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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli S/16/007 – Wydatkowanie środków publicznych w trakcie łączenia szpitali 
w Przemyślu i wpływ tego procesu na dostępność świadczeń opieki medycznej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Robert Szwagiel – doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/116/2016 
z dnia 27 września 2016 r. 
Roman Chrząszcz – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/101/2016 z dnia 21 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2; 189-189a) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85, zwany 
dalej Szpitalem OLK1  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pełniącym obowiązki dyrektora Szpitala OLK w Przemyślu, od dnia 1 marca 2016 r. 
był Pan Piotr Ciompa, zwany w dalszej treści wystąpienia p.o. Dyrektora Szpitala 
Miejskiego lub Szpitala OLK. W okresie od 4 listopada 2015 r. do 1 marca 2016 r. Pan 
Piotr Ciompa pełnił obowiązki Dyrektora Szpitala Miejskiego w Przemyślu. Poprzednio 
od dnia 21 marca 2013 r. do dnia 4 listopada 2015 r. obowiązki Dyrektora SzM 
w Przemyślu pełnił Pan Maciej Lewicki.   

 (dowód: akta kontroli str.3-23) 

Użyte w wystąpieniu skróty oznaczają: 

− Szpital OLK – były Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu, ul. Słowackiego 85, 
− Szpital Miejski (SzM) – były Szpital Miejski w Przemyślu, ul. Słowackiego 85,  
− SzW – Szpital Wojewódzki im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 
− OLK SP ZOZ w Przemyślu – Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przemyślu,  
− OLK SP ZOZ w Rzeszowie – Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie.  

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia3, że proces łączenia Szpitala Miejskiego z OLK SP 
ZOZ w Przemyślu, w wyniku którego powstał Szpital OLK, a następnie proces 
połączenia Szpitala OLK ze SzW, został przeprowadzony prawidłowo pod względem 
formalnym. 

Faktycznie proces ten polegał na stopniowej likwidacji działalności Szpitala OLK 
w lokalizacji przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu. 

Pozytywnie z nieprawidłowościami NIK ocenia dokonywanie wydatków ze środków 
publicznych dotyczących zmian organizacyjnych związanych z planowanym 
połączeniem szpitali. 

 

                                                      
1 W związku z połączeniem Szpitala OLK ze Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio, niniejsze wystąpienie pokontrolne 
skierowane zostało do Dyrektora SzW im. Św. Ojca Pio. 
2 Okres objęty kontrolą: lata 2015 – 2016. 
3 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. 

Ocena ogólna 
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Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Szpitala OLK wprowadzone przed 
połączeniem z SzW zostały dokonane przed uzyskaniem wymaganej zgody 
Wojewody, tj. z naruszeniem przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej4 
i wpłynęły na niższą dostępność świadczeń medycznych w SzW w zakresie 
otolaryngologii. Likwidacja w 2016 r. 4 oddziałów i zawieszenie funkcjonowania 
1 oddziału, a także przeniesienie części ich zasobów kadrowych i sprzętowych do 
SzW było działaniem racjonalnym gospodarczo. Skutkowało to jednak niższymi 
przychodami w stosunku do planowanych na podstawie umowy z NFZ o 6,1 mln zł 
oraz niższą liczbą wykonanych świadczeń medycznych o 118,3 tys. pkt.  

Połączenie SzM z OLK SP ZOZ nieznacznie poprawiło sytuację finansową Szpitala 
OLK, która w okresie objętym kontrolą5 była zła. W 2016 r. Szpital OLK odnotował 
lepszy wynik finansowy w stosunku do sumy wyników OLK SP ZOZ i SzM z 2015 r., 
tj. stratę niższą o 1.248,3 tys. zł. Jednak także po połączeniu, na koniec 2016 r. 
Szpital OLK odnotowywał stratę na działalności podstawowej, posiadał wysokie 
zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wymagalne.  

Działaniem nierzetelnym było nieprzestrzeganie wymogów przepisu art. 90 ustawy z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych6 dotyczących sposobu wykonywania 
okresowych przeglądów technicznych użytkowanego w Szpitalu OLK sprzętu i 
aparatury medycznej. Skutkowało to użytkowaniem sprzętu i aparatury medycznej, 
które nie posiadały ważnych okresowych przeglądów technicznych i wykonywaniem 
badań pacjentom tym sprzętem.  
Nierzetelnym było niesporządzanie dokumentacji poświadczającej prawidłowe 
wykonanie umów zleceń zawartych z pracownikami SzW im. Ojca Pio. Sporządzane 
listy płac z tytułu zawartych umów nie stanowiły kontroli merytorycznej operacji 
i potwierdzenia wykonania usługi.  
Szpital – w okresie pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala OLK – wypłacił Panu 
[...]7 nienależne wynagrodzenie w kwocie wyższej o 14.632,50 zł od wynagrodzenia 
ustalonego przez Marszałka Województwa. Było to działanie nierzetelne i naruszało 
przepis art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych8, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w 
wysokości wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.  
NIK jako nierzetelne ocenia działania dotyczące zawierania umów przez Szpital 
OLK z lekarzami wykonującymi świadczenia medyczne na rzecz SzW im. Ojca Pio, 
w sytuacji gdy koszty wykonania tych świadczeń ponosił Szpital OLK. W trzech 
przypadkach koszty świadczeń zdrowotnych w łącznej wysokości 107,3 tys. zł 
wykonywanych w SzW obciążyły koszty Szpitala OLK.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

1.Restrukturyzacja podmiotów. Ocena przygotowania i przebiegu procesu 
restrukturyzacji szpitali. 

