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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 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1) Aleksandra Trojak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/56/2017 z dnia 31 marca 2017 r.  

2) Zbigniew Stachowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/57/2017 z dnia 31 marca 2017 r. 

3) Hubert Brzozowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/58/2017 z dnia 31 marca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa 
Tarnowska (Szpital, ZOZ) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Łukasz Węgrzyn, Dyrektor ZOZ 

(dowód: akta kontroli str. 7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W przypadku realizacji obu wniosków pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej 
w Szpitalu w 2015 r. kontroli Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych (P/15/092), 
zostały wprawdzie podjęte działania przez Dyrektora ZOZ, niemniej jednak nie doprowadziły 
one do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. W zakresie pierwszego z nich3, 
Dyrektor Szpitala dokonał co prawda analizy rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych (tzw. kontraktów), lecz bez porozumienia 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Kontrola wykazała, iż Szpital w dalszym 
ciągu nie odprowadzał składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od umów 
cywilnoprawnych na świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów, 
zawartych z lekarzami zatrudnionymi równocześnie w ZOZ na podstawie umowy o pracę.  
W odniesieniu do drugiego wniosku pokontrolnego4, pomimo przeprowadzonej przez 
Dyrektora Szpitala weryfikacji zasad zawierania umów cywilnoprawnych na świadczenie 
usług medycznych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich z lekarzami, którzy byli 
równocześnie zatrudnieni w Szpitalu na podstawie umów o pracę nie wyeliminowano 

                                                      
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. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano 
ocenę opisową. 

3  NIK wnosiła o weryfikację rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne od umów cywilnoprawnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich zawartych z lekarzami, 
którzy równocześnie byli zatrudnieniu w Szpitalu na podstawie umowy o pracę, na zasadach określonych w art. 18 ust. 1a 
i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 81 ust. 1 ustawy z o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

4  NIK wnosiła o weryfikację zasad zawierania z lekarzami umów cywilnoprawnych (tzw. kontraktów) na realizację usług 
medycznych w zakresie dyżurów lekarskich, tj. świadczeń odpowiadających usługom wykonywanym w ramach umów 
o pracę. 
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w pełni nieprawidłowego stanu. Działania Dyrektora ZOZ doprowadziły do zmniejszenia 
skali zjawiska jednak mimo to, według stanu na 31 marca 2017 r., w Szpitalu nadal w takiej 
formie zatrudniano 11 lekarzy. 

Zdaniem NIK działania restrukturyzacyjne podejmowane przez Dyrektora ZOZ przyniosły 
pozytywny skutek, mający swoje odzwierciedlenie w osiągnięciu dodatniego wyniku 
finansowego w latach 2015 i 2016. Wynikało to w głównej mierze z przekazania przez ZOZ 
w 2015 r. podmiotowi zewnętrznemu działalności dwóch oddziałów Szpitala, Poradni 
Neonatologicznej i Zakładu Opieki Leczniczej wraz z zatrudnionymi tam pracownikami. 
NIK zwraca uwagę, że pomimo wygenerowania przez Szpital zysku w latach 2015 i 2016 r., 
wskaźniki płynności finansowej utrzymywały się na poziomie świadczącym o występowaniu 
okresowych problemów ZOZ ze zdolnością do terminowego regulowania bieżących 
zobowiązań.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja wniosków pokontrolnych  
Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym z 18 grudnia 2015 r. w związku 
z przeprowadzoną kontrolą Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych (P/15/092)5 
wnioskowała o:  

1) weryfikację rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek 
na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umów cywilnoprawnych 
w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich zawartych z lekarzami, którzy równocześnie 
byli zatrudnieni w Szpitalu na podstawie umowy o pracę, na zasadach określonych 
w art. 18 ust. 1a i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
art. 81 ust. 1 ustawy z o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych;  

2) weryfikację zasad zawierania z lekarzami umów cywilnoprawnych (tzw. kontraktów) na 
realizację usług medycznych w zakresie dyżurów lekarskich, tj. świadczeń 

odpowiadających usługom wykonywanym w ramach umów o pracę. 

