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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

K/17/002 – Realizacja wniosków pokontrolnych po kontroli P/15/092 – Restrukturyzacja 
wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy 
ze środków publicznych1 

Jednostka 
przeprowadzają

ca kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Zbigniew Stachowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/55/2017 z dnia 31 marca 2017 r.  

2. Aleksandra Trojak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/53/2017 z dnia 31 marca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, (33-200) Dąbrowa 
Tarnowska (ZOZ, Szpital) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Tadeusz Kwiatkowski, Starosta Dąbrowski. 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sposób realizacji wniosków sformułowanych 
w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli Restrukturyzacja wybranych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych 
(P/15/092).  
Wprowadzono obowiązek sporządzania kwartalnych sprawozdań z przebiegu procesu 
restrukturyzacyjnego oraz sytuacji ekonomicznej Szpitala, co sprzyjało efektywniejszemu 
sprawowaniu nadzoru nad działalnością tej jednostki. Niniejsze dokumenty były 
przedmiotem posiedzeń Zarządu Powiatu Dąbrowskiego.  
W kwietniu 2016 r. zaktualizowano Program restrukturyzacji wraz z projekcją finansową 
ZOZ. Realizowane działania restrukturyzacyjne doprowadziły do poprawy sytuacji 
ekonomicznej Szpitala, który w latach 2015 do 2016 odnotował dodatnie wyniki finansowe. 
Na poprawę sytuacji ZOZ wpłynęło, m.in. wydzielenie ze struktur Szpitala i przekazanie 
podmiotowi zewnętrznemu: Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego, Poradni Neonatologicznej. W wyniku tych działań ograniczono koszty 
wynagrodzeń i uzyskano przychody z tytułu wynajmu powierzchni.  
W latach 2015 i 2016 Starostwo raz w roku przeprowadzało w Szpitalu kontrole, których 
przedmiotem była gospodarka finansowa. NIK zwraca jednak uwagę, iż przekazanie 
wyników z kontroli następowało dopiero po upływie czterech miesięcy od daty zakończenia 
kontroli w 2015 r. i trzech miesięcy od zakończenia kontroli za 2016 r. Zdaniem NIK taka 

                                                      

1 Kontrolą objęto lata 2016 do 2017 oraz działania wcześniejsze, których skutki miały wpływ na realizację zadań 

w kontrolowanym zakresie. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
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rozpiętość czasowa mogła niekorzystnie wpływać na skuteczność działań Dyrektora ZOZ 
zmierzających do szybkiego wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie 
kontroli. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania nadzorcze Starostwa wobec Szpitala 
w zakresie poprawy jego sytuacji ekonomicznej 

Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym z 14 grudnia 2015 r. w związku 

z przeprowadzoną kontrolą P/15/092 Restrukturyzacja wybranych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych3 
wnioskowała o:  

1) wzmożenie działań nadzorczych nad funkcjonowaniem Szpitala, w tym realizowanych 
działań naprawczych, które przyczyniłyby się do poprawy sytuacji ekonomicznej 
Szpitala, odzyskania i utrzymania stabilności finansowej, w szczególności poprzez 
zaktualizowanie (w porozumieniu z Dyrekcją ZOZ) harmonogramu wdrożenia planu 
restrukturyzacji z 2014 r. oraz projekcji finansowej stanowiących integralną część 
programu restrukturyzacji ZOZ; 

2) ustalenie i wprowadzenie mechanizmów weryfikacyjnych dedykowanych działaniom 
restrukturyzacyjnym, w tym określenie wzorów raportów i terminów raportowania 
realizacji zadań. 

W kwietniu 2016 r., ZOZ, w porozumieniu ze Starostwem, dokonał aktualizacji Programu 
restrukturyzacji oraz projekcji finansowej z 2014 r. Korekty Programu wynikały m.in. 
z niekontraktowania przez NFZ zaplanowanych do realizacji przez ZOZ nowych zadań. 
Dotyczyło to w szczególności: uruchomienia dziennego ośrodka rehabilitacji, poradni 
onkologicznej, oddziału geriatrycznego, pracowni: endoskopii i mammotomicznej przy 
oddziale chirurgii oraz uruchomienia nowych poradni: dermatologicznej, 
gastroenterologicznej i urologicznej. 