1.1 Procesy łączenia szpitali 
W uchwale9 z dnia 26.03.2015 r. Rada Miejska w Przemyślu przyjęła stanowisko 
dotyczące połączenia Szpitala Miejskiego w Przemyślu mieszczącego się przy ul. 
Słowackiego 85 z SzW im. św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18. Radni 

                                                      
4 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) 
5 Okres objęty kontrolą: lata 2015 – 2016 
6 Dz. U. z 2017 r. nr 211 ze zm. 
7 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
8 Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.) 
9 Nr 38/2015  

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu  
faktycznego 
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uznali za celowe podjęcie przez Prezydenta Miasta Przemyśla działań 
zmierzających do połączenia ww. podmiotów. W uzasadnieniu zapisano m.in., iż 
zmierzając do poprawy jakości i dostępności świadczeń medycznych udzielanych 
mieszkańcom Przemyśla oraz kierując się wysokością podpisanych kontraktów 
z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (POW 
NFZ) i racjonalną gospodarką ekonomiczno-finansową opracowano projekt 
niniejszej uchwały. Utworzenie jednego prężnego szpitala było zgodne 
z założeniami dokumentu pn. „Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
województwa podkarpackiego” ujętymi w uchwale Zarządu Województwa 
Podkarpackiego10. Wskazywał on na występowanie w niektórych obszarach dość 
ważnych braków w liczbie lub rozmieszczeniu placówek wysokospecjalistycznych, 
w tym na konieczność rozwoju onkologii, psychiatrii czy geriatrii. Jeden duży szpital 
miał zagwarantować rozwój świadczeń w subregionie przemyskim w obszarach 
deficytowych, umożliwić podniesienie poziomu leczenia chorób stanowiących 
główne przyczyny zgonów. Połączenie miało umożliwić obniżenie kosztów 
funkcjonowania i stworzyć szanse na zbudowanie przewagi konkurencyjnej, 
wspólnej strategii inwestycyjnej oraz rozwój nowych technologii medycznych. 
W uzasadnieniu zapisano też, że do przygotowania szczegółowej analizy – która 
będzie stanowić jedną z podstaw do podjęcia decyzji o połączeniu – zostanie 
powołany tzw. zespół roboczy złożony z przedstawicieli obu szpitali oraz urzędów: 
Marszałkowskiego w Rzeszowie i Miejskiego w Przemyślu. 

(dowód: akta kontroli str.10-12; 123-127) 
 
W dniu 30.03.2015 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę11, którą 
wyraził wolę połączenia SzW w Przemyślu ze SzM. Zarządzeniem12 z dnia 
14.04.2015 r. Marszałek powołał 7-osobowy zespół roboczy ds. racjonalizacji opieki 
zdrowotnej świadczonej przez szpitale na terenie miasta Przemyśla. Do zespołu 
weszli przedstawiciele urzędów: marszałkowskiego – 3 osoby i miejskiego – 2 oraz 
przewodniczący rad społecznych ww. szpitali.  

(dowód: akta kontroli str.13-15) 
 

W dniu 26.10.2015 r. radni Sejmiku Wojewódzkiego podjęli uchwałę w sprawie 
połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Przemyślu ze SzM. Zgodnie 
z uchwałą o połączeniu, Szpital OLK wstąpił we wszystkie stosunki prawne, których 
podmiotem był przejmowany SzM, bez względu na charakter tych stosunków i 
przejął należności i zobowiązania SzM.  
W dniu 28.10.2015 r. uchwałę w ww. sprawie podjęli radni Rady Miejskiej 
w Przemyślu. Jak jednak zaznaczono w uzasadnieniu uchwały, jest to forma 
przejściowa, gdyż docelowo (do 31.12.2017 r.) Przemyśl powinien mieć jeden 
szpital wojewódzki.  
W dniu 30.10.2015 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miejską 
Przemyśl zostało zawarte porozumienie, na mocy którego SzM w Przemyślu oraz 
OLK SP ZOZ zostały połączone w trybie określonym w art. 66 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 
2 ustawy o działalności leczniczej. OLK SP ZOZ był podmiotem przejmującym 
a SzM podmiotem przejmowanym. Strony postanowiły m.in., że: 
− powstały w wyniku połączenia samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

będzie posiadał nazwę Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu, 
− uprawnienia oraz obowiązki Gminy Miejskiej Przemyśl w stosunku do SzM 

przejmuje Województwo Podkarpackie,  

                                                      
10 Nr 372/8864/14 z dnia 18 lipca 2014 r.  
11 Nr VI/124/15 
12 Nr 27/2015 
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− mienie SzM oraz wierzytelności i roszczenia zostają w całości nieodpłatnie 
przejęte przez Szpital OLK wraz z ciążącymi na nich zobowiązaniami, 

