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Wyk az stosowanych sk rótów i pojęć

AOS

ambulatoryjna opieka specjalistyczna;

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia;

Kodeks cywilny
Kodeks pracy
MZ

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.);
Ministerstwo Zdrowia;

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia;

NIK

Najwyższa Izba Kontroli;

OW NFZ
Ustawa
o działalności
leczniczej
Ustawa
o świadczeniach
ZUS
Ustawa
o informacji
spzoz
poz
personel
medyczny

personel
niemedyczny
klauzula
opt-out
komin płacowy

oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.);
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.);
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(Dz. U. z 2015 r., poz. 636 ze zm. );
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
podstawowa opieka zdrowotna;
osoby uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby
legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń
w określonym zakresie medycyny (np. lekarze, lekarze stomatolodzy,
pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni);
osoby zatrudnione w placówkach ochrony zdrowia na stanowiskach
administracyjnych, technicznych i gospodarczych;
pisemne oświadczenie pracownika dyżurującego o wyrażeniu zgody na pracę
w wymiarze przekraczającym przeciętne 48 godzin na tydzień w przyjętym
okresie rozliczeniowym;
polega na ustaleniu takiej hierarchii płac, w której jedno lub kilka stanowisk jest
wynagradzane dużo lepiej od pozostałych.
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WPROWAD Z EN I E

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (spzoz) jest najbardziej rozpowszechnioną
w Polsce formą prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej przez podmioty publiczne 1. Zakład
powinien wypełniać zadania związane z realizacją celów opieki zdrowotnej w sposób gwarantujący
spełnienie wymagań stawianych przez NFZ, równoważąc koszty działalności uzyskiwanymi
przychodami. Najistotniejszym składnikiem kosztów spzoz są wynagrodzenia zatrudnionego w nich
personelu. Stabilnemu funkcjonowaniu tych podmiotów nie sprzyjały mało precyzyjne zmiany
prawa dotyczące wynagrodzeń pracowników mające istotny wpływ na koszty funkcjonowania
spzoz2.
Istotne dysproporcje w wysokości wynagrodzeń personelu fachowego w ochronie zdrowia
pomiędzy Polską a państwami Europy Zachodniej, przy ułatwionej (zwłaszcza po uzyskaniu
członkostwa w UE) możliwości znalezienia pracy w zawodzie na tym rynku, powodują pogłębianie
się niedoboru lekarzy i pielęgniarek. Skutkiem emigracji są trudności z zatrudnieniem przez spzoz
niektórych specjalistów m.in. anestezjologów i radiologów. Istotnym czynnikiem wpływającym
na stabilność zatrudnienia personelu staje się również rosnąca konkurencja prywatnych
podmiotów, głównie w tych specjalnościach, które obejmują procedury medyczne wysoko
wyceniane przez NFZ.
Wskazane wyżej uwarunkowania zewnętrzne utrudniają kierownictwu spzoz prowadzenie polityki
personalnej. Wymagają podejmowania działań restrukturyzacyjnych, zmierzających do racjonalizacji
zatrudnienia, dotyczących zarówno personelu medycznego wykonującego bezpośrednio
świadczenia zdrowotne, jak również personelu niemedycznego zabezpieczającego od strony
organizacyjnej i technicznej funkcjonowanie zakładu. W efekcie zmianom ulegają także formy
zatrudnienia pracowników spzoz. O ile podstawową formą pozostaje zatrudnienie na podstawie
stosunku pracy3, to personel fachowy, a zwłaszcza lekarze, zatrudniani są także na podstawie umów
cywilnoprawnych, których przedmiotem jest wykonywanie konkretnych świadczeń zdrowotnych.
Biorąc pod uwagę znaczenie działań podejmowanych w obszarze zatrudniania i wynagradzania
pracowników dla prawidłowego funkcjonowania spzoz, w tym bezpieczeństwa leczonych
pacjentów, Najwyższa Izba Kontroli podjęła badanie tego tematu w ramach kontroli koordynowanej.

1
2
3

Obecnie, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Skarb Państwa reprezentowany przez
ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, a także jednostka samorządu terytorialnego nie może
tworzyć podmiotów leczniczych w formie spzoz, a wyłącznie jako spółki kapitałowe lub jednostki budżetowe.
Na przykład ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę stwarza pracownikom większe bezpieczeństwo socjalne i uprawnienia jak np. prawo
do urlopów i ograniczonego czasu pracy, nakładając zarazem opisane w kodeksie pracy obowiązki.
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1

założenia kontroli
	Cel główny kontroli
Celem głównym kontroli była ocena działań podejmowanych przez kierownictwo badanych spzoz
dotyczących zatrudniania i wynagradzania personelu.
	Cele szczegółowe
Cele szczegółowe obejmowały ocenę:
−− systemu zatrudniania i wynagradzania personelu w relacji do sytuacji finansowej spzoz,
−− spełniania wymogów wynikających z kontraktów z NFZ dotyczących zatrudnienia personelu
udzielającego świadczeń zdrowotnych,
−− zasad organizacji i przestrzegania norm czasu pracy,
−− wpływu informatyzacji na wielkość i strukturę zatrudnienia.
	Badania kontrolne
Badania kontrolne obejmowały okres od 1 stycznia 2011 r do 30 czerwca 2014 r. i były realizowane
od 2 września 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. przez pięć delegatur4 oraz Departament Zdrowia NIK.
Zakres podmiotowy kontroli
Kontrolą objęto 22 jednostki, w tym 20 spzoz, dla których podmiotem tworzącym były
jednostki samorządu terytorialnego (dwie kontrole zostały przeprowadzone w ramach kontroli
rozpoznawczej) oraz dwa spzoz nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Wszystkie
badane podmioty funkcjonowały jako szpitale.
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
Kontrolę w jednostkach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych przeprowadzono
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK, pod względem legalności, gospodarności, rzetelności
i celowości, a w szpitalach, których organem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego,
na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, pod względem legalności, gospodarności i rzetelności5.

4
5

6

W Gdańsku, Kielcach, Opolu, Rzeszowie i Szczecinie.
Por. art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o NIK.
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Po dsum owan i e w y n i ków ko n t r o li

2.1 	Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Szesnaście spośród dwudziestu dwóch kontrolowanych szpitali (73%), pomimo ponoszenia strat,
przeznaczało na wynagrodzenia personelu kwoty przekraczające ich możliwości finansowe.
Wyniki finansowe szpitali nie mobilizowały na ogół ich kierownictw do optymalizacji zatrudnienia.
Programy restrukturyzacyjne skutecznie zrealizowały tylko trzy, spośród ośmiu szpitali, które
je opracowały.
W celu obniżenia kosztów dokonywano natomiast zmiany formy zatrudnienia z umów o pracę
na rzecz kontraktów (tj. umów o charakterze cywilnoprawnym). Kontrola wskazała jednak, że forma
zatrudnienia nie przesądza o wyniku finansowym jednostki. Zmiana formy zatrudnienia pozwalała
na uzupełnienie niedoboru lekarzy, bowiem czasu świadczenia pracy przez osoby realizujące
kontrakt nie ograniczały żadne przepisy, a jedynie ich odporność na zmęczenie. W ocenie NIK,
stwierdzone w trakcie kontroli przypadki ciągłego, długotrwałego świadczenia pracy przez personel
medyczny stwarzały ryzyko dla bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno pacjentów, jak i samych
lekarzy.
Ponadto niedobór lekarzy, w deficytowych specjalnościach, sprzyjał uzyskiwaniu przez nich
znacznie wyższych dochodów, co powodowało powstawanie kominów płacowych. Wynik
finansowy poszczególnych komórek organizacyjnych nie miał wpływu na wysokość wynagrodzeń
zatrudnionego w nich personelu. Stwierdzone przypadki wynagradzania lekarzy za pracę, w formie
prowizji od uzyskanego przez szpital wynagrodzenia za wykonane świadczenia zdrowotne,
świadczą o swoistej prywatyzacji umów na świadczenie usług medycznych.

2.2 	Synteza wyników kontroli
Większość kontrolowanych szpitali (16 spośród 22, co stanowiło 73%) uzyskała, w całym badanym
okresie, ujemny wynik finansowy6. Łączna kwota strat w 2011 r. wynosiła 93 935,7 tys. zł. Pomimo,
że liczba szpitali wykazujących ujemny wynik finansowy zmniejszyła się z 16 w 2011 r. do 13 w 2013 r.,
to łączna kwota strat w 2013 roku wzrosła o 51,7% w stosunku do 2012 roku, natomiast była niższa
o 1,2% niż 2011 roku. Jedynie sześć podmiotów w całym badanym okresie wykazywało wynik
dodatni (str.13).
We wszystkich badanych podmiotach leczniczych stwierdzono ścisłe uzależnienie gospodarki
finansowej szpitala od podstawowego źródła przychodów, jakim jest umowa z NFZ. Przychody
z tego tytułu stanowiły niekiedy nawet 99,6% przychodów spzoz-u.
Przyczyną ujemnego wyniku finansowego był przede wszystkim szybszy wzrost kosztów
działalności (o 5,5%) niż przychodów z tytułu realizacji umów zawartych z NFZ, które zwiększyły się
średnio o 3,7 % (str.14). Następstwem trudnej sytuacji finansowej badanych podmiotów był wzrost
zobowiązań wymagalnych, w tym zadłużenia wobec ZUS stanowiącego ok. 50% tych zobowiązań7.
Pomimo ponoszenia strat przez większość szpitali i jednoczesnego korzystania ze znacznego
wsparcia finansowego organów tworzących, programy restrukturyzacyjne zostały opracowane
jedynie w ośmiu jednostkach. Jednym z podstawowych założeń działań naprawczych było
zmniejszenie zatrudnienia oraz, w niektórych przypadkach, renegocjacja warunków wynagrodzenia
kadry medycznej (str.14).
6
7

Wynik wykazany łącznie za trzy kolejne lata..
Wysokość zadłużenia wszystkich zakładów opieki zdrowotnej wobec ZUS wynosiła w latach 2011–2014 odpowiednio
461,6 mln zł, 434,4 mln zł, 352,5 mln zł, 318,9 mln zł (dane uzyskane z ZUS).
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Tylko w trzech szpitalach odnotowano poprawę wyniku finansowego po wprowadzeniu
działań naprawczych. Ponadto w zadłużonym podmiocie, w którym przeprowadzono kontrolę
rozpoznawczą, podjęto konieczną restrukturyzację dopiero realizując wnioski pokontrolne NIK
(str.30). Pozostałe podmioty nie realizowały lub realizowały jedynie w ograniczonym zakresie
założenia programów restrukturyzacyjnych. W żadnym kontrolowanym spzoz wysokość
wynagrodzenia pracowników medycznych nie była uzależniona od wyniku finansowego komórki,
w której pracownik był zatrudniony (str.14).
Realizacja świadczeń zdrowotnych, w ramach umowy z NFZ, uwarunkowana była spełnieniem
przez zainteresowane podmioty wymogów wynikających z rozporządzeń „koszykowych”,
Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określania
warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń
zdrowotnych. Wymogi te określały standardy udzielania świadczeń zdrowotnych8 i miały istotny
wpływ na wielkość zatrudnienia personelu fachowego w kontrolowanych szpitalach, a co za tym
idzie również na wysokość ponoszonych kosztów. Opóźnienia w zakresie zgłaszania zmian
do umowy z NFZ, dotyczących zatrudnionego personelu, stwierdzono w trzech z 22 (tj. 15%)
kontrolowanych szpitali (str. 19).
Koszty zatrudnienia personelu medycznego stanowiły od 80% do 90% całkowitych kosztów
wynagrodzenia kontrolowanych jednostek. Natomiast całkowite koszty zatrudnienia stanowiły
od 47,2% do 85,4% kosztów ogółem oraz od 49,3% do 87,3% przychodów z NFZ. Zróżnicowany
udział kosztów zatrudnienia wynikał m.in. ze specyfiki podmiotu leczniczego i zakresu udzielanych
świadczeń9.
Na wysokość wynagrodzeń wpływ miała też, stwierdzona w 14 szpitalach, presja wywierana przez
grupy zawodowe lekarzy i pielęgniarek (str. 21).
Ustalono, że w kontrolowanym okresie zwiększyły się koszty wynagrodzeń wynikające
z umowy o pracę o 3,4%, podczas gdy koszty finansowania umów cywilnoprawnych, zawartych
w większości z lekarzami, wzrosły o 13,9%. Dotyczyło to w głównej mierze zatrudnienia personelu
w specjalnościach deficytowych oraz zabezpieczenia dyżurów lekarskich. Taką organizację pracy
umożliwiała ustawa o działalności leczniczej, która określa dopuszczalną liczbę godzin pracy
wykonywanej w ramach umowy o pracę (str.16).
Pełnienie dyżurów przez lekarzy kontraktowych, często własnych pracowników zatrudnionych
również w ramach umowy o pracę, łagodziło niekorzystne skutki niedoboru lekarzy, stwarzając im
przy tym możliwość uzyskania wyższych dochodów (str.23).
NIK zwraca uwagę, że taka praktyka istotnie ogranicza prawo do wypoczynku. Zagwarantowane
ustawowo oraz wynikające z dyrektywy UE10 regulacje w tym zakresie dotyczą bowiem jedynie
pracowników wykonujących pracę w ramach stosunku pracy.

8 Wymogi te dotyczyły w szczególności niezbędnych kwalifikacji zatrudnionego personelu medycznego oraz wyposażenia

8

w odpowiednią aparaturę medyczną.
Na
przykład w przypadku posiadania oddziałów onkologicznych istotnym składnikiem kosztów były drogie leki.
9
10 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu
pracy.

