerstwo Zdrowia, w ekstremalnie trudnej, nieprzewidywalnej
i bezprecedensowej sytuacji pandemii COVID-19, działało bowiem zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa i procedurami wewnętrznymi, w sposób celowy
i gospodarny, realizując swoje działania bez zbędnej zwłoki i z należytą starannością
oraz mając zawsze na względzie konieczność zabezpieczenia interesu publicznego,

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

co było szczegółowo wykazywane w dotychczasowej korespondencji oraz zostanie
przedstawione w dalszej części niniejszego pisma.
2) 4.1.2. Należności pozostałe do zapłaty, str. 9.
W odniesieniu do fragmentu Informacji o wynikach kontroli NIK, dotyczącego należności
w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, w brzmieniu: Najwyższe należności,
w kwocie 589 435,3 tys. zł, wystąpiły w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.
Stanowiły one 93,1% należności ogółem części 46. Zaległości GIF wyniosły
589 414,2 tys. zł, z tego 528 762,0 tys. zł (89,7%) dotyczyło kar nałożonych w drodze
decyzji administracyjnych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w związku
ze zbyciem produktów leczniczych zawartych w wykazie, o którym mowa w art 37av
ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, zagrożonych brakiem
dostępności na terytorium Polski bez uprzedniego zgłoszenia do GIF. Wszystkie
zaległości objęte były działaniami windykacyjnymi, uprzejmie informuję, iż dane
te nie są zgodne ze stanem faktycznym. Zaległości z ww. tytułu wyniosły
528.562,0 tys. zł. Różnica wynika z kary nałożonej na podmiot Sal-Invest sp. z o.o.,
w której wskazano łączną kwotę kary pieniężnej w związku ze zbyciem produktów
leczniczych oraz kary pieniężnej w związku z wykonywaniem bez wymaganego
zezwolenia działalności w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, przy czym
kara w związku z wykonywaniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie
prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wyniosła 200 tys. zł.
3) 4.1.2. Należności pozostałe do zapłaty, str. 10 i 4.2.1. Wydatki budżetu państwa,
str. 14-16.
Uprzejmie informuję, że nie zgadzam się z stwierdzeniem NIK, iż Minister Zdrowia
przewlekle prowadził proces egzekwowania należności z tytułu dochodów budżetowych
przysługujących od E&K Sp. z o.o., gdyż działania Ministra Zdrowia w zakresie
dochodzenia należności były prowadzone w porozumieniu z Prokuratorią Generalną
Rzeczypospolitej Polskiej. Dochowano należytej staranności oraz wykorzystano
dostępne na ówczesnym etapie instrumenty prawne do odzyskania środków.
W ślad za dotychczas przekazanymi informacjami, przedstawiam opis działań podjętych
w celu odzyskania środków finansowych wydatkowanych na zakup niedostarczonych
respiratorów od E&K sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
Wskazania wymaga, że Skarb Państwa – Minister Zdrowia posiada wobec
E&K sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie następujące roszczenia:
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1) roszczenie o zapłatę 12.013.330,87 euro wraz z odsetkami ustawowymi
za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2020 r. – zgodnie z nakazem zapłaty wydanym
przez Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 r. (XXIV Nc 186/20)
na skutek pozwu Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia wniesionego w listopadzie
2020 r.;
2) roszczenie o zapłatę kar umownych na kwotę 3.641.140 euro wraz odsetkami
ustawowymi liczonymi od terminu zapłaty konkretnych kar umownych do dnia zapłaty
– zgodnie z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie
z dnia 26 listopada 2020 r. (II Nc 248/20) – na skutek pozwu Skarbu Państwa –
Ministra Zdrowia, wniesionego w listopadzie 2020 r.
Minister Zdrowia wszczął postępowanie zabezpieczające/komornicze dotyczące
ww. roszczeń.
W toku postępowań, o których mowa powyżej:
1) komornik dokonał zajęcia środków pieniężnych z tytułu wierzytelności przysługującej
E&K sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie od KGHM Polska Miedź S.A. w kwocie
24.626.075,56 zł;
2) komornik ustalił, że w magazynie czasowego składowania w Warszawie znajduje się
418 respiratorów.
W dniu 16 lutego 2021 r. doszło do zajęcia przez komornika 418 respiratorów
BELLAVISTA 1000 z akcesoriami, wg ustalonych listów przewozowych, znajdujących
się w ww. magazynie czasowego składowania.
Następnie, w dniu 15 marca 2021 r. Minister Zdrowia wystąpił o nadanie nakazowi
zapłaty z dnia 16 listopada 2020 r. (nakaz uprawomocnił się) klauzuli wykonalności,
w części zasądzającej od pozwanej E&K sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na rzecz Skarbu
Państwa – Ministra Zdrowia kwotę 12.013.330,87 euro wraz z odsetkami ustawowymi
za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty.
Następnie, w dniu 30 marca 2021 r. Minister Zdrowia wniósł o wszczęcie
i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, na podstawie prawomocnego nakazu
zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawie sygn. akt: XXIV Nc 186/20 ze wszystkich
składników majątkowych Dłużnika ustalonych przez komornika, w szczególności z:
1) wierzytelności Dłużnika w postaci wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu
realizacji umowy zawartej z KGHM Polska Miedź S.A., której przedmiotem była
dostawa respiratorów zamówionych w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
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(kwota 24 626 075,56 zł przekazana przez komornika w ramach zabezpieczenia
na depozyt sądu);
2) ruchomości w postaci 418 sztuk respiratorów medycznych typu BELLAVISTA 1000.
W dniu 14 kwietnia 2021 r. komornik w toku egzekucji przekazał na konto Skarbu
Państwa – Ministra Zdrowia łączną kwotę 24 586 679,43 zł (z tytułu wynagrodzenia
Dłużnika z umowy z KGHM Polska Miedź S.A.).
Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne dotyczące ruchomości w postaci
418 sztuk respiratorów BELLAVISTA 1000.
Dodatkowo Skarb Państwa – Minister Zdrowia wniósł do komornika o zabezpieczenie
roszczenia wierzyciela wynikającego z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
(kary umowne) sygn. akt I Nc 248/20 i sygn. akt II Cz. 21/21, gdzie udzielono
zabezpieczenia roszczenia kwoty 3 641 140 euro wraz z odsetkami ustawowymi
za opóźnienie, do wysokości sumy zabezpieczenia w kwocie 16 691 445 zł, poprzez
dokonanie zajęcia jak w postanowieniu sądu.
Nadto, w dniu 5 maja 2021 r. doszło do przekazania przez komornika na konto Skarbu
Państwa – Ministra Zdrowia kwoty 1 968,68 zł.
Tym samym, podkreślić należy, iż proces odzyskiwania i zwrotu środków jest w toku,
a dokonywanie jego oceny na obecnym etapie, należy uznać za przedwczesne.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż dokonanie przedpłaty kontrahentowi bez
zabezpieczenia wynikało z konieczności pilnego podjęcia decyzji o zakupie respiratorów
(sprzęt był trudno dostępny, a różne państwa konkurowały między sobą o możliwość
jego zakupu, wobec czego popyt na sprzęt przewyższał jego podaż).
W odniesieniu ustaleń NIK zawartych na str. 15 ww. Informacji, że dokument Invoice
Original nr 03/04/2020 wystawiony przez firmę E&K sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie nie
zawierał informacji dotyczącej stawki i kwoty podatku VAT, a tym samym nie spełniał
wymagań dla faktury określonych w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług1, a mimo to został uznany przez Ministerstwo Zdrowia za fakturę
i ujęty w ewidencji księgowej, uprzejmie informuję, że na gruncie podatku VAT
za prawidłowe wystawienie faktury, w tym za prawidłowe wskazanie stawki VAT,
odpowiada sprzedawca. Podkreślenia wymaga także, iż to sprzedawca, a nie nabywca,
odpowiada również za wadliwość faktury, brak pewnych danych, czy podanie danych