− z dniem wykreślenia SzM z Krajowego Rejestru Sądowego Szpital OLK wstępuje 
we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był SzM. 

Do porozumienia dołączono m.in. sprawozdanie finansowe SzM, spis dłużników 
i wierzycieli SzM, wykaz mienia ruchomego SzM, wykaz pracowników SzM oraz 
osób zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę.  

(dowód: akta kontroli str.121-138; 1254-1292;1298-1317)  
  

W dniu 26.11.2015 r. pomiędzy SzW a SzM, zostało podpisane porozumienie, 
którego celem była wielokierunkowa współpraca pomiędzy Szpitalami „w zakresie 
wzajemnej wymiany doświadczeń organizacyjnych, medycznych oraz dotyczących 
zarządzania szpitalem w celu świadczenia usług medycznych dla pacjentów w obu 
placówkach na jak najwyższym poziomie celem optymalizacji kosztów i działania 
zmierzającego końcowo do połączenia obu placówek”. Działania te przejawiać się 
miały m.in. w organizacji procesu leczenia pacjentów oraz pionów administracyjnych 
szpitali, przeprowadzaniu szkoleń specjalistycznych dla personelu medycznego, 
wymianie doświadczeń przy zakupach sprzętu i leków oraz zarządzaniu majątkiem.  

(dowód: akta kontroli str.70-74) 
 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego ws. 
połączenia SzW ze Szpitalem OLK (X.2016 r.) zapisano m.in., że w Szpitalu OLK 
Blok Operacyjny „nie spełnia wymogów regulacji Ministerstwa Zdrowia (spełnienie 
tych wymogów wymagałoby inwestycji rzędu 15 mln zł)”.   

(dowód: akta kontroli str.123) 
 
W dniu 1.03.2016 r. SzM w Przemyślu został wykreślony z Krajowego Rejestru 
Sądowego, a w dniu 18.04.2016 r. Wojewoda Podkarpacki wykreślił ten podmiot 
z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wskazując iż podmiot ten 
zakończył działalność leczniczą z dniem 1.04.2016 r.  
W dniu 1.03.2016 r. Szpital Wojewódzki OLK został ujęty w KRS, a w dniu 
1.04.2016 r. podmiot ten został ujęty w rejestrze podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego.  
W wyniku połączenia ww. podmiotów w Przemyślu funkcjonowały 2 szpitale (SzW 
im. św. Ojca Pio i Szpital OLK), dla których organem tworzącym było Województwo 
Podkarpackie. 

(dowód: akta kontroli str. 1318-1328) 
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 28.11.2016 r. dokonał 
połączenia SzW ze Szpitalem OLK w Przemyślu. Zgodnie z uchwałą – dniem 
połączenia – był dzień wykreślenia Szpitala OLK z KRS. 
Faktycznego połączenia ww. Szpitali dokonano w dniu 3.04.2017 r. W tym dniu 
w KRS wpisano informacje o połączeniu tych placówek medycznych i wykreślono 
Szpital OLK. Od tego dnia w Przemyślu funkcjonuje jeden Szpital, który prowadzi 
działalność w dwóch lokalizacjach, tj. w budynkach przy ul. Monte Casino 18 i przy 
ul. Słowackiego 85.  

(dowód: akta kontroli str. 1329-1340)  

1.2. Zmiany w zakresie funkcjonowania oddziałów Szpitala 

Pismem z dnia 29.01.2016 r. p.o. Dyrektora SzM poinformował Wojewodę 
Podkarpackiego o czasowym – od 1.02. do 1.04.2016 r. – zawieszeniu działalności 
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Otolaryngologii SzM. Poinformował też, że od 
miesiąca podejmował próby porozumienia z lekarzami pracującymi na tych 
oddziałach, a wszelkie jego propozycje nie zyskały aprobaty. Brak porozumienia 
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z lekarzami powodował niemożliwość zapewnienia całodobowej pracy w ww. 
Oddziałach i mając na uwadze dobro pacjentów zmuszony był podjąć tę decyzję. 
Wyjaśnił też, że nie było jego zamiarem ograniczanie działalności SzM i był 
przekonany, że uda się dojść do porozumienia.  