Dyrektor ZOZ wniósł zastrzeżenia do obydwóch wniosków, które w całości zostały oddalone 
uchwałą6 Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej NIK. Niniejszą uchwałę ZOZ 
otrzymał 8 lutego 2016 r.  

Szpital nie poinformował NIK o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz 
o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Z wyjaśnień Dyrektora ZOZ 
wynika, że za taką informację uznano pismo z 5 stycznia 2016 r. skierowane do Dyrektora 
Delegatury NIK w Krakowie oraz pismo z 4 lutego 2016 r. adresowane do 
Przewodniczącego Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej NIK, tj. odpowiednio 
zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego oraz pismo uzupełniające te zastrzeżenia. 

(dowód: akta kontroli str. 8-20, 140, 141-143, 146-149)  

Według stanu na 28 kwietnia 2017 r. stopień realizacji wniosków pokontrolnych przedstawiał 
się następująco:  

1) wniosek nr 1 – Dyrektor ZOZ wskazał, iż przeprowadził weryfikację rozliczeń z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych, która polegała na analizie stanu prawnego w tym zakresie. 
W efekcie Szpital w dalszym ciągu nie wliczał do podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenie społeczne wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych 
na pełnienie dyżurów na oddziałach szpitalnych przez lekarzy, którzy jednocześnie 
posiadali zawarte z ZOZ umowy o pracę.  

W dwóch z jedenastu umów kontraktowych, obowiązujących na koniec marca 2017 r., 
zawartych przez ZOZ na świadczenie usług medycznych nie było zamieszczonych 
zapisów zobowiązujących kontrahenta do odprowadzania składek ZUS z tytułu 
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Dyrektor ZOZ wyjaśnił, że szablony 

                                                      
5 Wystąpienie pokontrolne nr LKR.410.023.02.2015.  
6  Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z 29 stycznia 2016 r. znak KPK-

KPO.443.013.2016. 
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kontraktów zawieranych przed 2012 r. nie posiadały zapisów zobowiązujących 
kontrahenta do odprowadzania przez niego składek ZUS. W pozostałych umowach 
kontraktowych zawarty był zapis o treści: Przyjmujący zamówienie oświadcza, 
że w zakresie przedmiotu wykonania umowy samodzielnie rozliczy się z Urzędem 
Skarbowym i ZUS-em z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 14-20,140,143-145,150-212,  235-265)  

2) wniosek nr 2 – Dyrektor ZOZ wyjaśnił, że przeprowadzano rozmowy i pertraktacje 
z lekarzami, proponując im zmianę formy zatrudnienia wyłącznie na tzw. kontrakty, 
w wyniku czego:  
– z czterema lekarzami rozwiązano umowy o pracę na mocy porozumienia stron 

i zawarto umowy tzw. kontraktowe; 
– z dwoma lekarzami za porozumieniem stron zmniejszono wymiar etatu; 
– jeden lekarz definitywnie określił się, że nie zamierza rozwiązywać umowy o pracę,  

a nadal chce pełnić dyżury na podstawie tzw. kontraktu; 
– pozostali lekarze deklarowali, że „przejdą” na tzw. kontrakt, lecz nie zawarto z nimi 

takich umów ze względu na wysokie żądania finansowe.  
W 2016 r. ZOZ zatrudniał w Szpitalu 16 lekarzy, którzy na tych samych oddziałach 
szpitalnych, w których wykonywali obowiązki służbowe w ramach umowy o pracę7, 
świadczyli również usługi medyczne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich8 na 
podstawie zawartych ze Szpitalem umów cywilnoprawnych, tzw. kontraktów. 
W 15 przypadkach ZOZ zawarł kontrakty z lekarzami prowadzącymi 
prywatne/indywidualne gabinety/praktyki lekarskie, a w jednym przypadku kontrahentem 
był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.   
Według stanu na 31 marca 2017 r. liczba osób wykonujących obowiązki służbowe 
w ramach umowy o pracę i świadczących usługi medyczne w zakresie dyżurów 
lekarskich na tych samych oddziałach Szpitalnych ZOZ na podstawie tzw. kontraktów, 
zmniejszyła się i wynosiła 11 lekarzy. 