Nowelizacja Programu wynikała również z podjęcia przez Szpital działań, które nie były 
w nim przewidziane, tj. wydzielenie4 ze struktur Szpitala i przekazanie podmiotowi 
zewnętrznemu: Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Noworodkami (wskutek tego 
odstąpiono również od planowanego utworzenia szkoły rodzenia), Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego, Poradni Neonatologicznej. Ponadto zrezygnowano z rozszerzenia działalności 
rehabilitacji ambulatoryjnej o świadczenia kinezyterapii, utworzenia Oddziału 
Neurologicznego z możliwością leczenia udarów mózgu, Jednodniowego Oddziału 
Zabiegowego, dostosowania Izby Przyjęć do potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

(dowód: akta kontroli str. 7-18) 

Sporządzono również aktualizację projekcji finansowej, według której efektem 
przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych miała być poprawa wyniku finansowego na 
działalności gospodarczej z poziomu (-)76,0 tys. zł w 2015 r. do (+)992,2 tys. zł w 2016 r. 
W całym prognozowanym okresie do 2025 r. przewidziano dodatnie wyniki na tej 
działalności wynoszące od 1 910,8 tys. zł w 2017 r. do 2 666,4 tys. zł w 2025 r. Uzyskiwanie 
dodatnich wyników finansowych na działalności Szpitala według projekcji finansowej miały 
bezpośrednio wpłynąć na poprawę wartości kapitałów własnych, która przyjmować miała 
wartości ujemne od (-)12 883,5 tys. zł w 2015 r. do (-)1 403,4 tys. zł w 2021 r. Od 2022 r. 
kapitały własne powinny przyjmować wartości dodatnie od 1 152,4 tys. zł w 2021 r. do 
9 241,0 tys. zł w 2025 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7-33) 

                                                      

3 Wystąpienie pokontrolne nr LKR.410.023.02.2015.  
4 Z dniem 1 lipca 2015 r.  
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Realizacja Programu restrukturyzacyjnego oraz działalność gospodarcza i finansowa ZOZ 
przyczyniły się do poprawy sprzedaży, co przełożyło się na zmniejszenie poniesionych strat 
na tej działalności z 710,0 tys. zł za 2015 r. do 254,4 tys. zł zysku w 2016 r. 
Prowadzona w 2016 r. działalność gospodarcza ogółem wygenerowała 739,7 tys. zł zysku 
wobec 76,0 tys. zł straty poniesionej na tej działalności w 2015 r. Tak znaczna poprawa 
wyniku była spowodowana m.in. spadkiem kosztów wynagrodzeń5 o 1 052,0 tys. zł oraz 
wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów6 o 1 857,3 tys. zł. Wynik finansowy netto 
w 2015 r. wyniósł 8,2 tys. zł natomiast w 2016 r. wzrósł do poziomu 739,7 tys. zł 

(dowód: akta kontroli str. 92-93,105, 116, 130,181-188) 

Nadzór nad działalnością ZOZ przypisano7 do zadań Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji 
i Zdrowia, do którego należały czynności nadzorczo-kontrolne nad właściwą działalnością 
organizacyjno-finansową ZOZ. 
Pismami z 5 stycznia 2016 r. i 23 stycznia 2017 r. Starosta zobowiązał Dyrekcję ZOZ do 
przedkładania kwartalnych sprawozdań z realizacji działań naprawczych, zapisanych 
w Programie restrukturyzacji. Zwrócił się także do Dyrektora ZOZ o wskazywanie propozycji 
dodatkowych działań, które mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej 
i odzyskania oraz utrzymania stabilności finansowej ZOZ wraz z wyceną efektu 
ekonomicznego wdrożenia tych działań. 
Zgodnie z wytycznymi Starostwa, Dyrektor ZOZ składał raporty kwartalne, które zawierały 
opis podjętych działań: dostosowawczych i modernizacyjnych (krótkofalowych 
i długofalowych), w zakresie polityki kadrowej, dodatkowych mających przyczynić się do 
poprawy ekonomicznej ZOZ. W sprawozdaniu ujmowano także aktualizacje harmonogramu 
wdrożenia Programu restrukturyzacji oraz prognozy finansowe. 