W odpowiedzi z dnia 5.02.2016 r. Wojewoda poinformował m.in., iż zgodnie z art. 34 
ust. 2 ustawy o działalności leczniczej całkowite lub częściowe zaprzestanie 
działalności leczniczej wymaga zgody wojewody. W piśmie poinformował 
o wymogach formalnych wniosku i trybie jego procedowania. Wojewoda poprosił 
o wyjaśnienie sytuacji i podjęcie działań mających na celu uregulowanie formalno-
prawne adekwatne do stanu faktycznego.  

W odpowiedzi z dnia 17.02.2016 r. P. Ciompa – p.o. Dyrektora wyjaśniał m.in., że 
aktualnie trwa proces połączenia SzM z placówką wojewódzką OLK z perspektywą 
połączenia w okresie około 2 lat nowej jednostki ze SzW im. Św. Ojca Pio. Jedną 
z przesłanek połączenia, akceptowaną przez NFZ, jest funkcjonowanie 
7 dublujących się oddziałów w obu szpitalach, co nie ma uzasadnienia w demografii 
subregionu przemyskiego. Zanim zostanie zakończony plan naprawczy 
w zadłużonym SzW już teraz podejmowane były działania racjonalizujące 
szpitalnictwo przemyskie, polegające m.in. na przeniesieniu oddziałów zabiegowych 
ze SzM do siedziby SzW. Celem uwolnienia miejsca dla oddziałów zabiegowych 
w SzW zaplanowano przeniesienie niektórych oddziałów zachowawczych 
(Dermatologii, Reumatologii) do SzM. Na realizację ww. planu nałożył się spór 
z [...]13, przez który w SzM dyżury pełnili etatowi lekarze tego szpitala. Za usługę 
pośrednictwa [...]14 pobierał opłatę w wysokości 2 zł za każdą godzinę dyżuru 
lekarzy. Decyzją władz samorządu województwa pośrednikiem przejmującym środki 
publiczne winna zostać placówka publiczna. Do roli tej został wskazany OLK w 
Rzeszowie. Lekarze [...]15, pomimo negocjacji trwających od grudnia 2015 r., nie 
wyrazili zgody na zawarcie z nimi umów poprzez OLK Rzeszów. W perspektywie 
braku obsady dyżurów od 1.02.2016 r. dyrekcja Szpitala została zmuszona do 
zawieszenia pracy ww. oddziałów, na których nie była w stanie zapewnić dyżurów.       

(dowód: akta kontroli str.904-911) 
W styczniu 2016 r. procent wykorzystania łóżek (planu osobodni) w Oddziale 
Chirurgii Ogólnej wyniósł 37%, a w Oddziale Otolaryngologii – 52,64%. W lutym 
i marcu 2016 r. po 0%. 

(dowód: akta kontroli str.93-95) 
 

W dniu 22.03.2016 r. P. Ciompa – p.o. Dyrektora Szpitala OLK wystąpił do 
Wojewody Podkarpackiego o zgodę na zawieszenie działalności oddziałów Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, 
Otolaryngologii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. We wniosku zawarto 
informacje o przyczynach czasowego zaprzestania działalności leczniczej w ww. 
Oddziałach, w tym o niskim obłożeniu wykorzystania łóżek w obydwu szpitalach 
w ww. Oddziałach, bardzo wysokich kosztach inwestycyjnych ewentualnego 
dostosowania Bloku Operacyjnego do wymagań Ministra Zdrowia i NFZ, niepełnym 
wykorzystaniu potencjału Bloku Operacyjnego w SzW im. Św. Ojca Pio, braku 
potencjału demograficznego subregionu przemyskiego na funkcjonowanie 
dublujących się konkurujących oddziałów, zastosowaniu unii personalnej 
w dublujących się oddziałach. Jako przewidywany okres czasowego zaprzestania 

                                                      
13 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
14 Jw. 
15 Jw. 
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działalności wskazano daty od 4.04. do 4.10.2016 r. Decyzją z dnia 21.04.2016 r. 
Wojewoda Podkarpacki wyraził zgodę na czasowe zaprzestanie działalności 
leczniczej we wnioskowanych Oddziałach w terminie od 21.04. do 4.10.2016 r.  

(dowód: akta kontroli str.912-922)  

W styczniu 2016 r. procent wykorzystania łóżek (planu osobodni) w Oddziale 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wyniósł 67,0%, a w Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii – 32,7 %. W lutym 2016 r. odpowiednio – 54,4%, i – 39,3%, 
w marcu 2016 r. odpowiednio – 49,7%, i – 26,7%, do 8 kwietnia 2016 r. odpowiednio 
– 30,5%, i – 11,4%. Od 8.04.2016 r. w ww. Oddziałach świadczenia medyczne nie 
były wykonywane. 