1

Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.
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niezgodnie z rzeczywistością. Wreszcie, to na sprzedawcy, a nie na nabywcy
spoczywają negatywne konsekwencje wskazania niższej niż właściwa stawki VAT lub
niezasadnego zastosowania zwolnienia od podatku.
W omawianej sytuacji koniecznym jest wskazanie, że Ministerstwo Zdrowia nie jest
czynnym podatnikiem VAT – nie wykonuje czynności dających prawo do odliczenia VAT
z faktur zakupowych, a w przypadku przedmiotowej umowy z E&K sp. z o.o. z siedzibą
w Lublinie, Ministerstwo Zdrowia wystąpiło w charakterze podmiotu de facto
porównywalnego do konsumenta, na którym spoczywa ekonomiczny ciężar VAT.
Z kolei odnosząc się do stwierdzenia NIK na str. 16 ww. Informacji, że Ministerstwo
Zdrowia decydując się na transakcje walutowe z firmą E&K sp. z. o.o. z siedzibą
w Lublinie poniosło dodatkowe koszty z tytułu różnic kursowych, należy wskazać,
iż Ministerstwo Zdrowia, w ekstremalnie trudnej, nieprzewidywalnej sytuacji pandemii
COVID-19 realizowało swoje działania bez zbędnej zwłoki i z należytą starannością oraz
mając zawsze na względzie konieczność zabezpieczenia interesu publicznego. Dlatego
też podjęto decyzję o podpisaniu umowy z E&K sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
z uwzględnieniem płatności walutowych. Na etapie podpisywania umowy nie było
możliwe określenie kosztów lub przychodów wynikających z wystąpienia różnic
kursowych związanych z transakcjami walutowymi.
Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, iż Minister Zdrowia wdrożył procedurę weryfikacji
wiarygodności kontrahentów przez wyspecjalizowane służby, zgodnie z którą Pan
Janusz Cieszyński, ówczesny Podsekretarz Stanu, zawnioskował o weryfikację firmy
E&K sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Kontrahent uzyskał pozytywną opinię Centralnego
Biura Antykorupcyjnego oraz został zarekomendowany przez Agencję Wywiadu.
Jednocześnie celowym jest wskazanie, iż ww. umowa nie została wykonana z przyczyn
niezależnych od Ministra Zdrowia, a Minister Zdrowia, zawierając umowę, dołożył
należytej staranności i działał w dobrej wierze oraz w interesie publicznym, kierując się
potrzebą zabezpieczenia odpowiedniej liczby sprzętu medycznego, który był niezbędny
do ratowania zdrowia i życia ludzkiego w warunkach pandemii COVID-19, której
dynamika rozwoju nie była i nie mogła być znana, jako że mamy do czynienia z nowym,
niewystępującym wcześniej, wirusem o wysokim stopniu zakaźności.
4) 4.2.1. Wydatki budżetu państwa, str. 16-17.
W odniesieniu do oceny NIK, iż Ministerstwo Zdrowia nie dochowało należytej
staranności przy sporządzaniu dokumentacji związanej z odbiorem zakupionych testów
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i izolatorów oraz że zamówiony towar miał zostać odebrany na siedem dni przed
zatwierdzeniem

wniosku

o

zamówienie,

uprzejmie

informuję,

iż

–

zgodnie

z przedstawionymi wyjaśnieniami – formalne zatwierdzenie protokołu odbioru nastąpiło
po zatwierdzeniu wniosku o zakup.
5) 4.2.1. Wydatki budżetu państwa, str. 17-18.
Uprzejmie informuję, iż nie zgadzam się z oceną NIK, iż zakup 100 laptopów
do świadczenia pracy zdalnej przez pracowników Ministerstwa Zdrowia, zatrudnionych
w różnych komórkach organizacyjnych, nie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych2, a na podstawie ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem

i

zwalczaniem

COVID-19,

innych

chorób

zakaźnych

oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych3 (zwanej dalej „ustawą o COVID”), stanowi
naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych4.
W komunikacie Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID19 zostało wskazane, iż „ustawa o COVID-19 nie zawiera wskazań, jak należy badać,
czy