P o d s u m o wa n i e w y n i kó w ko n t r o l i

Zdaniem NIK, stwierdzone w dziewięciu, spośród 22 kontrolowanych szpitali, liczne przypadki
łączenia dwóch lub więcej następujących po sobie dyżurów medycznych, przed którymi
i bezpośrednio po zakończeniu których, lekarze udzielali świadczeń w ramach umowy o pracę,
stwarzały ryzyko niedochowania należytej staranności wykonywania świadczeń zdrowotnych
wymaganej przez artykuł 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta11.
Kontrola wykazała, że forma zatrudnienia personelu medycznego nie wpływa na wynik finansowy
spzoz. Personel medyczny na kontraktach pracował zarówno w tych podmiotach, które wykazywały
stratę, jak i tych które osiągnęły zysk. W dwóch szpitalach, w których nie stosowano tej formy
zatrudnienia, placówki poprawiły swoją sytuację finansową, konsekwentnie podejmując działania
restrukturyzacyjne. W jednym z kontrolowanych szpitali nie zatrudniano żadnego pracownika
w ramach umowy cywilnoprawnej, a po zrealizowaniu programu naprawczego osiągnięto w 2013 r.
dodatni wynik finansowy, mimo że w okresie poprzedzającym szpital ponosił straty (str.19).
W innym szpitalu, w celu poprawy wyników finansowych, zastąpiono wszystkich lekarzy
zatrudnionych na umowach kontraktowych lekarzami zatrudnionymi w ramach umowy o pracę.
W placówce tej odnotowano skrócenie hospitalizacji, przy jednoczesnym wzroście o 19% wartości
wykonywanych procedur medycznych.
Zatrudnianie personelu fachowego na kontraktach pozwalało na bardziej elastyczną organizację
pracy, ale zdaniem NIK praktyka ta zwiększa ryzyko nowych indywidualnych żądań finansowych,
a nawet nagłego zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy deficytowych
specjalności w sytuacjach konfliktowych. Kontrola NIK wykazała, że tylko w pojedynczych
przypadkach dyrektorzy wprowadzili do umów zapisy o sankcjach za naruszenie ich postanowień.
Wysokość wynagrodzenia w ramach umów kontraktowych określano według stawki za godzinę
pracy, prowizji od zrealizowanych świadczeń zapłaconych przez NFZ lub kombinacji tych
dwóch elementów. Do określenia stawki godzinowej przyjmowano zwykle wynagrodzenie
na porównywalnym stanowisku w ramach umowy o pracę, powiększone o koszty pracodawcy,
z uwzględnieniem rekompensat za urlop wypoczynkowy i szkoleniowy. Stawka godzinowa
zatrudnionych na umowie kontraktowej wynosiła od 55 do 110 zł/godz.
Wysokość prowizji dla lekarzy i innego personelu medycznego była zależna od wyceny
realizowanej procedury przez NFZ oraz podaży specjalistów w danej dziedzinie. Niedobór
wysokokwalifikowanego personelu medycznego wymuszał niekiedy na kierownictwie szpitali
wypłacanie wysokich kwot, w formie procentowej prowizji od zapłaconych przez NFZ należności
za wykonane świadczenia (str. 22).
Prowizje takie wypłacano indywidualnie poszczególnym specjalistom, bądź całej kadrze
lekarskiej wybranych oddziałów12. W takim przypadku jej podziału dokonywał ordynator oddziału.
W sytuacjach tych miała miejsce w praktyce swoista prywatyzacja umowy z NFZ gdyż, niezależnie
od kosztów poniesionych na realizację świadczeń zdrowotnych, ustaloną prowizję szpital
przekazywał lekarzom kontraktowym. W takich przypadkach wykonywanie przez część szpitali
nawet wysoko wycenionych procedur nie gwarantowało osiągnięcia zysku, który kompensowałby
straty ponoszone na świadczeniach zbyt nisko wycenionych (str. 22, 23).

11 Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.
12 Otrzymywali je wszyscy lekarze wykonujący zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej.
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Wynagrodzenia pielęgniarek stanowiły średnio 40,2% (od 17,0% do 59,7%) kosztów wynagrodzeń
personelu medycznego. Najniższy udział dotyczył placówek, które w ramach poradni udzielały
w szerokim zakresie świadczeń lecznictwa otwartego. Zatrudniano tam głównie lekarzy (str. 19).
Osiem szpitali zawierało umowy cywilnoprawne z niektórymi pielęgniarkami, głównie
anestezjologicznymi oraz zatrudnionymi na bloku operacyjnym. Koszty wynagrodzenia
pielęgniarek, zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, stanowiły jedynie 5,2% kosztów
zatrudnienia tej grupy zawodowej.
Wyniki kontroli wskazują na bardzo niekorzystną strukturę wiekową pielęgniarek zatrudnionych
w szpitalach, w większości były to osoby w wieku powyżej 45 lat. Tylko w dwóch kontrolowanych
szpitalach pielęgniarki do 35 roku życia stanowiły ponad 20% zatrudnionych13 (str.16).
Problem niedoboru pielęgniarek narastał w okresie kontrolowanym. Dwa szpitale nie wprowadziły
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek14. Jednak w opinii kierownictw kontrolowanych szpitali
normy te nie odpowiadają faktycznym potrzebom. Na niektórych oddziałach są zbyt wysokie, a na
innych zbyt niskie (str.26). Stwierdzono, że trzy kontrolowane szpitale nie zapewniły minimum
dwuosobowej obsady pielęgniarskiej na dyżurach nocnych. Istotne jest, że jednoosobową obsadę
pielęgniarską odnotowano w szpitalach, które ustaliły minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek.
W ocenie NIK dwuosobowa obsada pielęgniarska na oddziale szpitalnym jest nie tylko dobrą
praktyką, ale także istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz dyżurującego
personelu medycznego. NIK zwraca uwagę, iż w obowiązującym stanie prawnym niemożliwe jest
zatrudnienie położnej, na stanowisku pielęgniarki, co skutkowało w jednym z kontrolowanych
szpitali koniecznością zwolnienia położnych po likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego,
przy jednoczesnym niedoborze pielęgniarek na innym oddziale (str. 23).
Istotnym czynnikiem wpływającym na kondycję finansową kontrolowanych szpitali była możliwość
uzyskania dodatkowych, poza umowami z NFZ, przychodów w ramach prowadzonej działalności.
Szpitale, których organem tworzącym był Minister Spraw Wewnętrznych uzyskiwały dodatkowe
przychody za usługi wykonywane w ramach medycyny pracy i orzecznictwa lekarskiego
(str.26). Ponadto funkcjonowanie w tych jednostkach niezakontraktowanych w NFZ poradni
specjalistycznych stwarzało możliwość uzyskiwania przez te podmioty przychodów z udzielanych
odpłatnie świadczeń zdrowotnych. W efekcie przychody z NFZ stanowiły w tych jednostkach
jedynie około 75% przychodów ogółem i były one w stanie wypracowywać niewielki zysk.
W ocenie NIK informatyzacja szpitali nie miała istotnego wpływu na wielkość i strukturę
zatrudnienia. W związku z przesunięciem terminu obowiązkowego prowadzenia dokumentacji
medycznej wyłącznie w formie elektronicznej na dzień 1 sierpnia 2017 r.15, NIK zwraca uwagę, że trzy
z kontrolowanych szpitali były przygotowane do realizacji tego zadania, a w pozostałych stopień
zaawansowania prac wdrożeniowych był zróżnicowany (str. 25).

13 Patrz załącznik Nr 5.
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia
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2.3 	Uwagi końcowe i wnioski
1. Z ustaleń kontroli wynika, że lekarze zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy, pełnili dodatkowo dyżury w ramach odrębnie zawartych umów cywilnoprawnych.
Umowy takie zawierano między innymi celem pominięcia ustawowo zagwarantowanego prawa
do 11-godzinnego wypoczynku po zakończonym dyżurze (str. 22).
Zgodnie z wymogami art. 97 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, pracownikowi przysługuje
w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (ust.1). Pracownikowi
pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku, o którym mowa w ust. 1, powinien być udzielony
bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego (ust.2). Należy zauważyć, że przepisy
tej ustawy dotyczą pracowników, a więc osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy) i nie
mają zastosowania do zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (kontraktów).
Ustawodawca – odmiennie niż na gruncie Kodeksu pracy – uregulował wpływ pełnionego dyżuru
na prawo do skorzystania z 11-godzinnego odpoczynku w danej dobie pracowniczej. O ile
bowiem, zgodnie z art. 1515 § 2 Kodeksu pracy, czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa
pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku, o tyle w ustawie o działalności leczniczej
czas pełnionego dyżuru medycznego stanowi uzasadnienie przesunięcia momentu rozpoczęcia
korzystania z odpoczynku na następną dobę.
Brak zatem przeszkód prawnych by odpoczynek dobowy udzielany był po zakończeniu dyżuru
medycznego, którego maksymalny okres trwania musi się zamykać w obrębie 24 godzin od chwili
rozpoczęcia pracy, gdy dyżur pełniony jest po dniu pracy pracownika, lub 24 godzin, gdy dyżur
taki pełniony jest w dniu wolnym od pracy. Jednak długość nieprzerwanej pracy wykonywanej
w ramach dyżurów pełnionych przez własnych lekarzy, zatrudnionych na podstawie Kodeksu
pracy i jednocześnie umów cywilnoprawnych, przekraczała opisane wyżej normy prawne (także
z uwzględnieniem wyrażenia zgody na dłuższe zatrudnienie w ramach klauzuli „opt – out”).
W ocenie NIK, stan ten (dopuszczalny prawnie) może powodować, że zmęczenie lekarzy będzie
stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa pacjentów. Celowe jest zatem rozważenie przez Ministra
Zdrowia zainicjowania zmiany obowiązującego stanu prawnego, w taki sposób, by prawo
do odpoczynku było przypisane do pracownika (osoby) i uwzględniało łączny czas wykonywania
obowiązków u jednego pracodawcy niezależnie od formy zawartych umów. Zmiana ta uzasadniona
jest bezpieczeństwem zdrowotnym pacjentów.
2. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż kierownik szpitala odpowiadając za właściwe
zarządzanie placówką, w tym również za odpowiednie kształtowanie stosunków prawnych
łączących szpital z personelem medycznym, nie ma wiedzy o kontraktach zawartych przez
lekarzy z innymi placówkami. W ten sposób ta sama osoba, realizując szereg umów w różnych
podmiotach, może stwarzać zagrożenie dla jakości udzielanych usług oraz bezpieczeństwa
pacjentów i personelu. W ocenie NIK kwestia ta powinna być przedmiotem pogłębionej analizy
przeprowadzonej przez NFZ.
3. W ocenie NIK niezbędna jest dalsza restrukturyzacja spzoz, uwzględniająca potrzeby zdrowotne
mieszkańców określone na podstawie map potrzeb zdrowotnych, których wprowadzenie
przewiduje znowelizowana ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
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4. W związku ze stwierdzonymi przypadkami zwalniania położnych, w sytuacji braku pielęgniarek
na innych oddziałach w tym samym podmiocie leczniczym (co wynika z obowiązującego stanu
prawnego, który uniemożliwia zatrudnienie położnej na stanowisku pielęgniarki), Najwyższa Izba
Kontroli dokona szczegółowej analizy istniejących w tym zakresie regulacji w trakcie realizowanej
obecnie kontroli „Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych” (P/15/060).
5. Z ustaleń kontroli wynika, że szpitale mają trudności z zatrudnieniem lekarzy specjalistów.
Stwierdzono, że trzy szpitale zmuszone były zaprzestać realizacji niektórych świadczeń zdrowotnych,
z powodu braku wykwalifikowanej kadry. Jeden z kontrolowanych szpitali, w związku z dużą luką
pokoleniową zdecydował się, we własnym zakresie wykształcić młodych specjalistów. Z powodu
braku tzw. miejsc rezydenckich (finansowanych ze środków Funduszu Pracy), po uzyskaniu
dodatkowych miejsc specjalizacyjnych, szpital, w ramach własnych środków, zatrudnił siedmiu
lekarzy, zawierając z nimi jednocześnie umowy cywilnoprawne, zobowiązujące ich po uzyskaniu
specjalizacji do odpracowania w szpitalu minimum pięciu lat (str. 17)16.
Biorąc pod uwagę, że szkolenie w ramach rezydentur jest finansowane ze środków Funduszu Pracy17,
a część wykwalifikowanej kadry medycznej emigruje do krajów, w których jest lepiej opłacana,
celowe jest uwarunkowanie uczestnictwa w takim szkoleniu od zobowiązania przez Ministra
Zdrowia przyszłych specjalistów do przepracowania określonego czasu w Polsce, w systemie
ubezpieczeń zdrowotnych.
16 Okres ten odpowiada przeciętnej długości finansowania szkolenia specjalistycznego w ramach rezydentury.
17 W roku 2015 rezydentura jest finansowana przez Ministra Zdrowia ze środków budżetu państwa oraz ze środków Funduszu
Pracy.
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3.1 	System zatrudniania i wynagradzania personelu medycznego w relacji do sytuacji
finansowej szpitala
3.1.1. Sytuacja finansowa szpitali
1. Spośród 22 skontrolowanych szpitali, 16 wykazało w 2011 r. stratę na łączną kwotę 93.935,7 tys. zł.
W 2012 i 2013 r. straty powstały w 13 podmiotach, odpowiednio w wysokości 61.181,9 tys. zł oraz
92.806,1 tys. zł. Tylko w sześciu podmiotach odnotowano, w całym badanym okresie, dodatni wynik
finansowy.
Na obniżenie wysokości strat w 2012 r. o 34,9%, w stosunku do 2011 r., wpływ miała przede
wszystkim poprawa wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie,
którego wysokość straty stanowiła ok. 20–30% ogólnej kwoty strat w podmiotach badanych.
yy Zmniejszenie straty Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie wynikało m.in. z decyzji o umorzeniu
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, należności w wysokości 1 598 tys. zł, wraz z należnymi odsetkami,
z tytułu spłaty poręczonych, przez organ tworzący, kredytów zaciągniętych przez Szpital. W efekcie strata w 2012 r.
została zredukowana z 19 304,4 tys. zł (w 2011 r.) do 817 tys. zł, (tj. o 95,8%).

W szpitalach, w których odnotowano straty w całym badanym okresie, niewątpliwy wpływ
na sytuację finansową w danym roku obrotowym, miały nierozliczone straty z lat ubiegłych,
przekraczające, w niektórych przypadkach, roczne przychody uzyskiwane z realizacji umów z NFZ.
yy W Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie nierozliczone straty z lat ubiegłych na koniec 2011 r. wynosiły 73,8 mln zł,
w 2012 – 87,7 mln zł i wzrosły do 95,1 mln zł w 2013 r.(o ok. 29% w stosunku do 2011 r.) przekraczając w tym
okresie roczne przychody z realizacji umów z NFZ odpowiednio o 50%, 67% i 87%.

Przychody z umów zawartych z NFZ, w jednostkach badanych, zwiększyły się w 2012 r. o 4,7%
w stosunku do 2011 r., a w roku 2013 o 0,8% do roku 2012 i o 5,6% do 2011 r.
Pomimo tendencji spadkowej, dotyczącej udziału uzyskanych przez Szpitale przychodów z tytułu
realizacji umów z NFZ w przychodach ogółem (odpowiednio w poszczególnych latach udział ten
wynosił 91,9%, 90,%, 89%), ustalenia kontroli wskazują na utrzymujące się uzależnienie wyników
finansowych szpitali od jednego źródła przychodów, tj. kontraktów z NFZ (sięgające w niektórych
podmiotach nawet 99,6 %) oraz braku aktywności w pozyskiwaniu innych przychodów.
Należy zauważyć, że przyjęte rozwiązania prawne ograniczają możliwość udzielania przez
publiczne podmioty lecznicze odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, nawet
po wyczerpaniu limitów finansowych określonych w kontraktach z NFZ.
2. Najkorzystniejszą sytuację finansową, spośród jednostek badanych, posiadały szpitale podległe
Ministrowi Spraw Wewnętrznych tj., w Koszalinie i Gdańsku, które ze względu na swoją specyfikę
miały źródła dodatkowych (poza kontraktami z NFZ) przychodów. Udział dodatkowych przychodów
w tych jednostkach wynosił odpowiednio ok. 28 i 24 %, podczas gdy średnia dla pozostałych szpitali
wyniosła ok. 11% przychodów ogółem.
yy Pozostałe przychody uzyskane przez te podmioty, w ramach prowadzonej działalności, pochodziły
m.in. ze sprzedaży:
– usług medycznych wykonanych w ramach medycyny pracy, orzecznictwa lekarskiego (komisje lekarskie) oraz
usług medycznych wykonanych odpłatnie (komercyjnych),
– towarów i materiałów, w tym głównie sprzedaży leków przez aptekę otwartą.