(dowód: akta kontroli str. 34-35,94-96,189-244) 

Działalność nadzorcza Starostwa realizowana była również poprzez prowadzenie 
corocznych kontroli ZOZ, obejmujących swym zakresem prawidłowość gospodarowania 
mieniem, środkami publicznymi oraz gospodarkę finansową.  

(dowód: akta kontroli str. 6, 34-35, 39-42, 97-98) 

W ramach nadzoru nad ZOZ, Starostwo przeprowadziło po jednej kontroli w 2015 r.  
i 2016 r., a termin kontroli przewidzianej do przeprowadzenia w 2017 r. wg planu kontroli 
wyznaczono na grudzień 2017 r. Przedmiotem przeprowadzonych kontroli była realizacja 
zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie ZOZ w zakresie dostępności 
i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowość gospodarowania mieniem, 
środkami publicznymi oraz gospodarka finansowa. Kontrolami tymi nie obejmowano wprost 
realizacji Programu restrukturyzacyjnego. 

Ustalenia kontroli przeprowadzonej w okresie od 7 do 31 grudnia 2015 r. opisane zostały 
w protokole kontroli podpisanym przez Starostę w dniu 6 maja 2016 r. (tj. po upływie 
czterech miesięcy od czasu zakończenia kontroli). Jej wyniki wykazały m.in., że w okresie 
objętym kontrolą (od stycznia do końca października 2015 r.): 

 zasoby łóżkowe w trzech oddziałach nie były wykorzystywane w zalecanym stopniu; 

 zrealizowana inwestycja pn. „Modernizacja oddziału dziecięcego” nie została ujęta 
w planie remontowo-inwestycyjnym, przyjętym na posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ; 

 ZOZ przekroczył określoną w planie finansowym kwotę poniesionych kosztów 
rodzajowych o 2,3% na zakup i usług medycznych i o 5,2% na wynagrodzenia 
wypłacone z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych. 

Poniesione w kontrolowanym okresie pozostałe koszty operacyjne w łącznej kwocie 
228 tys. zł przekroczone zostały o 52%. Do kosztów tej grupy zaliczono m.in. kwotę: 

 103,0 tys. zł zwróconych do NFZ w związku z nieprzedłożeniem korekt dokumentów 
rozliczeniowych po weryfikacji sprawozdawczości statystycznej za 2008 r.; 

 66,7 tys. zł zapłaconych wykonawcy za demontaż w 2008 r. instalacji kolektorów 
słonecznych; 

                                                      

5 2015 r. – 16 120,8 tys. zł; 2016 r. – 16 068,8 tys. zł. 
6 2015 r. – 40 344,3 tys. zł; 2016 r. – 42 201,6 tys. zł. 
7 § 17 ust. 4 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Starostwa. 
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 27,7 tys. zł za wykonanie dokumentacji dla zaniechanej w 2015 r. przebudowy III piętra 
budynku Szpitala; 

 1,1 tys. zł za wykonania przedmiaru robót wraz z kosztorysem na wykonanie 
zaniechanych w 2015 r. prac remontowych w budynku Szpitala na oddziale zakaźnym 
i pulmonologicznym; 

 19,6 tys. zł kosztów egzekucji komorniczych. 