zachodzi

wysokie

prawdopodobieństwo

szybkiego

i

niekontrolowanego

rozprzestrzeniania się choroby, ani jak ocenić, czy zastosowania wyłączenia wymaga
ochrona zdrowia publicznego. Zamawiający dokonuje oceny możliwości wyłączenia
stosowania przepisów ustawy ZamPublU, na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19
po rozważeniu okoliczności stanu faktycznego konkretnej sprawy z uwzględnieniem
informacji przekazywanych przez organy właściwe w zakresie ochrony zdrowia,
w szczególności przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego itp.”.
Ustawa o COVID przewidywała (do dnia 4 września 2020 r.) w art. 6 ust. 1 wyłączenie,
zgodnie z którym do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania
COVID-19, nie stosowało się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, jeżeli zachodziło wysokie prawdopodobieństwo szybkiego
i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymagała tego ochrona
zdrowia publicznego. Przepis ten był jednak od początku pomyślany jako tymczasowy
i obowiązywał przez 180 dni od wejścia w życie tej ustawy – przepis przestał
obowiązywać dnia 4 września 2020 r. Jednak w okresie nadejścia tzw. drugiej fali

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.
4 Dz. U. z 2021 r. poz. 289.
2
3

6

epidemii i znacznego wzrostu zakażeń, ustawodawca przywrócił zapisy dotyczące
wyłączenia stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, poprzez dodanie art. 6a
ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-195,
która weszła w życie z dniem 29 listopada 2020 r.
Aktualnie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii6,
od dnia 20 marca 2020 r. na terytorium Polski obowiązuje (bez wskazania terminu
odwołania) stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W tym
okresie pracodawca, na podstawie art. 3 ustawy o COVID zlecał i zleca wykonywanie
swoim pracownikom pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (polecenie
wykonywania pracy zdalnej). Zakup 100 laptopów miał na celu wyposażenie stanowisk
pracy w mobilny sprzęt, w celu wykonywania pracy zdalnej (wymiana sprzętu
stacjonarnego na szybki i wydajny sprzęt mobilny). Doświadczenia z pierwszej fali
epidemii pokazały konieczność wyposażenia pracowników w niezawodny sprzęt
dostosowany do komunikacji poprzez łącza internetowe z wykorzystaniem dostępnych
zasobów do prowadzenia spotkań. Biorąc pod uwagę problemy techniczne
z komunikacją internetową, nierzadko brak kamerek i głośników, zaistniała uzasadniona
potrzeba udzielenia zamówienia z uwagi na konieczność zapewnienia pracownikom
Ministerstwa Zdrowia sprzętu mobilnego, adekwatnego do świadczenia pracy zdalnej.
Specyfika urzędu i szeroki udział w zwalczaniu i zapobieganiu epidemii wirusa SARSCoV-2 (COVID-19) powoduje, iż prawie każdy pracownik jest związany, bezpośrednio
lub pośrednio, z działaniami zmierzającymi do realizacji tego celu. W okresie pandemii
wielu pracodawców, podobnie jak Ministerstwo Zdrowia, borykało się z problemem
kadrowym w postaci mogącego pojawić się nagłego deficytu pracowników, na skutek
ewentualnych zwolnień z tytułu korzystania z opieki nad dziećmi oraz objęcia coraz
większej liczby osób kwarantanną lub izolacją. Warunki pracy, jakie starało się wdrożyć
i ostatecznie stworzyło Ministerstwo Zdrowia, spowodowały, iż obecnie praca zdalna jest
płynnie realizowana i niewiele osób faktycznie nie jest w stanie jej świadczyć poza
siedzibą urzędu. Niewątpliwie przyczyniło się do tego zapewnienie odpowiedniego
sprzętu (mobilnego), który z racji swojej specyfiki ułatwiał zorganizowanie miejsca pracy
w warunkach domowych, a przez to stwarzał możliwość efektywnej realizacji
obowiązków służbowych. Należy także podkreślić, iż korzystanie ze stacjonarnych
5
6