Kolejnym, istotnym czynnikiem, wpływającym na kondycję finansową kontrolowanych szpitali,
była wysokość kontraktu, nieuwzględniająca posiadanej bazy (liczby łóżek, kadry medycznej,
specjalistycznej aparatury medycznej).
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yy Dla jednoimiennych oddziałów chorób wewnętrznych w dwóch podmiotach leczniczych w Koszalinie, realizujących
podobne świadczenia medyczne i dysponujących podobną liczbą łózek, różnica wysokości kontraktu w przeliczeniu
na limit miesięczny wynosiła: w Szpitalu MSW ok. 2.702 pkt x 52 zł na 24 łóżka, a w Szpitalu Wojewódzkim
ok. 4.000 pkt x 52 zł na 23 łóżka.

Przy średnim wzroście, w okresie badanym, o ok. 3,7% przychodów z NFZ, koszty wzrosły średnio
o ok. 5,5%. Najwyższy poziom kosztów generowały wynagrodzenia z umów o pracę, które wraz
z pochodnymi wyniosły w 2011 r. 690.893,6 tys. zł, co stanowiło 45,6% ogółu kosztów, a w roku
2012 i 2013 odpowiednio 47,5%, i 43,4%. W tym samym okresie odnotowano wzrost kosztów usług
medycznych, wynikający przede wszystkim z wynagrodzenia personelu medycznego na podstawie
umów cywilnoprawnych.
Łączne koszty wynagrodzeń stanowiły od 47,2% do 85,4% kosztów ogółem i od 49,3% do 98,3%
przychodów z NFZ. W kwocie wynagrodzeń ogółem koszty personelu medycznego stanowiły
od 80% do 90%.
4. Następstwem braku możliwości bieżącego regulowania zobowiązań był wzrost zobowiązań
wymagalnych, które w jednostkach badanych na koniec 2011 r. wynosiły 188.969,2 tys. zł i w 2012 r.
zmniejszyły się o 10,5 % w stosunku do roku poprzedniego, a następnie w 2013 r. wzrosły o 14,9%
w stosunku do 2012 r. i o 2,9% do roku 2011, w tym zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy) stanowiło
w kolejnych latach 49,6%, 56,3% i 40,0% ogólnej kwoty zobowiązań wymagalnych.
Wysokość zadłużenia wszystkich zakładów opieki zdrowotnej wobec ZUS (na podstawie informacji
przekazanej przez ZUS) wynosiła w latach 2011–2014 odpowiednio: 461,6 mln zł, 434,4 mln zł,
352,5 mln zł, 318,9 mln zł.18
5. Pomimo, że większość szpitali ponosiła straty na przestrzeni wielu lat, w niektórych przypadkach
nawet kilkunastu, programy restrukturyzacyjne zostały opracowane jedynie w ośmiu szpitalach.
Jednym z podstawowych działań wskazywanych w celu poprawy sytuacji ekonomicznej była
weryfikacja i zmniejszenie zatrudnienia, zarówno kadry medycznej, jak również pracowników
administracyjnych oraz, w niektórych przypadkach, renegocjacja warunków wynagrodzenia
zatrudnionej kadry medycznej.
yy Kierownictwo Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Św. Anny w Warszawie nie wykazało inicjatywy
opracowania programu restrukturyzacyjnego, mimo corocznego ujemnego wyniku finansowego, przy
jednoczesnym zmniejszaniu się wartości umów zawartych z NFZ. W efekcie braku płynności finansowej, Szpital
nie był w stanie na bieżąco regulować zobowiązań, a w wyniku egzekucji komorniczych ponosił dodatkowe koszty.

Tylko w trzech szpitalach odnotowano poprawę wyniku finansowego po wprowadzeniu działań
naprawczych.
yy Szpitale w Jaśle i Ostrowcu Świętokrzyskim w 2013 r. zanotowały zysk w wysokości odpowiednio 735 tys. zł
i 791 tys. zł, podczas gdy w latach poprzednich ponosiły straty (Szpital w Jaśle: 2.408 tys. w 2011 r. i 438 tys. zł
w 2012 r., Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim: odpowiednio 5.446 tys. zł i 2.300 tys. zł). Szpital w Chojnicach,
który odnotował w 2011 r. stratę 5.127 tys. zł, w następnych latach uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości
odpowiednio 59,8 tys. zł i 461,1 tys. zł.

Pozostałe podmioty nie realizowały lub realizowały tylko w ograniczonym zakresie założenia
programów restrukturyzacyjnych, w tym przede wszystkim w części dotyczącej działań na rzecz
optymalizacji zatrudnienia i wynagrodzenia w stosunku do wysokości przychodów uzyskiwanych
z kontraktów zawieranych z NFZ.
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yy Opracowany na zlecenie Radomskiego Szpitala Tytusa Chałubińskiego w Radomiu program restrukturyzacyjny
nie był realizowany ponieważ nie uzyskał akceptacji organu tworzącego. Jak wyjaśniła Wiceprezydent Miasta
Radomia. „…Miasto Radom nie dokonało ani oceny, ani akceptacji założeń restrukturyzacyjnych Szpitala z uwagi
na to, że powyższy dokument był wykonany na zlecenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, a nie na zlecenie
Miasta Radomia jako organu tworzącego …”
yy W Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu nie doszło do realizacji założeń programu restrukturyzacji
dotyczącego redukcji zatrudnienia w grupie techników i pozostałych pracowników diagnostyki laboratoryjnej
oraz przekazania tych zadań podmiotowi zewnętrznemu z powodu braku akceptacji tego przedsięwzięcia przez
personel lekarski oraz sprzeciwu związków zawodowych.

Programy restrukturyzacyjne powiodły się tylko w tych szpitalach, w których były konsekwentnie
realizowane.
Wszystkie kontrolowane samorządowe szpitale korzystały, w badanym okresie, ze wsparcia
finansowego udzielanego przez ich organy tworzące, m.in. w formie dotacji na zakupy inwestycyjne
i modernizację oraz pokrycie ujemnego wyniku finansowego.
yy W okresie objętym kontrolą, organ tworzący udzielił Radomskiemu Szpitalowi Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
pięciu pożyczek krótko- i długoterminowych w łącznej kwocie 16 mln zł i pokrył ujemny wynik finansowy
w wysokości: 1,6 mln zł za 2012 r. oraz 2,7 mln zł za 2013 r.19 Ponadto od podmiotu tworzącego Szpital uzyskał
dotację w wysokości łącznej 23,1 mln zł, na realizację zadań inwestycyjnych oraz 1,4 mln zł na zakup wyposażenia,
sprzętu i na realizację programów medycznych (edukacja, szczepienia, programy terapeutyczne).
yy W latach 2011 – I półrocze 2014 Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu otrzymał
z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego dotacje w wysokości: 2011 r. – 3.495,0 tys. zł, 2012 r.
– 5.857,0 tys. zł, 2013 r.– 1.300,0 tys. zł i I półrocze 2014 r. – 199,0 tys. zł. Dodatkowo w 2013 r. i 2014 r. wpłynęły
środki tytułem pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala, zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o działalności
leczniczej, w wysokości: za rok 2012 r. – 1.942,5 tys. zł; za 2013 r. – 1.049,4 tys. zł. W kwietniu 2013 r. Szpital uzyskał
poręczenie Województwa Podkarpackiego tytułem zabezpieczania pożyczki (na lata 2014–2022) z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 831,0 tys. zł, na zakup mammografu cyfrowego.
yy Podjęte przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie działania naprawcze, w tym inwestycyjne
realizowane były przy udziale finansowym podmiotu tworzącego, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
yy Począwszy od 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przekazywał w formie dotacji środki
finansowe z przeznaczeniem na realizowane zadania inwestycyjne oraz zakup urządzeń i wyposażenia.
Dofinansowane zostały takie zadania jak: przebudowa wraz z robotami instalacyjnymi oddziału obserwacyjnozakaźnego (1.188,9 tys. zł), remont dachów budynku internistycznego i chirurgii (2.000,0 tys. zł), modernizacja
pododdziału patologii ciąży, budowa budynku B1 oraz Wielosalowego Zespołu Operacyjnego (WZO), infrastruktury
technicznej i zagospodarowanie terenu (14.050,0 tys. zł), wyposażenie bloku łóżkowego w meble i sprzęt
medyczny (2.750,0 tys. zł), zakup aparatu RTG (750,0 tys. zł), zakup wyposażenia dla WZO (1.485,0 tys. zł). W latach
2010–2013 Szpital uzyskał wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
łącznie w wysokości 22.223,9 tys. zł.
yy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jako organ założycielski, udzielił Szpitalowi Specjalistycznemu
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze wsparcia finansowego w formie dotacji w wysokości 7.837,4 tys. zł, z tego:
– w 2011 r. przekazano Szpitalowi 2.808,8 tys. zł, na zakup aparatury, sprzętu medycznego, a także wyposażenie
istniejących oddziałów, nowego bloku operacyjnego oraz sterylizatorni;
– w 2012 r. pomoc wyniosła 2.300,6 tys. zł i została przeznaczona na doposażenie w sprzęt medyczny i aparaturę
nowego bloku operacyjnego, jak również utworzenie pracowni leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu;
– w 2013 r. Urząd Marszałkowski przekazał Szpitalowi 1.778,0 tys. zł, które wykorzystano na adaptację pomieszczeń
i zakup sprzętu na potrzeby nowo tworzonego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz zakup
sprzętu do zabiegów urologicznych. Przekazana Szpitalowi pomoc w 2014 r., w kwocie 950 tys. zł, została
wykorzystana na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Ponadto Urząd Marszałkowski, w okresie objętym
kontrolą, udzielił Szpitalowi pożyczek w kwocie 13.500 tys. zł na uregulowanie zobowiązań wymagalnych.
Sytuacja ekonomiczna Szpitala uległa poprawie, choć w 2014 r. poniósł one stratę w wysokości 976 tys. zł, która
w latach 2011–2012 wynosiła odpowiednio 9,6 oraz 7 mln zł.
19 Na podstawie art. 59 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.)
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3.2.1. Z
 atrudnienie personelu medycznego oraz spełnianie wymogów wynikających z kontraktów
z NFZ dotyczących zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń medycznych
1. Liczba etatów ogółem w kontrolowanych podmiotach zmniejszyła się w latach 2011–2013
z 12 908 do 12 844, tj. o 0,5%, a koszty wynagrodzeń 20 wzrosły o 3,4%. W tym samym okresie
koszty ponoszone z tytułu realizacji umów cywilnoprawnych wzrosły z 134,1 mln zł do 152,8 mln zł
tj. o 13,9%, a łączne koszty z obu tytułów wzrosły z 815,8 mln zł w 2011 r. do 857,8 mln zł w 2013 r.
tj. o 5,1%.
W kontrolowanych szpitalach udział pracowników administracji wynosił średnio 16,4% ogółu
zatrudnionych (od 8,2% do 31,1%), a koszty ich wynagrodzeń (16 jednostek) stanowiły średnio ok.
7% (od 4,2% do 13,2%)21 wartości kontraktu z NFZ.
W ocenie NIK zmniejszenie zatrudnienia w administracji szpitali w niewielkim stopniu wpływa
na poprawę wskaźnika udziału kosztów wynagrodzeń, do przychodów z tytułu realizacji kontraktu
z NFZ. Nawet zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników administracji o 25%,
powodowałoby zmniejszenie relacji kosztów wynagrodzeń tej grupy do przychodów z kontraktu
z NFZ o 1,75%, tj. z 7% do 5,25%.
2. Spośród 1.768 lekarzy, zatrudnionych w kontrolowanych jednostkach, największą grupę
(492, tj. 27,8%) stanowiły osoby w wieku 45–54 lata oraz w wieku 35–44 lat (438, tj. 24,8%). Podobną
strukturę wiekową odnotowano w odniesieniu do pielęgniarek i położnych. Spośród 4.395 osób,
ponad 59% było w wieku powyżej 45 roku życia22(w przypadku lekarzy 55%).
Wykres nr 1
Struktura wiekowa personelu medycznego w kontrolowanych szpitalach, według stanu na koniec I półrocza
2014 r.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

20 Koszty wynagrodzeń – wynagrodzenia wraz z pochodnymi
21 Udział kosztów wynagrodzeń administracji w wartości kontraktu z NFZ zdecydowanie wzrasta w małych szpitalach,
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realizujących kontrakty o wartości do 40 mln zł.
Szczegółowa
struktura wiekowa pielęgniarek w kontrolowanych szpitalach patrz załącznik Nr 5.
22
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Pomimo tego, że struktura wieku lekarzy zatrudnionych w kontrolowanych szpitalach nie
wskazywała na ogół na ryzyko braku ciągłości udzielania świadczeń, to jednak w niektórych
specjalnościach sytuacja ta była odmienna. Przykładowo odsetek diabetologów w wieku 54 lat
i więcej wynosił 64%, podczas gdy lekarzy do 44 roku życia 7,1%.
yy W związku z dużą luką pokoleniową23 Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny
w Kielcach zdecydował się we własnym zakresie wykształcić młodych specjalistów. Po spełnieniu wymaganych
warunków, w Szpitalu utworzono dodatkowe etaty i zatrudniono lekarzy w celu uzyskania specjalizacji. W związku
z brakiem tzw. miejsc rezydenckich (finansowanych z Funduszu Pracy), z tymi lekarzami zawarto umowy
cywilnoprawne, w których zobowiązali się do pracy w Szpitalu przez okres minimum 5 lat. Lekarzom dało
to stabilność i gwarancję przyszłego zatrudnienia, a Szpitalowi pewność, że zainwestowane w nowe etaty środki
zaowocują w przyszłości fachową kadrą medyczną. W tym trybie specjalizowało się siedmiu lekarzy, a czterech
po zakończeniu specjalizacji nadal pracowało.