(dowód: akta kontroli str.93-106) 
 

Na pytanie z jakich powodów podjął Pan decyzję o zawieszeniu działalności 
4 Oddziałów wraz z Blokiem Operacyjnym w Szpitalu OLK Pan P. Ciompa wyjaśnił, 
że „zawieszenie tych oddziałów, mimo że w innym trybie niż połączenie, wpisywało 
się w plan Organu Tworzącego przyszłego połączenia jako racjonalizacji 
szpitalnictwa przemyskiego przedstawionego w uzasadnieniu stosownych uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Rady Miejskiej Przemyśla”. 
Na pytanie co leżało u podstaw przeprowadzonej likwidacji tych Oddziałów oraz 
przeniesienia personelu zatrudnionego w tych komórkach do SzW, skoro stosowna 
uchwała o połączeniu SzW ze Szpitalem OLK miała zostać (i była podjęta) dopiero 
w dniu 28.11.2016 r. Pan P. Ciompa wyjaśnił, że „przyczyną była racjonalizacja 
szpitalnictwa przemyskiego. Uznałem za wiedzą Organu Tworzącego, iż nie jest 
racjonalne utrzymywanie dublujących się oddziałów w pobliskich szpitalach. 
Podstawą prawną racjonalizacji nie była wskazana w pytaniu uchwała, a znane 
NIKowi przepisy ogólne przewidujące ewentualność likwidacji oddziałów. Odnośnie 
szczegółów dotyczących stanowiska Organów Tworzących w zakresie pytania 
odsyłam Państwa do uzasadnienia stosownych uchwał organów tworzących obu 
szpitali przemyskich w latach 2015-2016”. 

(dowód: akta kontroli str.1042-1055) 
 
W okresie od 6.04.2016 r. do 30.09.2016 r. Oddział Dermatologiczny w SzW został 
czasowo zawieszony.  
Rada Społeczna przy Szpitalu OLK uchwałą z 17.10.2016 r. pozytywnie 
zaopiniowała zamiar czasowego zaprzestania działalności leczniczej Oddz. 
Dermatologicznego w Szpitalu OLK. We wniosku do Wojewody Podkarpackiego 
P. Ciompa – p.o. dyrektora Szpitala OLK wskazał termin zawieszenia od dnia 
1.10.2016 r., a jako przyczynę – niskie obłożenie łóżek oraz powielanie tych samych 
świadczeń medycznych przez SzW. Od dnia 1.10.2016 r. Oddział ten ponownie 
umiejscowiony został w SzW.  
W dniu 13.10.2016 r. Wojewoda orzekł o udzieleniu zgody na czasowe zawieszenie 
działalności ww. Oddziału w okresie od 14.10.2016 r. do 31.03.2017 r.  
Oddział faktycznie był zawieszony od dnia 1.10.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 923-927; 1308-1316) 
 

Przepis art. 48 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej stanowi, że do zadań 
rady społecznej należy opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania 
działalności leczniczej.  
 
W dniu 17.03.2016 r. Rada Społeczna przy Szpitalu OLK pozytywnie zaopiniowała16 
zamiar czasowego zaprzestania działalności leczniczej Oddziałów: Chirurgii Ogólnej 

                                                      
16 Uchwała nr 4 z dnia 17.03.2016 r. 
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z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej; Otolaryngologicznego; Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
Ww. Rada w dniu 17.10.2016 r. pozytywnie zaopiniowała17 zamiar zakończenia 
działalności leczniczej wskazanych powyżej oddziałów, stwierdzając jednocześnie, 
iż ich likwidacja nie stanowi ograniczenia bądź zaprzestania działalności 
w przytoczonych zakresach świadczeń medycznych z uwagi na fakt, iż są one 
obecnie realizowane w SzW.  

(dowód: akta kontroli str. 75; 913; 1300-1307)  
 

Wg harmonogramu do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie połączenia SzW ze Szpitalem OLK (wpływ do SzW w dniu 13.10.2016 r.), 
przyjęcie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku ws. 
połączenia wyznaczono na dzień 4.10.2016 r. W okresie od 7.10.2016 r. do 
6.11.2016 r. zaplanowano uzyskanie opinii związków zawodowych działających 
w obu szpitalach. Do dnia 14.11.2016 r. zaplanowano przeprowadzenie konsultacji 
społecznych ze związkami zawodowymi oraz uzyskanie opinii rad społecznych 
planowanych do połączenia szpitali. W dniu 28.11.2016 r. zaplanowano przyjęcie 
uchwały przez Sejmik WP, następnie po 3 miesiącach od podjęcia tej uchwały, nie 
wcześniej niż 1.03.2017 r. – złożenie wniosku o wykreślenie z KRS Szpitala OLK, do 
dnia 28.02.2017 r. zaplanowano nadanie statutu połączonemu podmiotowi i do dnia 
31.12.2017 r. rozpoczęcie działalności przez powstały podmiot leczniczy.  
 