(dowód: akta kontroli str. 140, 143-145, 150-151)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

Według stanu na 31 marca 2017 r. Szpital nie wliczał do podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenie społeczne wynagrodzeń z tytułu 11 umów cywilnoprawnych na pełnienie 
dyżurów lekarskich na oddziałach szpitalnych zawartych z lekarzami, którzy jednocześnie 
byli zatrudnieni w ZOZ na podstawie umów o pracę, co naruszało art. 18 ust. 1a i art. 20 ust. 

1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych9. Łącznie 

w okresie od stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r. Szpital wypłacił lekarzom wynagrodzenie 
w wysokości 993,9 tys. zł. 

Dyrektor ZOZ składając wyjaśnienia uznał, iż zaprezentowany przez niego stan prawny 
w poprzedniej kontroli pozostał nadal aktualny, wobec czego stwierdził, że brak jest 
podstaw do zmiany sposobu rozliczeń z ZUS z tytułu odprowadzania składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umów cywilnoprawnych w zakresie 
pełnienia dyżurów lekarskich zawartych z lekarzami, którzy równocześnie byli zatrudnieni 
w Szpitalu na podstawie umów o pracę, na zasadach określonych w art. 18 ust. 1a i art. 20 
ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 81 ust. 1 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ponadto Dyrektor 
Szpitala wskazał, iż umowy cywilnoprawne zawierane z lekarzami na realizację usług 
medycznych w zakresie dyżurów lekarskich (tj. świadczeń odpowiadających usługom 
wykonywanym w ramach umów o pracę) były zawierane w trybie konkursowego 

                                                      
7  3 lekarzy na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii, 2 lekarzy i 2 lekarzy-rezydentów na Oddziale Chirurgii 

Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, 1 lekarz i 2 lekarzy-rezydentów na Oddziale 
Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, 4 lekarzy na Oddziale Dziecięcym, 1 lekarz na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, 
1 lekarz na Oddziale Pulmonologii. 

8  Zgodnie z zapisami umów przyjmujący zamówienie zobowiązany był m.in. do świadczenia usług medycznych w zakresie 
dyżurów lekarskich, polegających na diagnozowaniu, leczeniu oraz sprawowaniu opieki lekarskiej nad pacjentami danego 
Oddziału w siedzibie ZOZ we współpracy z personelem zatrudnionym przez ZOZ oraz do udzielania konsultacji lekarskich 
w innych komórkach organizacyjnych ZOZ.  

9  Dz. U. z 2016 r. poz. 963. 
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zamówienia na świadczenia zdrowotne uregulowanego w art. 26 ustawy z 16 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej10, który jest wyodrębnioną, pozakodeksową umową 
nazwaną. Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy, 
spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych11, może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie 
świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie 
legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych 

wokreślonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Udzielenie zamówienia 

następuje w trybie konkursu ofert. Ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń poza 
wymienionymi powyżej, co oznacza, iż w konkursie ofert może brać udział każdy podmiot 
spełniający wymagania określone w art. 26. ust. 1 ustawy. Udzielając zamówienia na 
świadczenie dyżurów podmiot leczniczy nie może ograniczać możliwości składania ofert 
lekarzom zatrudnionym już w szpitalu a jednocześnie prowadzącymi działalność 
gospodarczą w ramach praktyki lekarskiej czy też podmiotu leczniczego, o których mowa 
w art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o działalności leczniczej. Lekarze ci mogą złożyć ofertę i jeśli 
zostanie ona wybrana, jako najkorzystniejsza to Szpital z takim lekarzem musi zawrzeć 
umowę. Wprowadzanie ograniczeń wyłączających z konkursu lekarzy zatrudnionych już 
w Szpitalu, czy też świadczących na rzecz Szpitala usługi na podstawie umów 
cywilnoprawnych stanowiłoby dyskryminację tych podmiotów, a jednocześnie rażąco 
naruszałoby zapisana w art. 6 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej zasadę swobody wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie, z którą 
podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla 
każdego na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 143-145,150-151) 