3. Większość kontrolowanych szpitali odczuwało niedobór lekarzy różnej specjalności,
w zależności od zakresu udzielanych świadczeń. W 10 szpitalach brakowało radiologów, w ośmiu
– anestezjologów i onkologów, w pięciu chirurgów różnej specjalności, w czterech neurologów
i pielęgniarek, a w dwóch pediatrów. Podejmowane próby pozyskania brakującego personelu
polegały na zamieszczaniu ogłoszeń prasowych w skali lokalnej i ogólnopolskiej, na stronach
internetowych, publikatorach izb lekarskich oraz wykorzystywaniu kontaktów osobistych osób
zatrudnionych w szpitalach. W przypadku niepozyskania deficytowych specjalistów szpitale
rezygnowały z udzielania świadczeń w danym zakresie, co utrudniało pacjentom dostęp do tych
świadczeń.
yy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku rozwiązał
umowę z NFZ w zakresie świadczeń Poradni Onkologicznej, ponieważ lekarz udzielający świadczeń, pomimo
prowadzonych rozmów, nie zgodził się na wydłużenie czasu pracy, gdyż kolidowałoby to z udzielaniem przez niego
świadczeń w innych miejscach. W tej sytuacji Szpital nie zapewniał dostępności świadczeń w Poradni Onkologicznej
w wymaganym zakresie24. Szpital odpowiednio wcześniej powiadomił pacjentów o zakończeniu działalności
Poradni. W kontrolowanym okresie zatrudniono m.in. jednego lekarza radiologa i trzech anestezjologów. Pozyskanie
tych specjalistów nastąpiło w wyniku odpowiedzi dwóch lekarzy na ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej
Szpitala, a w dwóch przypadkach w wyniku osobistego kontaktu z potencjalnym kandydatem.
yy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie zmuszony
był do ograniczenia świadczeń realizowanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej z powodu zaostrzenia
wymogów nałożonych przez NFZ, dotyczących zatrudnienia lekarzy specjalistów w danej poradni. I tak: w 2011 r.
z powodu kłopotów z zatrudnieniem lekarzy specjalistów, tj. kardiologa, reumatologa, dermatologa oraz
rozwiązania umowy o podwykonawstwo w zakresie świadczeń urologicznych i ograniczenia lekarzy urologów
do jednej osoby, obniżona została liczba świadczeń przyjętych w kontrakcie z NFZ na poradnię reumatologiczną,
kardiologiczną, urologiczną, dermatologiczną. W latach 2012–2013 r. wystąpiły trudności ze znalezieniem lekarza
specjalisty gastroenterologa, co miało wpływ na zmniejszenie liczby udzielonych świadczeń w ramach umowy
podpisanej z NFZ.
yy Szpital Wojewódzki w Opolu, w 2013 r., z powodu braku wyspecjalizowanych lekarzy zaprzestał udzielania
świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj. w poradni diabetologicznej, leczenia bólu i medycyny
sportowej, co skutkowało zmniejszeniem przychodów. W 2011 r. i 2012 r. zatrudniono 9 lekarzy po opublikowaniu
ogłoszeń25, a w 2013 r. kolejnych 19. Niedobór dotyczył głównie lekarzy anestezjologów, specjalistów w dziedzinie
chorób zakaźnych, medycyny nuklearnej, radiologów i chirurgów.

W celu pozyskania brakującego personelu medycznego kierownictwo szpitali oferowało
korzystniejsze warunki wynagrodzenia, a ponadto dodatkowe zachęty, zapewniając na przykład
mieszkania służbowe.
23 Większość lekarzy specjalistów znajdowała się w wieku pomiędzy 50 a 60 rokiem życia.
24 Wynikającym z§ 11 pkt 5 zarządzenia nr 81/DSOZ/2011 Prezesa NFZ z 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS.
Brak
było ofert lekarzy diabetologów, a lekarz pulmonolog odrzucił ofertę.
25
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yy W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, w związku z brakiem odpowiedzi
na ofertę zatrudnienia z proponowanym wynagrodzeniem na poziomie średniej płacy w Szpitalu, kierownictwo
zatrudniło lekarzy posiadających deficytowe specjalizacje, proponując im wyższe wynagrodzenie, lecz niższe niż
średnie wynagrodzenie specjalistów w województwie świętokrzyskim.
yy W Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie wzrost wynagrodzeń lekarzy wynikał przede
wszystkim z braku specjalistów i stawiania przez tę grupę zawodową wymogów finansowych, pod rygorem
rozwiązania umów/kontraktów. W latach 2011–2014 (I półrocze), z uwagi na brak wyspecjalizowanych lekarzy
podjęto decyzję o rezygnacji z udzielania świadczeń w zakresie: endokrynologii (w 2014 r.), realizacji programu
lekowego: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
o przebiegu agresywnym (w 2014 r.), porad w poradni hematologiczno-onkologicznej dla dzieci w 2012 r. Skutkiem
wprowadzonych ograniczeń w świadczeniu usług medycznych w tym zakresie było obniżenie całkowitej wartości
kontraktu z OW NFZ na 2014 r: Powodem rezygnacji z realizacji programu lekowego był brak możności spełnienia
wymogu postawianego przez NFZ, tj. zatrudnienia dwóch osób na pełnych etatach, a w poradni hematologicznoonkologicznej dla dzieci – brak specjalisty.
yy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oferował mieszkanie służbowe, a w przypadkach
warunkujących utrzymanie i realizację kontraktu z NFZ proponowano wynagrodzenie wyższe od średniego
płaconego w tym zakładzie. Niedobory kadry medycznej dotyczyły wszystkich specjalności medycznych.

4. W badanym okresie zmiany zachodzące w obszarze zatrudnienia personelu medycznego
polegały głównie na rezygnacji z umów o pracę na rzecz umów cywilnoprawnych – tzw. kontraktów.
Spośród 1.768 lekarzy zatrudnionych w kontrolowanych szpitalach, dwie trzecie (66,1%)
wykonywało prace na podstawie umów cywilnoprawnych, liczba ich wzrosła w latach 2011–2014
(I półrocze) o 14,9% (z 1.016 do 1.168).
yy W Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach wszyscy lekarze zatrudnieni byli na kontraktach, a decydowały o tym warunki
stawiane przez pracowników oraz brak zainteresowania zatrudnieniem na umowę o pracę.

W przypadku pielęgniarek udział wykonujących świadczenia zdrowotne na podstawie
kontraktów był niewielki. Jedynie 199 pielęgniarek (4,5%), spośród 4.395, wykonywało pracę
na podstawie umów cywilnoprawnych. Podobnie, jak w przypadku lekarzy, w latach 2011–2014
(I półrocze), nastąpił wzrost liczby tego personelu medycznego zatrudnionego w formie umów
cywilnoprawnych o 48,5% (ze 136 do 199).
Przyczyną tego zjawiska było dążenie do ograniczenia przez pracodawców kosztów składek
na ubezpieczenie społeczne, a także nieobowiązywanie, w przypadku umów cywilnoprawnych,
ograniczeń wynikających z konieczności zapewnienia po wykonanej pracy przynajmniej
11 godzinnego okresu odpoczynku.
Również personel medyczny był zainteresowany zmianą formy zatrudnienia z uwagi na fakt,
że w przypadku udzielania świadczeń na podstawie kontraktu można było stosować zryczałtowaną
formę opłacania składek, niezależnie od uzyskiwanych przychodów i odprowadzać zaliczki
na podatek dochodowy według jednolitej stawki, niezależnej od wysokości uzyskiwanego
przychodu w wysokości 19%, a nie 32% w sytuacji przekroczenia tzw. II progu podatkowego.
5. Poza jednym przypadkiem, we wszystkich pozostałych szpitalach, świadczenie usług medycznych
zapewnione było przez personel zgłoszony Funduszowi i wymieniony w załącznikach do zawartych
umów. Osoby te posiadały stosowne kwalifikacje, tj. wymagany w danej specjalności stopień
specjalizacji, doświadczenie zawodowe oraz ukończone wymagane szkolenia. Zakres, miejsce i czas
udzielania świadczeń medycznych były zgodne z załącznikami do umów.
yy W Szpitalu w Człuchowie udzielanie świadczeń w poradni chirurgii ogólnej nie było prowadzone zgodnie
z harmonogramem określonym w załącznikach do umów z NFZ, co stanowiło naruszenie warunków tych umów.
Nie przestrzegano ww. harmonogramu w odniesieniu do osób i godzin udzielania świadczeń.

18

wa ż n i e j s z e w y n i k i ko n t r o l i

Trzy szpitale nieterminowo zgłaszały zmiany do umowy zawartej z NFZ, które zgodnie § 6 ust. 2
załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej26 wymagały zgłoszenia najpóźniej
w dniu poprzedzającym ich powstanie – albo w przypadkach losowych – niezwłocznie
po zaistnieniu zdarzenia. Jak wynika z wyjaśnień, przyczyną opóźnień były zaniedbania ze strony
odpowiedzialnych pracowników szpitala.
yy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim dokonał aktualizacji informacji w zakresie potencjału
wykonawczego w zakresie pediatrii, w latach 2011–2013, odpowiednio z opóźnieniem 33, 63 oraz 242 dni
w odniesieniu do 3 lekarzy.
yy Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie w 2011 r.
w 72 przypadkach nieterminowo dokonał zgłoszeń zmian do umowy z NFZ. Opóźnienie wynosiło średnio 33 dni
(maksymalnie 88) od wskazanej w zgłoszeniu daty obowiązywania zmiany. W 2013 r. stwierdzono 32 takie
przypadki, średnio 5 dni (maksymalnie 50).
yy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku dopiero w trakcie
realizacji kontraktu zgłosił do NFZ fakt zaprzestania udzielania świadczeń przez 20 pielęgniarek wymienionych
w załączniku nr 2 do kontraktu w rodzaju leczenie szpitalne. W przypadku trzech lekarzy z oddziału chirurgii
ogólnej zgłoszeń zaprzestania przez nich udzielania świadczeń dokonano po upływie od ponad 11 miesięcy
do ponad 22 miesięcy. Ponadto godziny udzielania świadczeń przez dwóch, spośród pięciu lekarzy wymienionych
w kontrakcie z NFZ, podane na tablicy informacyjnej poradni otolaryngologicznej były niezgodne z określonym
w kontrakcie harmonogramem pracy. Nie podano do wiadomości informacji o udzielaniu świadczeń przez
dyrektora, jako lekarza wymienionego w harmonogramie pracy, co stanowiło naruszenie § 11 ust. 1 załącznika
do rozporządzenia w sprawie warunków umów.

3.1.3. System wynagradzania personelu medycznego
1. Średni wzrost wynagrodzeń personelu medycznego kontrolowanych szpitali, w badanym okresie,
był prawie dwukrotnie wyższy od średniego wzrostu przychodów uzyskiwanych z tytułu realizacji
kontraktów zawartych z NFZ.
Wykres nr 2
Struktura kosztów wynagrodzeń personelu medycznego w kontrolowanych szpitalach
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli .

26 Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484.
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Uposażenie podstawowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (bez: dodatków stażowych,
wynagrodzenia z tytułu pełnienia dyżurów, premii, nagród itp.) wynosiło średnio dla: ordynatora
– 5,2 tys. zł (od 4,9 do 6,0 tys. zł); starszego asystenta – 3,9 tys. zł (od 3,1 do 4,9 tys. zł); asystenta
– 3,5 tys. zł (od 2,6 do 4,3 tys. zł); pielęgniarki – 2,4 tys. zł (od 2,0 do 2,7 tys. zł). Dodatek funkcyjny dla
osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych kształtował się na poziomie od 20 do 85% płacy
zasadniczej. Dane o wysokości wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek w jednostkach kontrolowanych
były zbieżne z danymi zebranymi przez Ministerstwo Zdrowia (załącznik nr 7).
Największe zróżnicowanie w wysokości wynagrodzeń lekarzy, występujące w poszczególnych
podmiotach leczniczych, wynikało przede wszystkim z tytułu liczby godzin i wysokości stawek
za dyżury lekarskie. Niedobór lekarzy na rynku pracy, w deficytowych specjalnościach, umożliwiał
tej grupie zawodowej uzyskiwanie wyższych dochodów.
Średnia wysokość stawek lekarzy kontraktowych za godzinę pracy w ramach ordynacji podstawowej
(normalnej) oraz dyżury lekarskie wynosiła od 37 do 140 zł/h, a wysokość stawek za dyżury pod
telefonem od 13 do 25 zł/h.
yy W Szpitalu Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze znaczącą pozycją wynagrodzeń było wynagrodzenie
za dyżury. Przykładowo przeciętne miesięczne wynagrodzenie alergologów bez dyżurów wynosiło 8,5 tys. zł
z dyżurami 14,6 tys. zł, chorób płuc odpowiednio 5,8 tys. zł oraz 10,4 tys. zł. Z kolei lekarze zatrudnieni na podstawie
kontraktów otrzymywali średnie wynagrodzenie za usługi świadczone w dziedzinie chirurgii 6,6 tys. zł, a chirurgii
klatki piersiowej 16,2 tys. zł, natomiast za dyżury w powyższych specjalizacjach odpowiednio średnio 5,2 tys. zł
oraz 5,5 tys. zł.
yy W Szpitalu w Człuchowie przeciętne wynagrodzenie lekarzy specjalistów w spzoz w latach 2011–2014 – do 30 czerwca
(zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy kontraktowej, bez dodatków funkcyjnych) wynosiło
w oddziałach:
– chorób wewnętrznych: 2011 r. – 8,9 tys. zł, 2012 r. – 9,2 tys. zł, w 2013 r. – 8,4 tys. zł, w 2014 r. (I półrocze) – 8,4 tys. zł,
– chirurgicznym: 2011 r. – 5,5 tys. zł, w 2012 r. – 5,4 tys. zł, 2013 r. – 5,5 tys. zł, 2014 r. – 6,2 tys. zł;
– dziecięcym: w 2011 r. – 5,6 tys. zł, w 2012 r. – 4,5 tys. zł, w 2013 r. – 5,3 tys. zł, 2014 r. – 7,1 tys. zł;
– ginekologiczno- położniczym: 2011 r. – 8,4 tys. zł, 2012 r. – 6,7 tys. zł, 2013 r. – 8,1 tys. zł, w 2014 r. – 9,5 tys. zł;
– anestezjologii i intensywnej terapii: 2011 r. – 8,5 tys. zł, w 2012 r. – 9,2 tys. zł, 2013 r. – 12,0 tys. zł, 2014 r. – 12,4 tys. zł.
yy W tym samym okresie wynagrodzenie pielęgniarek, położnych i pozostałych pracowników (zatrudnionych
na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, bez dodatków funkcyjnych) wynosiło:
– pielęgniarki: 2011 r. – 2,7 tys. zł, 2012 r. – 2,7 tys. zł, 2013 r. – 2,6 tys. zł, 2014 r. – 2,6 tys. zł;
– położne: 2011 r. – 1,8 tys. zł, 2012 r. – 1,8 tys. zł, 2013 r. – 1,8 tys. zł, 2014 r. – 1,4 tys. zł;
– pozostali pracownicy: 2011 r. – 2,3 tys. zł, 2012 r. – 2,5 tys. zł, 2013 r. – 2,4 tys. zł, w 2014 r. – 2,6 tys. zł.