We wrześniu 2016 r. P. Ciompa – dyrektor SzW przedstawił dokument pt. Plan 
Działań Naprawczych obejmujący połączenie SzW im. św. Ojca Pio ze Szpitalem 
OLK. We wstępie wspomnianego opracowania zawarto, że ww. szpitale są w trakcie 
łączenia. „W okresie luty-kwiecień przeniesiono między szpitalami 4 oddziały, 
a także jednostki wspierające jak RTG, Laboratorium są w zaawansowanym 
stadium integracji. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii a także Okulistyka 
przechodzą bardzo poważną reorganizację. Planowane są zmiany 
w funkcjonowaniu oddziałów ginekologiczno-położniczego, onkologii, a w dalszej 
kolejności innych”.   

(dowód: akta kontroli str.139-181) 
 
W związku z zawieszeniem działalności leczniczej Oddziałów SzM i Szpitala OLK 
oraz na zakończenie działalności SzM dyrektor wydał zarządzenia w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji m.in. leków, sprzętu medycznego, informatycznego, 
sprzętu sekcji żywienia. Do składu poszczególnych komisji dyrektor powoływał 
pracowników SzM zarówno – medycznych tych Oddziałów jak i pracowników pionu 
administracji. Sprawozdania przewodniczących zespołów spisowych zatwierdzane 
były przez dyrekcję SzM i Szpitala OLK oraz radcę prawnego.  

(dowód: akta kontroli str. 1072-1089; 1156-1183) 
 

W związku z planami przeniesienia Oddziału Psychosomatycznego (OP) ze Szpitala 
OLK do Żurawicy dr n. med. Maciej Kuligowski – Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie Psychiatrii dla Województwa Podkarpackiego zwracał się do Marszałka 
Województwa oraz m.in., Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Psychiatrii, Prezesa 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z prośbą o rozważenie zmiany tych 
planów. W opinii dr. M. Kuligowskiego przeniesienie Oddziału nie ma uzasadnienia 
w kontekście Mapy Potrzeb Zdrowotnych oraz Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego gdyż nacisk kładziony jest na decentralizację dużych szpitali 
psychiatrycznych i tworzenie oddziałów psychiatrycznych w obrębie szpitali 

                                                      
17 Uchwała nr 11 z dnia 17.10.2016 r.  



 

9 

wielospecjalistycznych. Dotyczy to szczególnie oddziałów psychosomatycznych 
wymagających zaplecza diagnostycznego, które muszą posiadać szybki i pełny 
dostęp do diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i konsultacji wielospecjalistycznych, 
i które (wówczas – przypis NIK) były zapewnione w lokalizacji przy ul. Słowackiego 
85, a Żurawica go nie posiada. Dr Kuligowski prosił o pozostawienie Oddziału 
w obecnej lokalizacji, uzasadniając to planami utworzenia opieki paliatywnej 
i długoterminowej na terenie b. SzM.  
W odpowiedzi skierowanej do Marszałka dr hab. n. med. Piotr Gałecki – Konsultant 
Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii prosił o rozważenie decyzji mającej na celu 
przeniesienie OP z Przemyśla do Żurawicy.    
W piśmie skierowanym m.in. do Rady Społecznej i dyrektora SzW im. św. Ojca Pio, 
Wojewody Podkarpackiego, POW NFZ dr Kuligowski powtórzył wcześniejsze 
argumenty za utrzymaniem OP w lokalizacji przy ul. Słowackiego w Przemyślu, 
stwierdzając ponadto, że „likwidacja będzie przejawem dyskryminacji pacjentów 
z zaburzeniami stanu psychicznego i ograniczeniem dostępu do nowoczesnej 
i pełnej diagnostyki oraz leczenia w porównaniu z innymi pacjentami. Przeniesienie 
do Żurawicy może wręcz stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia”.    

(dowód: akta kontroli str.1143-1155)  
 

1. Zawieszenie działalności od dnia 1.02.2016 r. do dnia 21.04.2016 r. oddziałów 
Chirurgii Ogólnej i Oddziału Otolaryngologii w SzM, zawieszenie działalności 
oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii od dnia 8.04.2016 r. do dnia 21.04.2016 r., a także zawieszenie 
działalności Oddziału Dermatologii od dnia 1.10.2016 r. do 13.10.2016 r. – 
nastąpiło bez wymaganej przepisem art. 34 ust. 2 ustawy o działalności 
leczniczej zgody właściwego wojewody.   

2. Zawieszenie działalności oddziałów Chirurgii Ogólnej i Oddziału Otolaryngologii 
od 1.02.2016 r. nie było poprzedzone opinią rady społecznej Szpitala, ponieważ 
p.o. dyrektora SzM nie sporządził wniosku w sprawie czasowego zaprzestania 
działalności leczniczej. 

3. Opinia Rady Społecznej w sprawie zawieszenia działalności Oddziału 
Dermatologii została wydana 17 dni po faktycznym zawieszeniu działalności tego 
oddziału. 