W związku z wynikami tej kontroli 16 maja 2016 r., Starostwo przesłało do ZOZ wystąpienie 
pokontrolne, w którym sprecyzowane zostały następujące wnioski pokontrolne: 

1) bieżące i cykliczne przeprowadzanie szczegółowych analiz działania całego Szpitala 
i jego poszczególnych komórek organizacyjnych, a także realizowanych zadań 
i procedur. Reagowanie na niekorzystne wyniki analiz, poprzez podejmowanie działań 
mających na celu lepsze wykorzystanie zasobów Szpitala – dot. m.in. stopnia 
wykorzystania łóżek szpitalnych zwłaszcza w tych oddziałach, gdzie wskaźnik średniego 
wykorzystania łóżek wynosi mniej niż 70-75%; 

2) bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych8 w zakresie tworzenia planu finansowego, jego realizacji i dokonywania 
korekt (dot. w szczególności art. 30, 31, 44, 52 ust. 2 i 3); 

3) wszystkie prowadzone przez ZOZ inwestycje powinny być ujęte w planie inwestycyjnym, 
podlegającym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną ZOZ. 

Wyniki kolejnej kontroli ZOZ przeprowadzonej przez Starostwo w okresie od 19 grudnia 
2016 r. do 13 stycznia 2017 r. przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego 
podpisanym przez Starostę 11 kwietnia 2017 r. Wyniki tej kontroli wykazały m.in., 
że pomimo zobowiązania się przez Dyrektora Szpitala9 do przestrzegania przepisów 
ufp,   objętym kontrolą jedenastomiesięcznym okresie 2016 r. ZOZ ponownie przekroczył 
ujętą w planie finansowym kwotę wydatków o 9,8% na pokrycie kosztów zużycia materiałów 
i energii, 1,1% na zapłatę podatków i opłat, o 1,2% na wynagrodzenia z umów 
cywilnoprawnych i o 6,1% na pokrycie kosztów pozostałych. Działania te w projekcie 
wystąpienia pokontrolnego (podpisanego przez Starostę 11 kwietnia 2017 r.) ponownie 
uznano za naruszenie art. 44 ufp.  

(dowód: akta kontroli str. 68-91) 

Starosta wyjaśnił, że w jego ocenie, pomimo naruszenia art. 44 ufp nie doszło do 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora ZOZ, gdyż przepisy tej ustawy 
odnoszą się do przekroczenia wydatków, podczas gdy kontrola przeprowadzona przez 
Starostwo ujawniła, że ZOZ przekroczył ustalony w planie finansowym limit kosztów. 
Wyjaśniając przyczyny przedstawienia Dyrektorowi ZOZ protokołu kontroli przeprowadzonej 
w 2015 r. po upływie czterech miesięcy od daty zakończenia kontroli, a projektu wystąpienia 
pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r. po 
upływie trzech miesięcy od daty zakończenia kontroli, Starosta wskazał m.in., że ZOZ 
przedstawił materiały do kontroli prowadzonej w 2015 r. kolejno 8 i 10 grudnia 2015 r. 
W związku ze stwierdzonymi przez Starostwo „nieścisłościami i rozbieżnościami” Dyrekcja 
ZOZ przedłożyła w Starostwie zweryfikowane dane w dniach 12 stycznia i 5 kwietnia 2016 r. 
Skutkiem tego protokół kontroli podpisany został 29 kwietnia 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 169-173) 

NIK zwraca uwagę, że przedstawienie wniosków pokontrolnych kontrolowanemu 
podmiotowi po upływie czterech miesięcy od daty zakończenia kontroli w 2015 r. i po 
upływie trzech miesięcy od daty zakończenia kontroli za 2016 r. nie sprzyjało prawidłowemu 
funkcjonowaniu działalności nadzorczej Starosty nad ZOZ.  
Zdaniem NIK, wbrew stanowisku Starosty wyrażonym w wyjaśnieniach, brak takich 
uregulowań w przedmiotowym zakresie potwierdza zasadność opracowania i wdrożenia 
w Starostwie sformalizowanych procedur kontrolnych w tym harmonogramów kontroli 
określających terminy opracowania i przekazywania kontrolowanym jednostkom 
dokumentów pokontrolnych wraz z wnioskami z przeprowadzonych kontroli. 