Najwyższe wynagrodzenia w innym szpitalu, w ramach umowy cywilnoprawnej, uzyskało dwóch
lekarzy, wykonujących zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej, w wysokości 533 tys. zł
i 590 tys. zł rocznie. Wynagrodzenia te wynikały z ustalonych w umowach stawek, w tym
za gotowość do pracy 90 zł/godz. w dni robocze oraz 120 zł/godz. w dni wolne od pracy, a ponadto
prowizji w wysokości do 300 zł za wykonaną koronarografię w trybie nagłym oraz do 1.000 zł
za wykonanie angioplastyki. Jak wyjaśnił dyrektor szpitala, kardiologia, w szczególności inwazyjna,
jest wybitnie dochodowa i stanowi główne źródło pokrycia strat w innych specjalnościach
deficytowych. Ustalenia kontroli potwierdziły treść tych wyjaśnień
Istotne różnice w wysokości zarobków kadry medycznej zatrudnionej na analogicznych stanowiskach
w różnych placówkach ochrony zdrowia były również konsekwencją zróżnicowanych systemów
wynagradzania i premiowania personelu medycznego w poszczególnych podmiotach leczniczych.
W przypadku stawek wynagradzania lekarzy świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
brak było przejrzystych zasad określonych przepisami wewnętrznymi poszczególnych szpitali, a ich
wysokość była efektem indywidualnych negocjacji w trakcie przeprowadzanych konkursów ofert.
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yy W Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Św. Anny w Warszawie za świadczenia z zakresu ortopedii,
lekarzom wykonującym te zabiegi, wypłacano prowizję w wysokości 15% uzyskiwanej zapłaty z NFZ, a kolejne
15% przeznaczano na nieujęte w regulaminie szpitala premie dla pracowników etatowych współpracujących
z ortopedami. Premie te były wypłacane od 2009 roku do I kwartału 2013 r. Wykonywanie tych świadczeń było
korzystne dla szpitala w sytuacji finansowania przez NFZ nadwykonań. Po zaprzestaniu przez NFZ wypłacania
wynagrodzeń za nadwykonania, nawet wysoko opłacane świadczenia przynosiły straty. Szpital nie posiadał
dokumentacji świadczącej o ustalaniu wysokości funduszu premiowego w latach 2011–2013 i przyznawaniu go
kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych. Nie określono również, w formie pisemnej, terminów,
trybu i zasad przyznawania tzw. premii kontraktowych. Wysokość wypłaconych premii kontraktowych wyniosła
w 2011 roku – 3 541 538,53 zł, w 2012 r. – 3 072 721,11 zł i w 2013 r. – 2 238 753,24 zł, co stanowiło odpowiednio
15,5%, 15,2% i 12,6% poniesionych kosztów z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy. Uznaniowy charakter tych
premii, bez określenia pułapu ich wysokości, dodatkowo pogarszał i tak już trudną kondycję ekonomiczną Szpitala.
yy W Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach – dla lekarzy zatrudnionych na oddziale wewnętrznym ustalono umownie,
że wynagrodzenie ich będzie stanowiło 13% (dla wszystkich w zależności od ilości wykonanych usług) przychodów
uzyskiwanych przez Szpital na podstawie umowy zawartej z Funduszem za wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na tym oddziale. Miesięczne wynagrodzenie dla lekarzy obliczał ordynator/lekarz kierujący oddziałem chorób
wewnętrznych, na podstawie rzeczywiście wykonanych świadczeń zdrowotnych w oparciu o system punktowy,
a wysokość wynagrodzenia zależna była od wysokości przychodów oddziału chorób wewnętrznych – na podstawie
rzeczywiście wykonanych świadczeń zdrowotnych.
yy W Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie na wysokość wynagrodzeń wpływ miało m.in. wprowadzenie dla
lekarzy dodatku motywacyjnego (nagród) z tytułu pełnienia dyżurów medycznych27 pomimo, że Regulamin
wynagradzania Szpitala nie przewidywał tego rodzaju składników wynagrodzenia. Średnia miesięczna wysokość
dodatku motywacyjnego wyniosła w listopadzie 2011 r. 565 zł/1 etat, w tym w grupie ordynatorzy/z-cy 886 zł/na
osobę, w roku 2012 i 2013 około 450 zł ogółem, w tym ordynatorzy/z-cy 770 i 885 zł, natomiast za trzy miesiące
2014 r. wzrosła do 611 zł, w tym ordynatorzy/z-cy 929 zł.
yy W Szpitalu MSW w Gdańsku w umowach cywilnoprawnych określono stawki godzinowe lub połączenie kilku
stawek m.in.: godzinowej, za konsultacje szpitalne, świadczenia po hospitalizacyjne, świadczenia i porady
specjalistyczne (wysokość w zależności od typu świadczenia), za pacjenta i 11% kwoty otrzymanej przez Szpital
z NFZ za procedury medyczne.
yy Szpital Specjalistyczny w Radomiu – do kalkulacji wysokości wynagrodzenia, w ramach umów cywilnoprawnych,
przyjęto uśrednione wynagrodzenie za godzinę dyżuru pełnionego przez pracownika etatowego powiększone
o koszty ubezpieczenia społecznego. Za dyżur w dzień powszedni i w soboty wynosiły one 48 zł/godz. dla
młodszego asystenta, 56 zł/godz. dla asystenta oraz 63 zł/godz. dla starszego asystenta. Za dyżur świąteczne
stawki wynosiły odpowiednio 56zł/godz.; 64 zł/godz. oraz 72 zł/godz. Za gotowość (dyżur pod telefonem)
płacono 25 zł/godz. Umowy na realizację świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki gwarantowały
wykonującemu je lekarzowi prowizję w wysokości 7% wartości procedury zapłaconej przez NFZ, przy zaliczeniu
pacjenta do jednej z grup E11 do E14.
yy W Szpitalu w Człuchowie – elementem wynagrodzeń lekarzy specjalistów zatrudnionych w formie umowy
cywilnoprawnej były też wynagrodzenia z tytułu udzielania świadczeń specjalistycznych.

2. W czternastu podmiotach leczniczych (spośród 19, w których zbadano zagadnienie) grupy
zawodowe lekarzy i pielęgniarek wywierały presję na kierownictwa szpitali, celem podwyższenia
wynagrodzeń.
yy W Wojewódzkim Szpitalu im. św. ojca Pio w Przemyślu od 2011r. były prowadzone dwa spory zbiorowe z pracodawcą:
– wszczęty przez Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych z żądaniem wzrostu wynagrodzeń w tej grupie
zawodowej o kwotę 650 zł do wynagrodzenia zasadniczego, traktowany był jako kontynuacja zawieszonego
porozumieniami płacowymi protestu z 2008 r.;
– wszczęty przez pięć organizacji związkowych (Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służby
Zdrowia, Związek Zawodowy Pracowników Technicznej Obsługi Służby Zdrowia i Ratownictwa Medycznego,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych oraz
Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia) z żądaniem wzrostu wynagrodzeń w tej grupie zawodowej
o kwotę 550 zł do wynagrodzenia zasadniczego.
27 Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 października 2011 r. oraz 7 sierpnia 2014 r. pomiędzy Szpitalem
a Oddziałem Terenowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy Szpitalu Czerniakowskim w sprawie
wprowadzenia systemu motywacyjnego dla lekarzy za pełnienie dyżurów medycznych.

21

wa ż n i e j s z e w y n i k i ko n t r o l i

yy W obydwu sporach, w mediacjach ze stroną związkową uczestniczył mediator z listy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. W okresie od 2011 r. do 30.06.2014 r. spory zbiorowe nie zostały rozstrzygnięte.
yy Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach podpisał cztery
porozumienia ze związkami zawodowymi działającymi przy Szpitalu. Porozumienia dotyczyły wypłaty
jednorazowego dodatku specjalnego z tytułu otrzymanych środków za nadwykonania za 2010, 2011, 2012 i 2014 r.
yy W Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w celu otrzymania podwyżki wynagrodzeń, związek zawodowy
pielęgniarek i położnych wszedł w spór zbiorowy z dyrekcją. W jego efekcie, podwyższono dwukrotnie (w lipcu
2011 r. i czerwcu 2012 r.) wynagrodzenie zasadnicze.
yy W Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim żądania podwyżki wynagrodzeń wysunięte zostały
przez pielęgniarki, pracowników pionu technicznego, salowe, lekarzy z działu elektroradiologii oraz pracowników
działu fizjoterapii. W przypadku lekarzy z działu radiologii presja na kierownictwo Szpitala przybrała formę
protestu polegającego na jednoczesnym złożeniu wypowiedzeń umów o pracę. W wyniku przeprowadzonych
rozmów z lekarzami nastąpiła zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną, a protest
zażegnany. Negocjacje z pozostałymi grupami zakończone zostały podpisaniem porozumień w sprawie: najniższej
płacy w Szpitalu (w kwietniu 2014 r.) i podwyżek płac dla pielęgniarek SOR (w majuW Specjalistycznym Szpitalu
im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie związki zawodowe wystąpiły z wnioskami o podwyżki
wynagrodzeń dla pracowników. Ich efektem była dwukrotna podwyżka wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę(w sierpniu 2012 r. i we wrześniu 2013 r.)
yy W Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, we wrześniu 2014 r zawarto
porozumienie – w wyniku sporu zbiorowego – pomiędzy Szpitalem (Pracodawcą) i 5 zakładowymi organizacjami
związkowymi, w tym Organizacją Związkową Pielęgniarek na mocy którego pracodawca zobowiązał się
dokonać corocznych (w okresie 2014–2016 r.) podwyżek wynagrodzenia zasadniczego wszystkim pracownikom
(z wyłączeniem grupy zawodowej lekarzy i zastępców dyrektora).
yy W Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie od 2008 r. Związek Zawodowy Pielęgniarek
i Położnych pozostaje ze szpitalem w sporze zbiorowym. Pielęgniarki skierowały swoje roszczenia na drogę
sądową, a proces jeszcze trwa.

3. W jednym przypadku stwierdzono naruszenie art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy, który zobowiązuje
pracodawcę do terminowej wypłaty wynagrodzeń.
yy Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny w Warszawie z opóźnieniem dokonywał wypłat wynagrodzeń
pracownikom etatowym, kontraktowym i zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. W latach 2011–2012
opóźnienia wypłaty naliczonych wynagrodzeń były nieliczne i wynosiły od kilku dni do ponad jednego miesiąca,
przy czym dotyczyło to pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, natomiast w 2013 r. opóźnienia
wynosiły już od kilku dni do ponad 6 miesięcy i dotyczyły także pracowników etatowych. Powodem opóźnień
były trudności Szpitala z utrzymaniem płynności finansowej i rożne terminy regulowania należności przez NFZ
za wykonane świadczenia.

3.2 	Organizacja i przestrzeganie norm czasu pracy
1. W 9 szpitalach (spośród 20, tj. w 45% jednostkach objętych badaniem w tym zakresie),
stwierdzono przypadki świadczenia przez lekarzy nieprzerwanej pracy ciągłej przekraczającej
normy czasu pracy określone w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej. Dotyczyło
to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, co w tym przypadku było
naruszeniem prawa28, jak również osób zatrudnionych jednocześnie w oparciu o umowę o pracę
i umowę cywilnoprawną oraz zatrudnionych wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych
(kontrakty, umowy zlecenia).
yy W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego
z 60 dyżurów pełnionych w czerwcu 2014 r. przez lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę na oddziałach:
Chirurgii Onkologicznej, Radioterapii oraz Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej, w 33 przypadkach (55%)
11 godzinny okres nieprzerwanego odpoczynku pracownika, rozpoczął się po upływie od jednej do pięciu godzin
po jego zakończeniu. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w sytuacjach wyjątkowych (sezon urlopowy, nieoczekiwana
chorobowość) udzielał ustnej zgody, pod warunkiem akceptacji przez lekarza, na wydłużenie dyżuru medycznego.

22

28 Patrz art. 97 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej.

wa ż n i e j s z e w y n i k i ko n t r o l i

yy Podobnie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w lipcu 2013 r., w dziewięciu przypadkach
Zastępca Dyrektora ds. leczniczych wyraził zgodę na kontynowanie pracy, pomimo zakończenia 24-godzinnego
dyżuru przez dyżurujących lekarzy przez kolejne od 3,5 godziny do 8 godzin, a w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu
– od 0,5 do 4 godzin. Również w tym Szpitalu, w czerwcu 2014 r., jeden lekarz pracował bez przerwy przez 32 godziny,
a kolejnych trzech – 48 godzin.

Przyjęte rozwiązania prawne dotyczące ograniczeń czasu pracy lekarzy wyłącznie w stosunku
do osób z którymi nawiązano stosunek pracy w oparciu o umowę o pracę, w rozumieniu Kodeksu
pracy, stworzyły m.in.: pracodawcom możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia tych pracowników
oraz uzupełnienie kadry medycznej w deficytowych specjalnościach, natomiast kadrze medycznej
dodatkowe źródła dochodów, z tytułu obejścia ustawowych przepisów ograniczających ich czas
pracy.
Stwierdzone w trakcie kontroli ciągłe, długotrwałe świadczenie pracy przez personel medyczny
korzystający z różnych form zatrudnienia, stwarza jednak, zdaniem NIK, ryzyko niezapewnienia
bezpiecznej dla pacjenta realizacji świadczeń.
yy W Szpitalu w Człuchowie dwóch lekarzy udzielało świadczeń zdrowotnych na oddziale chirurgicznym na podstawie
umowy o pracę oraz pełniło dyżury medyczne i udzielało świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej
na podstawie umowy cywilnoprawnej. Spośród lekarzy pełniących dyżury medyczne na podstawie umowy
cywilnoprawnej, na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lekarze pełnili dyżury przez kilka następujących
po sobie dni. Jeden z nich, w czerwcu 2011, 2012, 2013 i 2014 r., udzielał świadczeń zdrowotnych non stop
m.in. w następujących dniach:
– 2011 r.: od 01.06 do 06.06 (117 godz.), od 13.06 do 17.06 (93 godz.);
– 2012 r.: od 16.06 do 21.06 (125 godz.), od 27.06 do 30.06 (84 godz.);
– 2013 r.: od 09.06 do 13.06 (93 godz.), od 19.06 do 22.06 (81 godz.);
– 2014 r.: od 13.06 do 17.06 (99 godz.), od 24.06 do 30.06( 141 godz.).
yy Przypadki udzielania świadczeń zdrowotnych bez przerw, przez kilka dni, występowały na oddziale położniczo-ginekologicznym. Jeden z lekarzy w czerwcu 2013 i 2014 r. pełnił dyżury w następujących dniach: 2013 r.: od 14.06
do 16.06 (72 godz.), 2014 r.: od 26.06 do 27.06 (48 godz.).
– w styczniu 2011 r. jeden z lekarzy pełnił 65-godzinny dyżur i 41 godzinny,
– w lipcu 2011 r. 41 godzinne dyżury pełniło 4 lekarzy, przy czym jeden 3-krotnie.
yy W Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach stwierdzono przypadki ciągłego, nieprzerwanego świadczenia pracy przez
lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
– w marcu 2012 r. 41 godzinne dyżury pełniło 3 lekarzy 5-krotnie, jeden 3-krotnie;
– w sierpniu 2012 r. 41 godzinne dyżury pełniło 3 lekarzy 5-krotnie: jeden 1-krokrotnie, dwóch 2-krotnie;
– w maju 2013 r. 41 godzinne dyżury pełnił 1 lekarz 2-krotnie;
– we wrześniu 2013 r. 41 godzinne dyżury pełniło 2 lekarzy 2-krotnie;
– w czerwcu 2014 r. 41 godzinne dyżury pełniło 4 lekarzy.
yy Powyższa sytuacja wynikała z braku lekarzy anestezjologów, którzy mogliby w sposób płynny pełnić dyżury.
yy W Szpitalu Specjalistycznym im. J. Łukowicza w Chojnicach stwierdzono 90 przypadków pełnienia przez tych
samych lekarzy dwu- lub więcej następujących po sobie dyżurów medycznych, w tym m.in. w październiku
2011 r. ujawniono 28 takich przypadków, z tego: dziewięć na kardiologii inwazyjnej trzy na anestezjologii, dwa
na intensywnej terapii; w grudniu 2012 r. ujawniono 23 takie przypadki, z tego: pięć przypadków na kardiologii;
sześć na kardiologii inwazyjnej; dwa na anestezjologii cztery na intensywnej terapii; w marcu 2013 r. ujawniono
kolejne 21 takie przypadki oraz w czerwcu 2014 r. – 18 takich przypadków. Ww. lekarze udzielali świadczeń
zdrowotnych w oddziałach szpitalnych w ramach dyżurów medycznych (16 godz. 25 min. lub 24 godz.) pełnionych
na podstawie umów cywilnoprawnych, z czego 12 z ww. lekarzy było jednocześnie etatowymi pracownikami
Szpitala, co oznaczało, że z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, urlopów lub zwolnień lekarskich, byli
oni obecni w pracy zarówno przed jak i po objęciu dyżuru

2. W trzech szpitalach odnotowano przypadki niezapewnienia minimum dwuosobowej obsady
pielęgniarek w ciągu całej doby, co kierownicy jednostek uzasadniali niedoborem personelu
pielęgniarskiego na rynku pracy.
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yy W Szpitalu w Człuchowie niezapewniona była minimum dwuosobowa obsada pielęgniarek w ciągu całej doby
na oddziale neonatologicznym (16 łóżek + 4 inkubatory) i na odcinkach ginekologii (16 łóżek) i położniczym
(16 łóżek) oddziału ginekologiczno-położniczego29.
yy W Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, dyżury pielęgniarskie według
grafiku w 13 dniach czerwca 2012 r. oraz w 12 dniach czerwca 2014 r. pełnione były jednoosobowo.
yy W szpitalu tym, w 2014 r., odeszło z pracy dziewięć pielęgniarek, a pomimo nieustannych starań dyrekcji,
zatrudniono jedynie pięć nowych. Szpital ten nie był w stanie zapewnić dwuosobowej obsady dyżuru nocnego
na oddziale urazowo – ortopedycznym pomimo likwidacji w tym okresie oddziałów położniczo-ginekologicznego
i noworodkowego. W tym przypadku ujawnił się problem braku uprawnień pielęgniarskich w grupie położnych.
Zatrudnionym w tych oddziałach 10 położnym zaproponowano pracę w charakterze opiekunek medycznych
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Dwie osoby propozycje przyjęły, z pozostałymi rozwiązano umowę o pracę.