 
Na pytanie dlaczego zawiesił Pan działalność Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału 
Otolaryngologii w SzM, od dnia 1.02.2016 r. do dnia 1.04.2016 r. nie posiadając 
zgody właściwego wojewody wymaganej przepisem art. 34 ust. 2 o działalności 
leczniczej P. Ciompa – p.o. Dyrektora wyjaśnił, że „działalność Oddziału 
Chirurgicznego i Otolaryngologicznego została zawieszona w trybie nagłym, […] na 
podstawie art. 34 ust. 8 pkt 1. Toczące się od grudnia 2015 r. negocjacje 
z przedstawicielami lekarzy, którzy udzielali świadczenia na podstawie umów 
cywilnoprawnych nie doprowadziły do porozumienia i w dniu 31.01.2016 r. wygasły 
umowy. Cena była uzgodniona, tylko lekarze odmówili dyżurowania przez 
wojewódzki SPZOZ OLK Rzeszów i domagali się przedłużenia umowy z prywatnym 
pośrednikiem pobierającym prowizję. Nie zgadzałem się na prywatne pośrednictwo, 
a w perspektywie braku obsady dyżurów od 1.02.2016 r. zmuszony zostałem do 
podjęcia decyzji o zawieszeniu działalności oddziałów, kierując się zawsze dobrem 
pacjenta. Zamiar czasowego zaprzestania działalności oddziałów został zgłoszony 
do wojewody w dniu 29.01.2016 r. O zaistniałej sytuacji również powiadomiłem 
POW NFZ w Rzeszowie. Zdarzenie potraktowałem jako siłę wyższą, gdyż brak 
lekarzy na oddziałach uniemożliwiał zagwarantowanie pacjentom prawa do opieki 
zdrowotnej na poziomie zapewniającym ochronę życia i zdrowia. Dlatego też 

Ustalone 
nieprawidłowości  



 

10 

w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy uważam, że podjęcie decyzji 
o natychmiastowym zaprzestaniu działalności oddziałów było jedynym możliwym 
i prawidłowym rozwiązaniem, zważywszy, że pacjenci mieli zagwarantowany dostęp 
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. A przy okazji 
było elementem realizacji zadania wyznaczonego przez Organ Tworzący 
racjonalizacji struktury szpitalnictwa przemyskiego”. 
 
Na pytanie dlaczego zawiesił Pan funkcjonowanie ww. 4 Oddziałów nie posiadając 
stosownej zgody wojewody P. Ciompa – p.o. dyrektora wyjaśnił, że „Oddziały: 
Chirurgii Ogólnej, Otolaryngologii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii zostały zawieszone od 4.04. do 4.10.2016 r. wg wniosków, 
które zostały przesłane do Wojewody Podkarpackiego w dniu 22.03.2016 r. 
Zważywszy na to, iż był to pierwszy etap racjonalizacji przemyskich placówek służby 
zdrowia na podstawie porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26.11.2015 r. 
pomiędzy SzW im. Św. Ojca Pio w Przemyślu a SzM w Przemyślu później Szpitalem 
OLK, którego celem była wielokierunkowa współpraca w zakresie organizacji 
procesu leczenia pacjentów i opieki nad nimi składając wniosek do wojewody wraz 
z opinią Rady Społecznej, podałem przyczyny czasowego zawieszenia oddziałów 
oraz jego termin. Do wojewody zostały przesłane wnioski ze wskazanym terminem 
zawieszenia od 4.04.2016 r. Termin ten nie został przez Wojewodę 
zakwestionowany, co powinno przybrać formę odrzucenia wniosku, a nie 
akceptowania go ze zmienionym terminem, do czego Wojewoda nie był uprawniony. 
W przypadku braku wstępnej zgody na wskazany we wniosku termin zawieszenia 
uprawnione byłoby zwrócenie się przez Wojewodę do wnioskodawcy o ewentualną 
zmianę terminu. Wojewoda o to jednak nie wystąpił, co oznacza akceptację dla 
okresu zawieszenia wskazanego przez dyrektora placówki. Dlatego uznałem, że 
doszło do pomyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu daty zawieszenia oddziału 
tożsamej z datą wydania decyzji, która powinna być wiążąca z dniem terminu 
widniejącym we wniosku, czyli 4.04.2016 r., a nie z dniem wydania. Na marginesie 
zwracam uwagę na opieszałość działania urzędu wojewódzkiego który zwlekał 7 dni 
z wystąpieniem do NFZ o opinię, a potem przyzwolił Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia na przekroczenie terminu wydania opinii o 7 dni mimo, że był zwolniony po 
7 dniach z konieczności czekania na tą opinię. Wniosek o zawieszenie oddziałów 
został złożony w terminie umożliwiającym obu instytucjom zajęcie stanowiska do 
dnia 4.04.2016 r. Jeszcze raz podkreślam, iż zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy termin 
zawieszenia wyznacza wnioskodawca, a wojewodzie pozostaje jedynie 
proponowany okres zawieszenia zaakceptować lub go odrzucić, a nie go zmieniać. 
Skoro nie wydano decyzji odmownej, oznacza to akceptację wniosku w całości 
łącznie z okresem zawieszenia, inaczej bowiem należałoby uznać, że Wojewoda 
naruszył ustawę i przekroczył uprawnienia. Nie dopuszczając takiej ewentualności, 
jedynie w przypadku pomyłki pisarskiej o której mowa powyżej decyzja byłaby 
zgodna z przepisami. Tak też założyłem i na tej podstawie działałem. W związku 
z tym zarzut działania bez zgody wojewody jest chybiony”. 
 