Dz. U. poz. 2112, z późn. zm.
Dz. U. poz. 491, z późn. zm.
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komputerów, w razie konieczności pilnego przemieszczenia się, stanowiło ogromną
trudność logistyczną. Niezbędny okazał się pilny zakup sprzętu mobilnego, w związku
z czym skorzystano z ustawy o COVID, mając przy tym na uwadze zmieniającą się
dynamicznie sytuację epidemiczną, cel i uwarunkowania utrzymywanej kolejnymi
poleceniami pracodawcy pracy zdalnej, jak również zaangażowanie pracowników
Ministerstwa Zdrowia w przeciwdziałanie COVID-19.
Należy również podkreślić, iż niewielki odsetek pracowników urzędu korzystał
ze zwolnień na opiekę nad dziećmi z powodu ww. okoliczności. Zdecydowana większość
godziła obowiązki służbowe ze sprawowaniem osobistej opieki nad dziećmi.
Uwypuklenia wymaga także okoliczność, iż decyzje były podejmowane w warunkach
nadejścia tzw. drugiej fali epidemii i znacznego wzrostu zakażeń. Nie ulega jednak
wątpliwości, że w czasie tak szczególnym, jakim jest epidemia COVID-19, wyłączenie
stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych jest, stosownie do obowiązujących
przepisów, w określonych sytuacjach uzasadnione i dotyczy nie tylko zamówień
na zakup sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej
czy preparatów do dezynfekcji, lecz także mniej oczywistych kwestii, jak np. dostawy
sprzętu lub usług IT, związanych z koniecznością zapewnienia pracy zdalnej, czyli
technicznych środków umożliwiających jej płynne świadczenie.
Reasumując, stoję na stanowisku, iż działanie Ministra Zdrowia w omawianej sprawie
było nie tylko celowe, racjonalne i całkowicie uzasadnione pod względem
merytorycznym, ale przede wszystkim w pełni zgodne z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa. Ponownie podkreślam, iż większość pracowników Ministerstwa
Zdrowia

realizowała

działania,

bezpośrednio

lub

pośrednio,

związane

z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 i zakupione laptopy ułatwiały im profesjonalne,
rzetelne i terminowe wykonywanie ww. zadań służbowych w warunkach pracy zdalnej,
a zatem Ministerstwo Zdrowia uprawnione było do dokonania zakupu 100 laptopów
w oparciu o przepisy ustawy o COVID, a nie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
6) 4.3. Sprawozdawczość, str. 21.
W odniesieniu do treści Informacji NIK opisującej sposób weryfikacji sprawozdań
budżetowych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (zwanym dalej „GIS”), uprzejmie
wyjaśniam, że w 2021 r. rozpoczęto prace w GIS mające na celu zakup nowego systemu
finansowo-księgowego, którego planowane wdrożenie od stycznia 2022 r. wyeliminuje
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konieczność prowadzenia dodatkowych rejestrów w celu sporządzenia sprawozdań
budżetowych.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:
Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19.
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C.H.BECK

Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie art. 6 tzw.
ustawy o COVID-19
Prawo zamówień publicznych
W odpowiedzi na pytania dotyczące art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) zwanej dalej „ustawą o COVID19", Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia, co następuje:

I.
Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o COVID-19, do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi
niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 (zob. art. 2 ust. 1 ustawy o COVID-19), nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się
choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
Powyższy przepis upoważnia zatem zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako: ustawa
ZamPublU), jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim przewidziane.
Z treści art. 6 ustawy o COVID-19 wynika, że przepis ten:
1. ma zastosowanie tylko do zamówień na towary lub usługi,
2. niezbędne do przeciwdziałania COVID-19,
3. dotyczy sytuacji, w których:
- zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się
choroby,
lub
- jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
Należy podkreślić, że przesłanka wymieniona w punkcie 1 i 2 musi być spełniona w każdym przypadku.
Ponadto do zastosowania omawianego wyłączenia wymagane jest zaistnienie jednej z dwóch przesłanek
wymienionych w punkcie 3.

II.
Decyzja o zastosowaniu wyłączenia, o którym mowa w art. 6 ustawy o CON/ID-19 powinna być
każdorazowo poprzedzona dokonaniem przez zamawiającego analizy konkretnego stanu faktycznego.