NIK podtrzymuje stanowisko wyrażone w poprzednim wystąpieniu pokontrolnym. Ustalenia 
kontroli wskazują, że w ramach zawartych umów na pełnienie dyżurów lekarskich 
na oddziałach szpitalnych lekarze wykonywali usługi medyczne pokrywające się 
z charakterem pracy świadczonej z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, z tą 
tylko różnicą, iż umowy cywilnoprawne obejmowały pracę w trakcie dyżurów 
popołudniowych, nocnych i świątecznych na oddziałach, gdzie byli zatrudnieni w ramach 
umowy o pracę i na innych oddziałach tego samego ZOZ. Wszystkie podejmowane przez 
lekarzy czynności były wykonywane w siedzibie pracodawcy, na rzecz jego pacjentów, 
a wynagrodzenie za usługi medyczne pochodziło ze środków publicznych przekazywanych 
do Szpitala przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczone przez lekarzy w ramach umów 
cywilnoprawnych usługi medyczne odpowiadają zatem pracy wykonywanej przez nich na 
podstawie stosunku pracy i w istocie były świadczone na rzecz faktycznego pracodawcy. 
Przedmiot umowy cywilnoprawnej zawieranej z własnym pracownikiem powinien być 
odmienny od przedmiotu umowy o pracę i odmienność ta powinna w sposób wystarczający 
uzasadniać konieczność zawarcia odrębnej umowy. Dodatkowo praca wykonywana 
w ramach realizacji umowy cywilnoprawnej powinna być wykonywana na warunkach innych 
niż właściwe dla stosunku pracy, tj. innych niż określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy12. 
Co również istotne, orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że jako umowa 
cywilnoprawna nie może być zakwalifikowana umowa zawarta z pracownikiem 
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, której treścią jest wykonywanie przez 
pracownika tego samego rodzaju pracy poza normalnym czasem pracy, za odrębnym 
wynagrodzeniem. Umowa ta stanowi w istocie uzupełnienie istniejącej już umowy o pracę13. 

NIK zwraca również uwagę, iż analogiczne stanowisko wobec stwierdzonej 
nieprawidłowości wyraził Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej NIK w uchwale14 
z 29 stycznia 2016 r. oddalającej w całości zastrzeżenia Szpitala do sformułowanych 
wniosków pokontrolnych, którą Dyrektor ZOZ otrzymał 8 lutego 2016 r, 

                                                      
10 Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm. 
11 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.  
12 Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie utrwalił się pogląd, że niektóre elementy umowy wskazane w art. 22 § 1 Kodeksu 

pracy, takie jak obowiązek osobistego świadczenia pracy, wykonywanie pracy pod kierownictwem/w stosunku 
podporządkowania, są na tyle istotne dla istnienia stosunku pracy, że ich brak przesądza o niepowstaniu stosunku pracy. 

13 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94, oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia          
1998 r., II UKN 392/98, i z dnia 08 stycznia 1999 r., II UKN 403/98. 

14 KPK-KPO.443.013.2016 
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2. Realizacja programu restrukturyzacyjnego oraz stan 
zadłużenia ZOZ 

Program restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z września 
2014 r. ZOZ zaktualizował w kwietniu 2016 r. Aktualizacja dotyczyła harmonogramu 
wdrożenia programu restrukturyzacji i projekcji finansowej stanowiących integralną część 
Programu naprawczego. Jej opracowanie uzasadniano niemożliwością wykonania części 
zadań spowodowaną głównie:  

– brakiem umów z NFZ projektowanych nowych usług medycznych, m.in. na 
prowadzenie oddziału geriatrycznego, poradni onkologicznej, dermatologicznej, 
gastroenterologicznej, urologicznej; 

– zastosowaniem w 2015 r. przez ZOZ rozwiązań nieujętych w programie, 
tj. przekazaniem podmiotowi zewnętrznemu działalności w zakresie prowadzonym 
przez oddział ginekologiczno-położniczy, oddział noworodków, Poradnię 
Neonatologiczną i Zakład Opieki Leczniczej. 