                                                      

8 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, dalej - ufp. 
9 W piśmie z 13 czerwca 2016 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  
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2. Ustanowienie i wprowadzenie mechanizmów 
weryfikujących działania restrukturyzacyjne ZOZ 

Starosta określił Dyrektorowi ZOZ termin składania sprawozdań z realizacji działań 
naprawczych zapisanych w Programie restrukturyzacji na 15 dzień każdego miesiąca 
następującego po zakończonym kwartale. Sprawozdania te były analizowane przez Zarząd 
Powiatu (Zarząd) w trakcie czterech posiedzeń10. Zarząd, po zapoznaniu się 
ze sprawozdaniami, przyjmował je i zatwierdzał. Na podstawie niniejszej dokumentacji nie 
podejmowano decyzji, których celem miałoby być działania w kierunku usprawnienia 
funkcjonowania ZOZ. 
Starosta wyjaśnił, że wykazane przez ZOZ działania usprawniające wpływały na stopniową 
poprawę osiąganych wyników finansowych tej jednostki, wskutek czego wdrażany przez 
ZOZ kierunek działań uznany został przez Zarząd Powiatu za prawidłowy, a zatem nie 
zachodziła konieczność podejmowania dodatkowych decyzji mających na celu 
usprawnienie działalności ZOZ. 

(dowód: akta kontroli str. 34-35, 39-42, 94-96, 171, 173) 

W 2016 r. Starostwo przyznało dla ZOZ pięć dotacji na łączną kwotę 922,3 tys. zł z tego: 

 91,1 tys. zł na dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych posadzek w holach 
windowych i na klatkach schodowych; 

 230,0 tys. zł na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej typu „C”; 

  400,0 tys. zł na uruchomienie windy na V piętro budynku głównego wraz z nadbudową 
dachu oraz remont pomieszczeń na V piętrze celem dostosowania ich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

 51,2 tys. zł na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych posadzek w pawilonie 
Chorób Płuc i w budynku Głównym ZOZ, oraz zakup i montaż drzwi wejściowych do 
Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii; 

 150,0 tys. zł na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

Z przyznanych 922,3 tys. zł ZOZ wykorzystał 548,1 tys. zł, tj. 59,4%. Niepełne 
wykorzystanie dotacji było skutkiem częściowego wykonania prac budowalnych w realizacji 
zadania związanego z uruchomieniem windy na V piętro budynku głównego wraz 
z nadbudową dachu oraz remontem pomieszczeń na V piętrze celem dostosowania ich 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadań tych nie zrealizowano w całości ze względu 
na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Skutkiem tego z 400,0 tys. zł przyznanej dotacji 
na ten cel wykorzystano 25,8 tys. zł. 
Oprócz ww. dotacji w 2016 r. ZOZ otrzymał w formie darowizny karetkę specjalistyczną 
o wartości 508,4 tys. zł, z czego 400,0 tys. zł stanowiła dotacja Wojewody Małopolskiego, 
a 108,4 tys. zł środki własne Powiatu. 

W 2017 r. na pomoc dla ZOZ Powiat zaplanował 2 602,6 tys. zł dotacji, w tym:  

 1 951,6 tys. zł na pokrycie wkładu własnego ZOZ na realizację zadania 
pn. Modernizacja Kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej ZOZ 
w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 
prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020; 

 651,0 tys. zł na uruchomienie windy na V piętro budynku głównego wraz z nadbudową 
dachu oraz remont holu i pomieszczeń na V piętrze celem dostosowania ich do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

Udzielenie pomocy finansowej dla ZOZ nie było warunkowane obowiązkiem realizacji 
określonych zadań restrukturyzacyjnych, ponieważ wg Starosty, realizacja dotowanych 
zadań wynikała z Programu Naprawczego lub rzeczywistych potrzeb ZOZ. 

(dowód: akta kontroli str. 43-45) 

                                                      

10 W dniach: 22 lipca 2016 r., 30 sierpnia 2016 r., 16 listopada 2016 r. oraz 16 lutego 2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli[1] 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego 
przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie.  

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje informacji, o której mowa 
w art. 62 ustawy o NIK. 

 

Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Zbigniew Stachowicz 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      

[1] Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej: ustawa o NIK. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