3. Poza dwoma szpitalami30, kontrolowane podmioty lecznicze wywiązały się z obowiązku ustalenia
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, według procedur określonych w art. 50
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej. Jednak w związku z pismem Ministra Zdrowia z dnia
2 kwietnia 2014 r. dotyczącym wstrzymania decyzji kadrowych, które mogłyby wynikać z realizacji
przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia31 do czasu przeprowadzenia w Ministerstwie analiz
rozwiązań wypracowanych w podmiotach leczniczych – obliczone minimalne normy w szpitalach
nie mają charakteru obowiązującego.
yy Minister Zdrowia pismem z 2 kwietnia 2014 r. (znak MZ-PP-077-3567-254/KW/14) zwrócił się do dyrektorów
1 170 podmiotów leczniczych posiadających w swojej strukturze oddziały szpitalne o przekazanie informacji
w formie ankietowej dotyczących sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
w sposób określony w art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Jednocześnie Minister prosił o wstrzymanie
decyzji kadrowych, które mogłyby wynikać z realizacji przepisów tego rozporządzenia do czasu przeprowadzenia
w Ministerstwie Zdrowia analiz rozwiązań wypracowanych w podmiotach leczniczych.
yy Pismem z 15 grudnia 2014 r.32 Minister Zdrowia poinformował NIK, że ankiety przesłało 627 podmiotów (tj.53,59%),
z czego w 486 podmiotach (77,51%) ustalone zostały normy według sposobu wskazanego w rozporządzeniu.
W 58 podmiotach (9,25%) ustalono normy nie wykorzystując wymienionego sposobu, natomiast 83 podmioty
(13,24%) nie ustaliły norm zatrudnienia. Z ankiet wynikało, że w 859 jednostkach liczba zatrudnionych pielęgniarek/
położnych jest wyższa niż określona minimalna norma, w 287 jest niższa od ustalonej normy, a w 83 jednostkach
organizacyjnych podmioty wykazały różnicę w zatrudnieniu na poziomie +/- 50 osób. Ogólnie liczba zatrudnionych
pielęgniarek/położnych zatrudnionych powyżej ustalonej minimalnej normy wynosi 13 723, natomiast, w ocenie
podmiotów leczniczych, do osiągnięcia minimalnej normy zatrudnienia brakuje łącznie 3 184 pielęgniarki/położne.

Biorąc pod uwagę niekorzystną strukturę wiekową pielęgniarek, sygnalizowaną przez środowiska
pielęgniarskie33, a potwierdzoną w kontrolowanych szpitalach, istotnego znaczenia nabiera fakt,
że liczna grupa absolwentów wydziałów pielęgniarskich nie podejmuje pracy w zawodzie z powodu
mało atrakcyjnych wynagrodzeń. Strukturę wiekową pielęgniarek zatrudnionych w poszczególnych
spzoz przedstawiono w załączniku nr 5.

29 Odcinek ginekologii usytuowany był na I piętrze budynku szpitala, a odcinek położniczy na III piętrze
30 Dot. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
31 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia
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pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545).
Znak:
MZ-PP-WPS-073-2/KW/14
32
Stenogram
z 138 posiedzenia Komisji Zdrowia Sejmu RP z dnia 8 lipca 2014 roku.
33
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3.3 	Wpływ informatyzacji na wielkość i strukturę zatrudnienia
3.3.1. Wpływ informatyzacji na wielkość i strukturę zatrudnienia w jednostkach badanych
Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku zakłada stworzenie
jednolitego systemu, w którym znajdować się będą wszelkie informacje o historii leczenia pacjenta,
dostępne lekarzom na każdym etapie procesu terapeutycznego. Wymianę danych pomiędzy
świadczeniodawcami oraz wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej ma zapewnić
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach
Medycznych administrowana przez CSIOZ34. Jednym z warunków niezbędnych do wdrożenia tego
systemu od 31 lipca 2017 roku tj. w ustawowym terminie, jest wyposażenie świadczeniodawców
w oprogramowanie informatyczne oraz sprzęt medyczny, umożliwiający cyfrowy zapis wyników
badań oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.
Z ustaleń kontroli wynika, że trzy szpitale były organizacyjnie i sprzętowo przygotowane
do uczestnictwa w Systemie Informacji Medycznej (Szpital Wojewódzki w Opolu, Opolskie Centrum
Onkologii w Opolu i Szpital MSW w Gdańsku).
W pozostałych kontrolowanych szpitalach stopień przygotowania do uczestnictwa w systemie był
zróżnicowany.
Oprogramowanie umożliwiające obsługę „ruchu chorych” posiadało 17 szpitali, a tworzenie
dokumentacji medycznej tylko w postaci elektronicznej było możliwe w sześciu szpitalach.
Siedemnaście szpitali było wyposażone w aparaturę do diagnostyki obrazowej, umożliwiającą
zapisywanie, archiwizowanie i przekazywanie obrazów (np. zdjęcia rtg) w postaci cyfrowej.
Gospodarka lekowa w formie elektronicznej była wdrożona w 19, a ordynacja leków
w 13 kontrolowanych szpitalach.
Stopień zaawansowania procesu informatyzacji kontrolowanych szpitali był porównywalny
ze szpitalami, które przesłały do NIK informację w tym zakresie35.

34 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
35 Podczas realizacji kontroli pt. „Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej”, NIK zwróciła się
do wszystkich spzoz, które funkcjonują jako szpitale (461 szpitali) z prośbą o przesłanie informacji na temat ich sytuacji
finansowej oraz wpływu informatyzacji na wielkość i strukturę zatrudnienia, w latach 2011–2014. Pełnych odpowiedzi
udzieliło 401 szpitali, w tym 20 kontrolowanych.
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Tabela nr 1
Wykorzystanie specjalistycznych programów informatycznych przez
W grupie 381 szpitali
niekontrolowanych
„Tak” odpowiedziało

W grupie 20 szpitali
kontrolowanych
„Tak”odpowiedziało

obsługi „ruchu chorych”

85%

85%

tworzenia dokumentacji medycznej – szpital

76%

90%

tworzenia dokumentacji medycznej w postaci
tylko elektronicznej – szpital

11%

30%

rejestracji pacjentów szpital

86%

95%

tworzenia dokumentacji medycznej – ambulatorium

62%

75%

tworzenia dokumentacji medycznej w postaci
tylko elektronicznej – ambulatorium

7%

20%

rejestracji pacjentów ambulatorium

81%

80%

Gospodarki lekami

81%

95%

Ordynacji leków na pacjenta

48%

65%

obsługi laboratorium

66%

80%

prowadzenia list osób oczekujących na udzielenie
świadczenia

91%

85%

% spzoz korzystających z programów do:

Źródło: Opracowanie własne NIK.

W sześciu z 19 kontrolowanych szpitali36 zwiększono, w kontrolowanym okresie, zatrudnienie
o pojedyncze osoby w związku z prowadzoną informatyzacją. W pozostałych szpitalach, w wyniku
informatyzacji, zwiększono zatrudnienie w latach wcześniejszych. Koszty zatrudnienia związane
z informatyzacją są trudne do oszacowania, bowiem elementy systemu były wdrażane już od 2001
roku.
3.3.2. Sytuacja finansowa spzoz oraz wpływ informatyzacji na strukturę zatrudnienia
w jednostkach niekontrolowanych
Z informacji przesłanych do NIK37 z 401 szpitali wynika, że udział spzoz, które wykazały zysk wzrósł
z 39% w 2011 do 63% w 2013 a zobowiązania wymagalne ma bardzo zbliżony odsetek tj. ok. 58%.
Zysk spzoz, w latach 2011 – 2013, wzrósł o ponad 200%. Natomiast wielkość straty zmniejszyła się
i stanowi ok. 43 % wielkości strat w 2011 roku. Wartość zobowiązań wymagalnych spzoz, wzrosła
nieznacznie i w 2013 roku wynosiła 106% zobowiązań z 2011 roku.

36 Nie uwzględniono Szpitala Wojewódzkiego w Słupski, w którym nastąpił znaczący wzrost zatrudniania ogółem w związku
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37 Patrz przypis 35.

wa ż n i e j s z e w y n i k i ko n t r o l i

Wykres nr 3
Sytuacja finansowa ankietowanych spzoz (w mln zł)
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Źródło: Opracowanie własne NIK.
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I n f o r m a c j e d o d at k o w e
4.1 	Przygotowanie kontroli
Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK, w ramach priorytetowego kierunku kontroli
na rok 2014 „Zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej”. NIK podejmowała badania
kontrolne dotyczące restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, ale nigdy tematyka zatrudnienia
nie była przedmiotem odrębnej kontroli. Kontrola koordynowana została poprzedzona badaniami
kontrolnymi w 2 szpitalach w ramach kontroli rozpoznawczej.
Kontrolę przeprowadzono na terenie sześciu województw (mazowieckie, pomorskie, opolskie,
podkarpackie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie), przy czym badaniami objęto 18 podmiotów,
dla których podmiotem tworzącym były jednostki samorządu terytorialnego (12 w trudnej
sytuacji finansowej oraz 6 nie ponoszących strat). Skontrolowano także 2 szpitale nadzorowane
przez Ministra Spraw Wewnętrznych, które z tytułu specyfiki branży miały dodatkowe możliwości
uzyskiwania przychodów poza kontraktami z NFZ.
W kontroli wykorzystano metodę badania dokumentów oraz ankiety adresowane do 401 szpitali.
Na podstawie art. 29 ust 1, pkt. 2, lit f ustawy o NIK uzyskano dodatkowe informacje z Ministerstwa
Zdrowia dotyczące:
−− liczby osób zdobywających wykształcenie w 2014 i 2015 r. na kierunkach pielęgniarstwo
i położnictwo oraz liczby absolwentów tych kierunków,
−− danych o wynagrodzeniach lekarzy oraz pielęgniarek i położnych za 2014 r. uzyskanych
na podstawie badań ankietowych,
−− analiz stanu zatrudnienia oraz liczby pielęgniarek i położnych ustalonych wg minimalnych norm
zatrudnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w tej sprawie38 oraz z ZUS informacje
dotyczące wysokości zadłużenia z tytułu składek zakładów opieki zdrowotnej za lata 2011–2014.

4.2 	Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 1 września 2014 r. do 30 stycznia 2015 r.
Opis ustalonego stanu faktycznego, ocena kontrolowanej działalności oraz uwagi i wnioski
przedstawione zostały w 22 wystąpieniach pokontrolnych.
Oceny szpitali w poszczególnych obszarach działalności objętych kontrolą:
 System zatrudniania i wynagradzania w relacji do sytuacji finansowej szpitala.
Oceny: negatywne 4, pozytywne, mimo stwierdzonych nieprawidłowości – 3; pozytywne – 15.
 Spełnianie wymogów NFZ dotyczących zatrudniania personelu wykonującego świadczenia
medyczne.
Oceny: pozytywne, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości – 3; pozytywne – 19.
 Organizacja i przestrzeganie norm czasu pracy39.
Oceny: negatywne – 1; pozytywne, mimo stwierdzonych nieprawidłowości – 7; pozytywne – 12.
 Wpływ informatyzacji na wielkość i strukturę zatrudnienia40.
Oceny: pozytywne – 20.
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38 Patrz przypis 29.
39 Nie oceniano w tym obszarze szpitali kontrolowanych w ramach kontroli rozpoznawczej.
40 Patrz przypis 8.
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Szczegółowe dane są w załączniku nr 6 „Oceny cząstkowe w kontrolowanych obszarach”.
W 18 z ww. 22 wystąpień NIK sformułowała łącznie 32 wnioski pokontrolne, które skierowano
do zarządzających szpitalami41. Wnioski te dotyczyły m.in. :
1. podjęcia działań zmierzających do zapewnienia takiej organizacji pracy, która zapewniałaby
zatrudnionym pełniącym dyżury medyczne co najmniej 11 godzin nieprzerwanego
wypoczynku bezpośrednio po zakończeniu dyżuru;
2. ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 grudnia 2012 r.42;
3. bieżącego, terminowego odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego;
4. podjęcia działań organizacyjnych eliminujących sytuacje nieterminowego zgłaszania NFZ
zmian dotyczących personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych;
5. wyeliminowania sytuacji udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z harmonogramem
pracy określonym w kontrakcie z NFZ;
6. opracowania kompleksowego programu restrukturyzacji, którego realizacja powinna
umożliwić dostosowanie wysokości kosztów działalność szpitali do uzyskiwanych
przychodów.
Dyrektorzy dwóch kontrolowanych Szpitali zgłosili umotywowane zastrzeżenia do wystąpień
pokontrolnych, które zostały w jednym przypadku uwzględnione w części, a w drugim w całości.
Z otrzymanych pozostałych 11 odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że zrealizowanych
zostało 6 wniosków (19%), 2 są w trakcie realizacji, brak było informacji o stanie realizacji
pozostałych.
Z odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK udzielonej przez dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Chirurgii Urazowej im. Św. Anny w Warszawie z 11 sierpnia 2014 r. wynika, że:
W dniu 8 lipca 2014r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zostały przedstawione
podjęte działania restrukturyzacyjne, których celem było zrównoważenie kosztów i przychodów
Szpitala.
Podjęte i wdrożone działania restrukturyzacyjne dotyczyły m.in. następujących obszarów
działalności:
−− zawieszono regulamin wynagradzania pracowników w zakresie tworzenia funduszu premiowego
z przeznaczeniem na premie regulaminowe dla pracowników na okres od 1 maja 2014 r.
do 31 października 2014 r.;
−− obniżono wynagrodzenia lekarzy ortopedów z 15% do 11% od wypracowanego kontraktu;
−− obniżono stawki godzinowe lekarzy anestezjologów o 20%, lekarzy radiologów z 110,0 –100,0
zł/godz. na 90,0–80,0 zł/godz;
−− obniżono stawki w zabiegach endoskopii – stawki za gastroskopię z 90,0 zł. na 50,0 zł. za zabieg,
kolonoskopia – ze 190,0 zł na 150,0 zł/zabieg;
−− obniżono stawki godzinowe dla pielęgniarek;