W części pt. Korekty w zakresie oferty medycznej wykazano projekty, które nie będą 
realizowane, w tym: 11 projektów ze sfery medycznej15, jeden projekt ze sfery zatrudnienia 
(optymalizacja zatrudnienia na oddziale ginekologiczno-położniczym z noworodkami) oraz 
12 projektów ze sfery inwestycyjnej16. Jako przyczynę rezygnacji z realizacji tych projektów 
wskazano m.in. podjęcie decyzji o wydzieleniu ze struktury ZOZ niektórych oddziałów 
Szpitala i poradni oraz Zakładu Opieki Leczniczej i przekazaniu ich podmiotowi 
zewnętrznemu, brak kontraktów z NFZ, brak środków finansowych i możliwości 
lokalizacyjnych, a także niewielkie zapotrzebowanie na niektóre badania (np. mammotomii).  
ZOZ przesłał to opracowanie do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, po czym 
składał kwartalne Sprawozdania z wdrożenia programu restrukturyzacji i prognozy 
finansowej stanowiących integralną część „Programu naprawczego … ”. W sprawozdaniach 
tych przedstawione były m.in. informacje dotyczące: 

– realizacji zadań ujętych w zaktualizowanym harmonogramie, w którym uwzględniono 
35 działań (dwa ze sfery medycznej, trzy – organizacyjnej, 6 – zatrudnienia 
i 24 inwestycyjne), przy czym w sprawozdaniu za IV kw. 2016 r. zmieniono (wydłużono) 
okres realizacji trzech działań sfery zatrudnienia i 12 zadań sfery inwestycyjnej, 

– polityki kadrowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych ZOZ, ze wskazaniem 
różnic pomiędzy stanem zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych na 
ostatni dzień kwartału a docelowym, przyjętym w Programie restrukturyzacji, 

– dodatkowych 33 działań, które przyczynią się do poprawy sytuacji ekonomicznej ZOZ – 
m.in. dziewięć z nich dotyczyło wynajęcia różnych pomieszczeń i powierzchni za czynsz 
w wysokości ok. 50,5 tys. zł miesięcznie, trzy – odsprzedaży posiłków dla pacjentów 
oddziałów wydzielonych ze struktury ZOZ, za które roczne przychody szacowano na 
ok. 274 tys. zł, sześć – wykonania różnych prac remontowych i modernizacyjnych, 

– inwestycji przewidzianych na lata 2016-2025.  

Z danych za IV kwartał 2016 r. wynikało, że z trzech działań planowanych do realizacji 
w 2016 r. w sferze zatrudnienia wykonano jedno, dotyczące aktualizacji regulaminu 
organizacyjnego. Nie zakończono natomiast dwóch działań dot. wprowadzenia regulaminu 
wynagradzania oraz wprowadzenia systemu motywującego pracowników. Zorganizowane 
14 września 2016 r. spotkanie ze związkami zawodowymi zostało zerwane przez Związek 

                                                      
15 Wykazane działania dot.: utworzenia szkoły rodzenia, utworzenia i pozyskania kontraktu na Poradnię Onkologiczną, 

pozyskania kontraktu na Oddział Geriatryczny, uruchomienia pracowni mammotomicznej przy Oddziale Chirurgii, 
pozyskania kontraktu na nowe poradnie (dermatologiczna, gastroenterologiczna, urologiczna), optymalizacji działania 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Noworodkami, utworzenia Sali do kinezyterapii na V piętrze, zmiany lokalizacji 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, utworzenia Oddziału Neurologicznego, utworzenia Jednodniowego Oddziału 
Zabiegowego, dostosowania Izby Przyjęć do potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.  