III.
W pierwszej kolejności należy ustalić, czy towar lub usługa jest niezbędna do przeciwdziałania COVID-19.
Analizując pojęcie niezbędności w celu przeciwdziałania COVID - 19, należy odwołać się do dyspozycji
art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19 który stanowi, że przez przeciwdziałanie COVID-19 na gruncie ustawy o
COVID-19 rozumie się wszelkie czynności związane ze:
1. zwalczaniem zakażenia,
2. zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,
3. profilaktyką,
4. zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2.
O niezbędności zamówień na towary lub usługi, o której mowa w art. 6 ustawy o COVID-19, można zatem
mówić w sytuacji, gdy towary lub usługi są niezbędne do realizacji celów wymienionych w przywołanym
wyżej art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19.
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IV.
Po stwierdzeniu, że analizowana dostawa towaru lub usługa jest niezbędna do przeciwdziałania COVID19 konieczne jest zbadanie, czy w analizowanej sprawie zaistniała dalsza przesłanka do zastosowania
wyłączenia, o którym mowa w art. 6 ustawy o COVID-19, tj. czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo
szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, lub czy wymaga tego ochrona zdrowia
publicznego. Do zastosowania omawianego przepisu wymagane jest zaistnienie jednej z ww. przesłanek.
W niektórych stanach faktycznych obie przesłanki będą występowały łącznie.
Ustawa o COVID-19 nie zawiera wskazań, jak należy badać, czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo
szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, ani jak ocenić, czy zastosowania
wyłączenia wymaga ochrona zdrowia publicznego. Zamawiający dokonuje oceny możliwości wyłączenia
stosowania przepisów ustawy ZamPublU na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19, po rozważeniu
okoliczności stanu faktycznego konkretnej sprawy z uwzględnieniem informacji przekazywanych przez
organy właściwe w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności przez Ministra Zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego itp.

V.
W świetle powszechnie znanych okoliczności związanych z walką z chorobą wywołaną wirusem SARSCoV-2, uznać należy, że wyłączenie, o którym mowa w art. 6 ustawy o COVID-19, będzie w szczególności
możliwe w zakresie zamówień na zakup sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony
indywidualnej, czy preparatów do dezynfekcji. Podkreślić jednak należy, że w każdym przypadku
konieczne jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały omówione wcześniej
przesłanki zastosowania przepisu art. 6 ustawy o COVID-19.
Art. 6 ustawy o CGVID-19 może znaleźć zastosowanie również do zamówień publicznych, których
przedmiotem są dostawy sprzętu IT, czy też usługi z zakresu IT. Potrzeby zamawiających w tym zakresie
różnią się w zależności od specyfiki wykonywanej działalności. W związku z tym - jak w każdym
przypadku - niezbędna jest każdorazowa analiza dokonana przez zamawiającego, polegająca na
sprawdzeniu, czy planowane zamówienie na sprzęt IT lub usługę IT wypełnia przesłanki określone w ww.
przepisie.
W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że obecnie, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w
kraju, pracodawcy (w tym podmioty publiczne) na podstawie art. 3 ustawy o COVID-19 polecają swoim
pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (polecenie wykonywania pracy
zdalnej). W opinii Urzędu, art. 6 ustawy o COVID-19 może być zastosowany do zamówień publicznych,
których przedmiotem jest wyposażenie stanowiska pracy (np. zakup laptopów, telefonów) do pracy
zdalnej, czy też dostosowanie infrastruktury informatycznej zamawiającego w celu wprowadzenia i
wykonywania pracy zdalnej.
Podkreślić należy, że wyłączenie to nie jest „automatyczne" - w każdym przypadku konieczne jest
ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały omówione wcześniej przesłanki
zastosowania przepisu art. 6 ustawy o COVID-19. W związku z tym niezbędna jest każdorazowa analiza
dokonana przez zamawiającego, polegająca na sprawdzeniu, czy planowane zamówienie na sprzęt IT,
usługę IT lub wyposażenie stanowiska pracy wypełnia przesłanki określone w ww. przepisie.
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