41 W tym sześć wniosków dotyczących dwóch kontroli rozpoznawczych.
42 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 r., poz. 1545).
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−− obniżono stawki pracowników dyżurujących w Izbie Przyjęć o 10–15%;
−− dokonano restrukturyzacji zatrudnienia – zmniejszenie liczby etatów o blisko 10% – z 326 etatów
na dzień 31.12.2013 do 301 etatów na dzień 1.07.2014 r.;
−− przeprowadzone renegocjację umowy na usługi pomocowe i sprzątanie. Efektem jest obniżenie
ryczałtu miesięcznego o blisko 29 tys. zł/miesięcznie.
Ponadto 15 lipca 2014r. Zarząd Województwa podjął decyzję o pokryciu ujemnego wyniku
finansowego Szpitala za 2013 r. w kwocie 26,3 mln zł. W wyniku wprowadzonych zmian Wojewódzki
Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny nie posiadał wymaganych zobowiązań wobec pracowników oraz
zobowiązań publiczno-prawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.
Jednocześnie Szpital zawarł ugody z największymi wierzycielami rozkładające spłatę zobowiązań
na raty. Umorzono wszystkie postępowania komornicze i odblokowano rachunki bankowe.
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Charakterystyka stanu prawnego i uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne
1. Z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej43,
która zastąpiła ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej44.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o działalności leczniczej. Z posiadanych środków i uzyskanych przychodów
pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania (art. 51, 52 tej ustawy). Ujemny wynik
finansowy spzoz pokrywa we własnym zakresie. Podmiot tworzący, może, w terminie 3 miesięcy
od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, pokryć ujemny wynik finansowy
za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość
ujemną – do wysokości tej wartości (art. 59 ust. 1 i 2). Podmiot wykonujący działalność leczniczą
może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem m.in. na: realizację zadań w zakresie
programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz
wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań, pokrycie kosztów kształcenia
i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – na zasadach określonych
w art. 114–116 ustawy o działalności leczniczej.
2. Ustawa z dnia 22 października 2010 r o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej45 stanowiła
w art. 2, że do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego
Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych46 wobec samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do kwoty wynikającej z poprzedniej umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki
zdrowotnej, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany
do przeznaczenia nie mniej niż 40 % kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń
osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących
zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie. Wykonanie tego obowiązku miało nastąpić
w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym
przez załogę do reprezentowania jej interesów, jeśli w zakładzie nie działa zakładowa organizacja
związkowa.
3. Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych określony w Dziale III ustawy o działalności
leczniczej został uregulowany podobnie jak w Rozdziale 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Normy zawarte w ustawie o działalności leczniczej wskazują w szczególności, że:
Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1,
w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie
37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym, natomiast pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, nie może
przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym
tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 93 ust.1 i 2),
43
44
45
46

Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.
Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.
Dz. U. z 2010 r. Nr 230, poz. 1507.
Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.
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Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją w stosunku do pracowników
mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru
czasu pracy do 12 godzin na dobę, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 3 i 4. W rozkładach czasu pracy
pracowników, o których mowa w art. 93 ust. 1, nie może on przekraczać przeciętnie 37 godzin 55
minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, a w stosunku do pracowników, o których
mowa w art. 93 ust. 2 - przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres
rozliczeniowy, nie może być dłuższy niż miesiąc a w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres
może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesiące (art. 94 ust. 1 i 2). Rozkład czasu pracy
powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu
rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne
od pracy (art.94 ust. 3).
Pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni
w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne mogą być zobowiązani do pełnienia w przedsiębiorstwie tego podmiotu
dyżuru medycznego. Praca w ramach pełnienia dyżuru medycznego może być planowana również
w zakresie, w jakim będzie przekraczać 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie
rozliczeniowym. Czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy. Do pracy w ramach
pełnienia dyżuru nie stosuje się przepisów art. 151 § 3, art. 1513 i art. 1514 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r – Kodeks pracy (art. 95 ust 1,3 i 4).
Pracownicy, o których mowa w art. 95 ust. 1, mogą być, po wyrażeniu na to zgody na piśmie,
zobowiązani do pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym
okresie rozliczeniowym. Przepisu art. 151 § 3 Kodeksu pracy nie stosuje się. Okres rozliczeniowy nie
może być dłuższy niż 4 miesiące (art. 96 ust. 1 i 2).
Pracodawca jest obowiązany prowadzić i przechowywać ewidencję czasu pracy pracowników,
o których mowa w ust. 1 oraz udostępniać ją organom właściwym do sprawowania nadzoru
i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, które mogą z powodów związanych z bezpieczeństwem
lub zdrowiem pracowników, a także w celu zapewnienia właściwego poziomu udzielania świadczeń
zdrowotnych, zakazać albo ograniczyć możliwość wydłużenia maksymalnego tygodniowego
wymiaru czasu pracy (art.96 ust.3). Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co
najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny
okres odpoczynku, o którym mowa w ust. 1, powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu
pełnienia dyżuru medycznego, Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej
35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego
odpoczynku dobowego. W przypadku uzasadnionym organizacją pracy pracownikowi, o którym
mowa w art. 95 ust. 1, przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 24 godzin
nieprzerwanego odpoczynku, udzielanego w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni
(art. 97).
Ustawodawca – odmiennie niż na gruncie Kodeksu pracy – uregulował wpływ pełnionego
dyżuru na prawo do skorzystania z 11-godzinnego odpoczynku w danej dobie pracowniczej.
O ile bowiem, zgodnie z art. 1515 § 2 k.p., czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa
pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku, o tyle w ustawie o działalności leczniczej
czas pełnionego dyżuru medycznego stanowi uzasadnienie przesunięcia momentu rozpoczęcia
korzystania z odpoczynku na następną dobę. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu i Rady z dnia
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4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy wskazuje iż: „…Państwa
Członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że zgodnie z potrzebą zapewnienia
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (…) b) przeciętny wymiar czasu pracy w okresie
siedmiodniowym, łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych , nie przekracza 48 godzin…”.
4. Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami określa rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 47.
Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca
1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach
stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej48, które utraciło moc z dniem 1 lipca
2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej.
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego49 określa m.in. warunki szczegółowe, jakie powinni
spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji
i hospitalizacji planowej. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia świadczeniodawca udzielający świadczeń
w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską
lub położnych we wszystkie dni tygodnia.
Liczba i kwalifikacje personelu niezbędnego dla zapewnienia opieki są ustalane przez
świadczeniodawcę, z uwzględnieniem:
1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych;
2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek;
3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych jest obowiązany do spełnienia
całodobowo warunków określonych odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.
Zapewnienie opieki pielęgniarskiej lub położnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym
rozporządzeniu, następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych
ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej.
6. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji o ochronie zdrowia50 nakładała na podmioty
lecznicze obowiązek prowadzenia wyłącznie elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 sierpnia
2014 r. Z dniem 31 lipca 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. .o zmianie
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia51, które przesuwają ten termin na 31 lipca 2017 r.
7. Obowiązująca do 2011 roku ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nakładała na Ministra Zdrowia
obowiązek określenia minimalnych norm zatrudnienia pracowników działalności podstawowej
w zakładach opieki zdrowotnej. Powyższy przepis ustawy dotyczył wszystkich zakładów opieki
zdrowotnej zarówno publicznych, jak i niepublicznych. W ramach delegacji ustawowej Minister
Zdrowia w dniu 21 grudnia 1999 r. wydał rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych
47
48
49
50
51

Dz. U. Nr 151, poz. 896.
Dz. U. Nr 30, poz. 300 ze zm.
Dz. U. z 2013 r., poz.1520 ze zm.
Dz. U. Nr 113, poz. 657 ze zm.
Dz. U. z 2014 r., poz. 998.
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norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej52 Następnie,
na podstawie art. 50 ust 2 ustawy o działalności leczniczej wydał rozporządzenie z dnia 28 grudnia
2012 r.53 w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (spzoz).
8. W 2013 roku, zgodnie z rejestrami prowadzonymi przez izby lekarskie, izby pielęgniarek
i położnych, izby aptekarskie oraz izby diagnostów laboratoryjnych, prawo wykonywania
zawodu posiadało 139,6 tys. lekarzy, 39,5 tys. lekarzy dentystów, 280,0 tys. pielęgniarek, 34,8 tys.
położnych, 30,5 tys. farmaceutów i 14,3 tys. diagnostów. W porównaniu z rokiem poprzednim
w prawie wszystkich z wymienionych zawodów medycznych dał się zauważyć wzrost liczby
uprawnionych do wykonywania zawodu, przy czym największy odnotowano w grupie lekarzy
oraz diagnostów laboratoryjnych (wzrost o 2,5 tys. osób). Jednocześnie wśród pielęgniarek
i położnych odnotowano znaczny spadek – o ponad 3 tys. wśród pielęgniarek i o 300 wśród
położnych uprawnionych do wykonywania zawodu. Dynamika liczby osób posiadających prawo
wykonywania zawodu medycznego jest wypadkową napływu nowych osób i naturalnych
ubytków związanych z odchodzeniem roczników starszych oraz podejmowaniem pracy za granicą.
Napływ nowych osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych uwarunkowany
jest liczbą osób kończących uczelnie i szkoły medyczne. Zwraca uwagę znaczny spadek liczby
absolwentów wydziałów lekarskich (medycyna, stomatologia) w drugiej połowie lat 90-tych.
W dłuższym przedziale czasowym można natomiast zauważyć znaczny wzrost liczby absolwentów
na kierunku pielęgniarstwo. Po wprowadzeniu w Polsce standardów Unii Europejskiej dyplom,
który pielęgniarki i położne uzyskiwały kończąc średnie szkoły medyczne nie stanowi już
wystarczającego potwierdzenia ich kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej. Obecnie muszą
one mieć ukończone trzyletnie studia licencjackie lub studia zawodowe tzw. pomostowe, które
są krótsze niż w przypadku standardowego programu licencjackiego. Ostatni nabór na studia
pomostowe odbył się w roku 2010/2011. Wiąże się z tym wyraźny wzrost liczby absolwentów
kierunku pielęgniarstwa widoczny w latach 2003–2011. Spadek odnotowany w 2012 r. (z 17,3 tys.
do 12,4 tys. ) mógł być związany z zaspokojeniem potrzeb na skróconą formę uzupełnienia
wykształcenia jak również z faktem, że Unia Europejska wyraziła zgodę, aby studia tego typu mogły
być prowadzone do czasu wygaśnięcia zainteresowania nimi przez potencjalnych studentów. Stąd
też 2013 r. przyniósł ponowny wzrost (o 9% w porównaniu do ubiegłego roku) liczby absolwentów
kierunku pielęgniarstwo. Inną przyczyną wzrostu liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo
mogą być przypadki podwójnego liczenia absolwenta. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem
pielęgniarką lub położną można zostać po ukończeniu szkoły wyższej i uzyskaniu tytułu licencjata
lub magistra na kierunku pielęgniarstwo. Oznacza to, że osoba, która uzyskała tytuł licencjata
w jednym roku, a np. 2 lata później zdała egzamin magisterski, była liczona dwukrotnie (w różnych
latach).
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52 Dz. U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1314.
53 Dz. U. z 2012 r., poz. 1545.
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Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 636 ze zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896).
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 ze zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177 ze zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych
informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania
tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 801 ze zm.), a następnie rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1447 ze zm.).
10.	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545).
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zał ącznik nr 3
Wykaz jednostek objętych kontrolą oraz kierowników tych jednostek
Jednostka
organizacyjna
NIK

1.

2.

3.

4.
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Departament
Zdrowia

Delegatura NIK
w Gdańsku

Delegatura NIK
w Kielcach

Delegatura NIK
w Opolu

Nazwa jednostki kontrolowanej

Kierownik jednostki kontrolowanej

1. S
 zpital Czerniakowski Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie

Pan Roman Nojszewski od 01.11.2013 r.,
poprzednio: Pan Sławomir Zarzycki
w okresie 01.02.2011 r. – 31.07.2013 r.

2. R
 adomski Szpital Specjalistyczny
im. dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu

Pan Andrzej Pawluczyk od 26.02.2007 r.

3. S
 zpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Warszawie

Pan Robert Mazur od 5.03.2014 r.,
poprzednio: Pan Adam Doliwa, w okresach
26.09.2013 r. – 28.02.2014 r.
i 1.01 – 13.11.2011 r,
oraz Marek Balicki od 14.11.2011 r.
do 25.09.2013 r.

4. W
 ojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Św. Anny w Warszawie

Pan Leszek Średziński od 11.2.2014 r.,
poprzednio Pani Mirosława Rutkowska
od 3.06.2008 r. do 30.6.2014 r.

1. S
 zpital Specjalistyczny
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Pan Leszek Bonna

2. S
 amodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w Gdańsku

Pan Grzegorz Sut

3. S
 amodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Człuchowie.

Pan Zdzisław Rachubiński

4. W
 ojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Janusza Korczaka w Słupsku

Pan Ryszard Stus

1. Z
 espół Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Pan Krzysztof Solecki od 11.2.2014 r.,
poprzednio: Pan Marian Oracz
od 2.06.2003 r. do 5.04.2012 r.,
Pan Leszek Orliński od 6.06. do 15.07.2012 r.
Pan Ryszard Skrzypek od 16.07.2012 r.
do 28.10.2013 r., Pan Leszek Orliński
od 29.10.2013 r. do 10.02.2014 r.

2. Ś
 więtokrzyskie Centrum Matki
i Noworodka, Szpital Specjalistyczny
w Kielcach

Pan Rafał Szpak

3. W
 ojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Pan Youssef Sleiman od 29.05.2013 r.,
poprzednio: Pan Krzysztof Skowronek
od 5.11.2001 r. do 13.09.2012 r., Pan Jerzy
Szelba od 14.09.2012 r. do 18.01.2013 r., Pan
Youssef Sleiman w okresach
19.01 – 3.04.2013 r. i 10 – 28.05.2013 r.
Pan Przemysław Westfal
od 4.04 do 9.05.2013 r.