16 Wykazane działania dot.: utworzenia szkoły rodzenia, utworzenia nowych poradni (modernizacji pomieszczeń po byłej pralni 
oraz rejestracji), dostosowania jednego gabinetu na pracownię przy Oddziale Chirurgii i zakup mammotomu, remontu traktu 
porodowego, przeniesienia poradni Neonatologicznej, remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Noworodkami, 
utworzenia Sali do kinezyterapii na V piętrze, przeniesienia Oddziału Pulmonologii, przeniesienia lub rozbudowy Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego, utworzenia Oddziału Neurologicznego, utworzenia Jednodniowego Oddziału Zabiegowego, 
dostosowania Izby Przyjęć do potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, a nowy termin zakończenia prac nad projektem 
regulaminu i systemem motywującym wyznaczono na 20 stycznia 2017 r.17  

Zatrudnienie w ZOZ wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. – w przeliczeniu na etaty, bez 
etatów dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz całodobowych dyżurów w izbie 
przyjęć ogólnej oraz w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej – wyniosło 453,44 etatu 
Zatrudnienie to w stosunku do stanu na 31 maja 2014 r. było mniejsze o 137,98 etatów, 
w tym 68,24 etatów odnosiło się do pracowników zatrudnionych w 2014 r. w komórkach 
organizacyjnych, których działalność przejęta została przez Centrum Zdrowia Tuchów 
od 1 maja i 1 lipca 2015 r., a 26,88 etatów – Działu Higieny, w którym redukcja etatów 
wynikała głównie ze zmian organizacyjnych, tj. likwidacji pracy w godzinach nocnych 
i wydłużenia czasu pracy na jednej zmianie do 12 godzin (wskazane działania nie były 
przewidziane w Programie restrukturyzacji18). Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2016 r., 
w odniesieniu do planowanego poziomu, przyjętego w programie restrukturyzacji 
i pomniejszonego o etaty docelowe w komórkach przekazanych przez ZOZ podmiotowi 
zewnętrznemu wyniósł 434,29 etatu i był wyższy o 19,15 etatu.  

Z innych działań przewidzianych w harmonogramie na 2016 r. wykonano m.in. część zadań 
ze sfery inwestycyjnej, np. montaż drzwi ognioodpornych na klatkach schodowych, prace 
modernizacyjne i remontowe w pawilonie głównym i niektórych poradniach. 

(dowód: akta kontroli str. 77-132, 266-284)  

Przychody ZOZ wyniosły w 2016 r. ogółem 45 388,8 tys. zł i były większe od uzyskanych 
w 2015 r. o 1 864, 4 tys. zł (4,3%), w tym m.in. przychody z działalności medycznej wzrosły 
z 39 077,4 tys. zł do 40 404,7 tys. zł (o 3,4%), a ze sprzedaży usług – z 1 604, 3 tys. zł do 
2 144,4 tys. zł (o 34,4%).  

Koszty działalności operacyjnej, stanowiące około 95% kosztów ogółem ZOZ, w 2016 r. 
wyniosły 42 490,7 tys. zł i były większe od poniesionych w 2015 r. o 878,4 tys. zł (2,1%). 
W strukturze tych kosztów największe zmiany dotyczyły:  
– kosztów zużycia materiałów, których udział wzrósł z 21,08% w 2015 r. do 25,31% 

w 2016 r., tj. z 8 769,9 tys. zł do 10 754,4 tys. zł, głównie w związku ze zwiększeniem 
przez NFZ środków w zakresie programu lekowego Leczenie przewlekłego WZW typu C 
terapią bezinterferonową; 

– kosztów wynagrodzeń, których udział zmniejszył się z 38,75% do 35,46%, 
tj. z 16 120,8 tys. zł w 2015 r. do 15 068,8 tys. zł w 2016 r. – przeciętne zatrudnienie 
w przeliczeniu na etaty zmniejszono z 401,89 w 2015 r. do 389,21 w 2016 r. 

ZOZ zmniejszył stan zobowiązań z 17 150,4 tys. zł w 2015 r. do 15 717,4 tys. zł w 2016 r. 
(o 8,4%), w tym z tytułu kredytów i pożyczek z 14 708,9 tys. zł do 12 465,6 tys. zł (o 15,1%). 
W 2014 r. ZOZ wygenerował stratę netto w wysokości 1 989,7 tys. zł, natomiast w latach 
2015 i 2016 osiągnął odpowiednio dodatnie wyniki finansowe netto w wysokości: 8,2 tys. zł 
i 739,7 tys. zł. W tych latach wyniki ze sprzedaży kształtowały się na poziomie odpowiednio: 
(-)2 928,8 tys. zł, (-)710,0 tys. zł i (+)254,4 tys. zł, a z działalności operacyjnej:                      
(-)795,6 tys. zł, (+)777,7 tys. zł i (+)1 546,8 tys. zł. Wskaźniki płynności finansowej19 
kształtowały się w latach 2014 do 2016 odpowiednio na następującym poziomie: 

 płynność bieżąca (I stopnia): 0,66, 0,60 i 0,60 – przy pożądanej wielkości od 1,2 do 2; 

 płynność szybka (II stopnia): 0,61, 0,55 i 0,56 – przy pożądanej wielkości od 1,0 do 1,2; 

 płynność natychmiastowa (III stopnia): 0,01, 0,03 i 0,03 – przy pożądanej wielkości 1,0. 
Poziom zaprezentowanych wskaźników wskazuje na występowanie problemów Szpitala 
w zakresie zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Pożądane wielkości 
wskaźników powinny kształtować się następująco: wskaźnik bieżącej płynności od 1,2 do 2, 
płynności szybkiej od 1,0 do 1,2, natomiast płynności natychmiastowej 1,0. 
 

                                                      
17 Regulamin wynagradzania, zawierający system motywujący pracowników został wprowadzony w ZOZ 23 stycznia 2017 r. 
18 W Programie restrukturyzacji ZOZ z 2014 r. przewidziane było docelowe zatrudnienie na Oddziale Ginekologiczno-

Położniczym, Oddziale Noworodków, Poradni Neonatologicznej i Zakładzie Opieki Leczniczej (tj. w komórkach, które zostały 
przekazane podmiotowi zewnętrznemu) na poziomie 53,60 etatów, a docelowe zatrudnienie pracowników w Dziale Higieny 
– na niezmienionym poziomie z 31 maja 2014 r., tj. 59,9 etatów.   

19 Wskaźniki płynności finansowej obliczone zostały w następujący sposób: 1) płynność bieżąca = aktywa obrotowe (zł) / 
zobowiązania krótkoterminowe (zł); 2) płynność szybka = (aktywa obrotowe ogółem – zapasy w zł) / zobowiązania 
krótkoterminowe (zł); 3) płynność natychmiastowa = inwestycje krótkoterminowe (zł) / zobowiązania krótkoterminowe (zł). 
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W sprawozdaniu z działalności ZOZ w 2016 r. wskazano, że jednym z działań 
ukierunkowanych na poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala w najbliższej 
przyszłości będzie wdrożenie bieżącego monitoringu kosztów oraz poszukiwanie nowych 
źródeł przychodów poza kontraktem z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

(dowód: akta kontroli str. 213-234, 285-356)  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli20, wnosi o: 

1) weryfikację, w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, rozliczeń z tytułu 
składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umów 
cywilnoprawnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich zawartych z lekarzami, którzy 
równocześnie byli zatrudnieniu w Szpitalu na podstawie umowy o pracę, na zasadach 
określonych w art. 18 ust. 1a i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz art. 81 ust. 1 ustawy z o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych; 

2) kontynuację podejmowanych przez ZOZ działań skutkujących docelowo pełną realizacją 
sformułowanego w ramach kontroli P/15/092 wniosku pokontrolnego o następującej 
treści: weryfikacja zasad zawierania z lekarzami umów cywilnoprawnych 
(tzw. kontraktów) na realizację usług medycznych w zakresie dyżurów lekarskich, 
tj. świadczeń odpowiadających usługom wykonywanym w ramach umów o pracę. 

V. 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 o NIK 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli 
Delegatury w Krakowie, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 
o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Kraków, dnia 23 maja 2017 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Hubert Brzozowski 
Specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
20 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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