4. Z
 espół Opieki Zdrowotnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Pan Józef Grabowski, od 28 grudnia 2011 r.

1. S
 amodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Opolskie Centrum
Onkologii w Opolu
im. prof. T. Koszarowskiego

Pan Wojciech Redelbach

2. S
 zpital Wojewódzki w Opolu
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

Pani Renata Ruman-Dzido

zał ącznik nr 3
Jednostka
organizacyjna
NIK

5.

6.

Delegatura NIK
w Rzeszowie

Delegatura NIK
w Szczecinie

Nazwa jednostki kontrolowanej

Kierownik jednostki kontrolowanej

1. Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Pan Michał Burbelka od 29.08.2012 r.
poprzednio Pan Zbigniew Betlej
od 14.01.2005 r. do 28.08.2012 r.

2. Z
 espół Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach

Pan Wiesław Chudzik od 1.12.2011 r.,
poprzednio Pan Jacek Rysz

3. W
 ojewódzki Szpital im. św. ojca Pio
w Przemyślu

Pan Janusz Hamryszczak

4. W
 ojewódzki Szpital
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu

Pan Wiktor Stasiak od 1 grudnia 2013 r.

1. S
 zpital Wojewódzki
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Pan Andrzej Kondaszewski

2. S
 amodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w Koszalinie

Pan Tomasz Walasek

3. Szpital Powiatowy w Pyrzycach

Pan Ryszard Grzesiak od 1.04.2004 r.

4. S
 pecjalistyczny Szpital
im. prof. Alfreda Sokołowskiego
w Szczecinie Zdunowie

Pan Tomasz Grodzki od 4.03.1998 r.

37

zał ącznik nr 4
WYKRESY
Wykres nr 4
Struktura wiekowa pielęgniarek zatrudnionych w kontrolowanych szpitalach

100%
90%
80%
70%

65 lat i więcej

60%

55‐64 lata

50%

45‐54 lata

40%

35‐44 lata

30%

poniżej 35 lat

20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Źródło: Opracowanie własne NIK.

Wykres nr 5
Struktura wiekowa lekarzy zatrudnionych w kontrolowanych szpitalach

100%
90%
80%
70%

65 lat i więcej

60%

55‐64 lata

50%

45‐54 lata

40%

35‐44 lata

30%

poniżej 35 lat

20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Wykres nr 6
Udział kosztów wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego w kontrolowanych
szpitalach
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Pozostały personel
Pielegniarki
lekarze

30%
20%
10%
0%

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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zał ącznik nr 5
Tabela nr 1
Legenda kontrolowanych spzoz do powyższych wykresów
Nr

40

Nazwa spzoz

1.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

3.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku

4.

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka, Szpital Specjalistyczny w Kielcach

5.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

6.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

7.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

8.

Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

9.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

10.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
im. prof. T. Koszarowskiego

11.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

12.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

13.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

14.

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie

15.

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

16.

Szpital Wojewódzki w Opolu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

17.

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

18.

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

19.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

20.

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

21.

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

22.

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny w Warszawie

zał ącznik nr 6
Zestawienie ocen cząstkowych kontrolowanych szpitali
Spełnianie
wymogów NFZ
dotyczących
zatrudniania
personelu
wykonującego
świadczenia
medyczne

L.p.

Nazwa Szpitala

System
zatrudniania
i wynagradzania
w relacji
do sytuacji
finansowej
szpitala

1.

Zespół Opieki
Zdrowotnej w Ostrowcu
Świętokrzyskim

pozytywnie

pozytywnie mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

negatywnie

pozytywnie

2.

Wojewódzki Szpital
im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej
w Tarnobrzegu

pozytywnie mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

3.

Szpital Czerniakowski
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Warszawie

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4.

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. św. Rafała
w Czerwonej Górze

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

pozytywnie

5.

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
w Gdańsku

pozytywnie

pozytywnie mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

pozytywnie

pozytywnie

6.

Szpital Wojewódzki
w Opolu – Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie mimo
stwierdzonej
nieprawidłowości

pozytywnie

7.

Szpital Specjalistyczny
w Jaśle

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8.

Specjalistyczny Szpital
im. prof. Alfreda
Sokołowskiego
w Szczecinie Zdunowie

pozytywnie mimo
stwierdzonej
nieprawidłowości

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej Opolskie
Centrum Onkologii
w Opolu
im. prof.
T. Koszarowskiego

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

pozytywnie

10.

Zespół Opieki
Zdrowotnej;
w Ropczycach

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

11.

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
im. Janusza Korczaka
w Słupsku

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Wpływ
Organizacja
informatyzacji
i przestrzegania
na wielkość
norm czasu
i strukturę
pracy
zatrudnienia
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L.p.

42

Nazwa Szpitala

System
zatrudniania
i wynagradzania
w relacji
do sytuacji
finansowej
szpitala

Spełnianie
wymogów NFZ
dotyczących
zatrudniania
personelu
wykonującego
świadczenia
medyczne

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Wpływ
Organizacja
informatyzacji
i przestrzegania
na wielkość
norm czasu
i strukturę
pracy
zatrudnienia

12.

Szpital Powiatowy
w Pyrzycach

13.

Radomski Szpital
Tytusa Chałubińskiego

pozytywnie mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

14.

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Człuchowie

pozytywnie mimo
stwierdzonej
nieprawidłowości

pozytywnie mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

pozytywnie mimo
stwierdzonej
nieprawidłowości

pozytywnie

15.

Wojewódzki Szpital
im. św. Ojca Pio
w Przemyślu

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

pozytywnie

16.

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
w Koszalinie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

pozytywnie

17.

Szpital Specjalistyczny
im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

18.

Szpital Wojewódzki
im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie mimo
stwierdzonej
nieprawidłowości

pozytywnie

19.

Zespół Opieki
Zdrowotnej
we Włoszczowie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

20.

Świętokrzyskie
Centrum Matki
i Noworodka Szpital
Specjalistyczny
w Kielcach

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

21.

Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Warszawie

pozytywnie

pozytywnie

nie badano
– kontrola
rozpoznawcza

nie badano
– kontrola
rozpoznawcza

22.

Wojewódzki Szpital
Chirurgii Urazowej
im. św. Anny
w Warszawie

negatywnie

pozytywnie

nie badano
– kontrola
rozpoznawcza

nie badano
– kontrola
rozpoznawcza

pozytywnie

15

19

12

20

Pozytywnie mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

4

3

7

negatywnie

3

–

1

–

zał ącznik nr 7
Tabela nr 2
Liczba osób przyjętych na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo
Pielęgniarstwo
Rok akademicki

I stopnia
stacjonarne

I stopnia
niestacjonarne

I stopnia
stacjonarne

II stopnia
niestacjonarne

2009/2010

2833

1930

1301

1854

2010/2011

2671

3520

1324

1679

2011/2012

3301

3762

1208

2482

2012/2013

4279

–

1215

1711

2013/2014

4620

793

1540

1408

2014/2015

5431

–

2924

–

Razem

23135

10005

9512

9134

Położnictwo
Rok akademicki

I stopnia
stacjonarne

I stopnia
niestacjonarne

II stopnia
stacjonarne

II stopnia
niestacjonarne

2009/2010

851

297

403

373

2010/2011

844

445

390

271

2011/2012

892

343

375

164

2012/2013

978

–

508

134

2013/2014

980

61

502

116

2014/2015

1058

–

604

–

Razem

5603

1146

2782

1058

Źródło: Według danych Ministerstwa Zdrowia.

Tabela nr 3
Liczba absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo
Liczba absolwentów
Rok
akademicki

kierunek pielęgniarstwo

kierunek położnictwo

studia
I stopnia

studia II
stopnia

Studia
jednolite mgr

studia
I stopnia

studia II
stopnia

Studia
jednolite mgr

2003/2004

992

107

532

96

0

–

2004/2005

2599

136

601

635

14

53

2005/2006

4377

378

231

809

55

26

2006/2007

3043

768

–

359

183

–

2007/2008

3138

1001

–

512

206

–

2008/2009

4671

1928

–

908

418

–

2009/2010

5318

2134

–

1051

508

–

2010/2011

8170

2498

–

964

749

–

2011/2012

7132

2481

–

1119

651

–

2012/2013

5790

3221

–

839

492

–

2013/2014

5774

2375

–

828

510

–

Razem

51004

17027

1364

8120

3786

79

Źródło: Według danych Ministerstwa Zdrowia.

43

4 341

4 570

26

35

20

lubelskie

lubuskie

4 716

5 103

637

4 875

4 793

32

52

29

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

86

4 341

4 484

20

29

podlaskie

pomorskie

22

5 139

4 783

24

31

opolskie

podkarpackie

śląskie

5 398

5 309

47

84

małopolskie

mazowieckie

świętokrzyskie

4 736

36

łódzkie

4 844

5 248

5 617

5 180

4 447

4 500

38

22

lubuskie

5 411

lubelskie

53

32

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

województwa

Kraj

5 230

27

zachodniopomorskie

5 661

5 121

31

52

wielkopolskie

5 162

warmińsko-mazurskie

81

21

4 141

4 486

20

20

podlaskie

pomorskie

śląskie

4 944

4 686

23

28

opolskie

podkarpackie

świętokrzyskie

5 213

81

mazowieckie

5 163

41

40

łódzkie

małopolskie

4317

4897

43

4708

4867

dolnośląskie

589

kujawsko-pomorskie

województwa

Kraj

11 639

12 056

11 071

11 450

9 699

10 988

11 015

10 834

12 503

11 972

9 839

9 805

10 222

10 569

10 204

12 093

11 267

12 612

11 229

11 230

12 114

9 774

10 027

10 186

10 306

12 075

11 974

9 838

9 800

9 809

10 296

10 284

10 471

10 710

4 439

4 225

4 409

4 439

4 164

4 041

3 641

4 383

4 514

4 495

4 438

4 050

3 955

4 031

4 686

4 336

4 342

4 456

4 190

4 323

4 481

4 011

3 933

3 571

4 162

4 286

4 442

4 277

4 102

4 276

3 978

4 070

4 098

4 179

3 937

3 520

4 157

4 028

3 405

3 626

3 008

3 501

3 738

3 850

3 625

3 547

3 968

3 298

4 401

3 605

3 639

5 724

6 825

6 622

7 426

6 086

7 327

5 317

5 358

7 120

7 442

5 968

6 851

6 901

6 213

6 187

7 337

6 632

3 299

3 074

3 330

3 397

3 025

3 220

2 678

3 070

3 766

3 315

3 167

3 100

3 400

3 125

2 969

3 240

3 177

4 908

5 306

5 185

6 296

5 155

5 576

3 840

4 869

7 287

5 986

4 801

5 357

5 783

4 937

4 655

5 357

5 368

7 897

8 309

7 020

7 867

7 163

7 872

7 351

7 597

9 345

8 632

6 795

7 481

7 602

8 068

6 234

8 073

7 919

3 604

3 537

4 082

4 017

3 480

3 449

2 872

3 605

3 761

3 830

3 765

3 607

3 601

3 471

4 163

3 709

3 648

5 360

6 755

6 589

7 467

6 486

7 364

6 010

5 590

8 410

7 141

6 167

6 852

7 070

6 542

5 528

6 599

6 710

3 004

2 979

3 079

3 391

3 019

3 236

2 875

3 154

3 639

3 327

3 146

2 944

3 615

3 287

3 651

3 144

3 247

4 556

4 953

5 263

4 743

5 587

4 969

5 525

4 766

5 061

5 958

6 032

2 518

2 441

2 439

2 390

2 418

2 415

2 053

2 295

2 412

2 734

2 452

2 609

2 223
5 163

2 287
5 347

2 530

2 523

2 607

2 548

2 352

2 432

2 375

2 450

2 489

2 078

2 192

2 362

2 713

2 406

2 557

2 320

2 250

2 441

2 463

2 437

5 591

5 413

5 582

5 457

Średnie wynagrodzenie z tytułu umów o pracę za marzec 2014 r.

7 717

7 992

7 079

8 114

7 136

7 572

6 682

7 080

10 153

8 582

7 051

7 551

7 005

7 763

6 180

7 707

7 675

Średnie wynagrodzenie z tytułu umów o pracę za marzec 2013 r.

3 770

3 786

3 652

3 603

3 487

3 670

3 107

3 388

3 816

4 104

3 651

3 902

3 446

3 433

3 533

3 751

3 889

3 788

3 653

3 570

3 594

3 550

3 738

3 123

3 269

3 849

4 051

3 622

3 910

3 476

3 337

3 506

3 630

3 647

2 252

2 096

2 200

2 175

2 158

2 155

1 908

2 043

2 154

2 471

2 240

2 273

1 979

2 082

2 272

2 244

2 546

2 260

2 079

2 155

2 103

2 136

2 227

1 909

1 992

2 107

2 453

2 202

2 226

2 157

2 048

2 335

2 197

2 181

3 352

3 221

3 258

3 232

3 210

3 280

2 838

3 100

3 389

3 676

3 333

3 341

3 087

3 107

3 277

3 301

3 793

3 489

3 228

3 173

3 148

3 181

3 295

2 903

2 940

3 364

3 677

3 251

3 319

3 233

3 072

3 454

3 302

3 276

2 181

2 037

2 136

1 890

2 046

2 044

1 818

1 837

1 934

2 391

2 056

2 083

2 527

1 930

2 431

2 095

2 119

2 136

2 072

2 087

1 863

2 072

2 181

1 758

1 808

1 907

2 452

2 025

2 111

2 059

1 891

2 413

2 066

2 095

3 175

2 954

2 931

2 665

2 867

2 959

2 480

2 449

2 876

3 350

2 812

2 920

3 702

2 640

3 162

3 046

2 971

3 051

3 042

2 862

2 603

2 894

3 041

2 494

2 432

2 835

3 378

2 800

3 001

3 017

2 595

2 970

2 968

2 924

Liczba
Ordynator, zastępca
Lekarz z II stopniem
Lekarz z I stopniem
Specjalistki pielęgniarki i
Starsze pielęgniarki
Pozostałe pielęgniarki
Lekarz bez specjalizacji
placówek
ordynatora
specjalizacji
specjalizacji
położne
i położne
i położne
biorących
udział
Zasadnicze Wynagrodzenie Zasadnicze Wynagrodzenie Zasadnicze Wynagrodzenie Zasadnicze Wynagrodzenie Zasadnicze Wynagrodzenie Zasadnicze Wynagrodzenie Zasadnicze Wynagrodzenie
w
brutto
łączne brutto
brutto
łączne brutto
brutto
łączne brutto
brutto
łączne brutto
brutto
łączne brutto
brutto
łączne brutto
brutto
łączne brutto
badaniu

Informacja na temat wyników ankiety dotyczącej wysokości wynagrodzeń z tytułu umowy o prace

Tabela nr 4

zał ącznik nr 8

zał ącznik nr 9
Wykaz organów i instytucji, którym przekazano informację
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Przewodniczący Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP
8. Przewodniczący Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP
9. Przewodniczący Komisji Komisja Zdrowia Sejmu RP
10.	Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP
11.	Szef Kancelarii Prezydenta RP
12.	Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
13.	Szef Kancelarii Sejmu RP
14.	Szef Kancelarii Senatu RP
15.	Minister Zdrowia
16.	Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
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