Na pytanie dlaczego decyzję o zawieszeniu działalności Oddziałów Chirurgii Ogólnej 
i Oddziału Otolaryngologii w SzM od dnia 1.02.2016 r. do dnia 1.04.2016 r. podjął 
przed uzyskaniem wymaganej opinii Rady Społecznej P. Ciompa wyjaśnił, że 
„zawieszenie oddziałów w terminie od 1.II.2016 roku nastąpiło na podstawie art. 34 
ust. 8 pkt 1 (siła wyższa), czyli w trybie bezwnioskowym, dlatego nie było 
konieczności zwołania Rady Społecznej celem wyrażenia opinii o wniosku. […]”.  

 (dowód: akta kontroli str.1042-1055)  
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1.3 Udzielanie świadczeń w wygaszanych i likwidowanych Oddziałach 
Liczba udzielonych świadczeń medycznych oraz ich wartości, wykonanych w 2015 r. 
w porównaniu do 2016 r. w 4 oddziałach Szpitala OLK, przedstawiała się jak 
poniżej: 
− Oddział Chirurgii Ogólnej, w 2015 r. plan po zmianach wynosił 57.974 jednostek 

rozliczeniowych (punktów), zrealizowano 57.973,94 pkt. na kwotę 3.014.644,88 
zł. Wg umowy wyjściowej na 2016 r., zaplanowano realizację 38.492,64 pkt. na 
kwotę 2.001.617,28 zł, zrealizowano – 5.654,64 pkt. na kwotę 294.041,28 zł 
(14,7% planu). W 2016 r. przychód, w stosunku do wartości z umowy wyjściowej 
z tego roku, był niższy o 1.707.576 zł, a w stosunku do 2015 r. o 2.720.603,60 zł.  
 
W 2015 r. Blok Operacyjny wykonał 628 zabiegów chirurgicznych dla pacjentów 
tego Oddziału, w 2016 r. zrealizowano 58 zabiegów. W 2015 r. koszty ogółem 
wyniosły 3.882.151 zł, przychody – 3.026.553 zł. W 2016 r. koszty ogółem 
wyniosły 1.420.535 zł, przychody – 1.024.900 zł; 
   

− Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, w 2015 r. plan po zmianach wynosił 
81.035 pkt., zrealizowano 81.034,31 pkt. na kwotę 4.213.784,12 zł. Wg umowy 
wyjściowej na 2016 r., zaplanowano zrealizowanie 57.709,70 pkt. na kwotę 
3.000.904,40 zł, zrealizowano – 25.931,46 pkt. na kwotę 1.348.435,92 zł 
(44,93% planu). W 2016 r. przychód, w stosunku do wartości z umowy 
wyjściowej z tego roku był niższy o 1.652.468,48 zł, a w stosunku do 2015 r. 
o 2.865.348,20 zł.  
W 2015 r. koszty ogółem wyniosły 4.056.278 zł, przychody – 4.214.928 zł. 
W 2016 r. koszty ogółem wyniosły 2.093.828 zł, przychody – 2.081.528 zł; 
W 2015 r. Blok Operacyjny wykonał 571 zabiegów chirurgicznych dla pacjentów 
tego Oddziału, a w 2016 r. – 187. 
 

− Oddział Otolaryngologii, w 2015 r. plan po zmianach wynosił 47.919 pkt., 
zrealizowano 47.918,76 pkt. na kwotę 2.491.775,52 zł. Wg umowy wyjściowej na 
2016 r., zaplanowano zrealizowanie 36.650,50 pkt. na kwotę 1.905.826 zł, 
zrealizowano – 4.417,5 pkt. na kwotę 229.710 zł (12,05% planu). W 2016 r. 
przychód, w stosunku do wartości z umowy wyjściowej z tego roku był niższy 
o 1.676.116 zł, a w stosunku do 2015 r. o 2.262.065,52 zł.  
W 2015 r. koszty ogółem wyniosły 2.420.549 zł, przychody – 2.495.000 zł. 
W 2016 r. koszty ogółem wyniosły 918.970 zł, przychody – 739.461 zł; 
W 2015 r. Blok Operacyjny, dla pacjentów tego Oddziału, wykonał 631 zabiegi 
chirurgiczne, w 2016 r. – 61 zabiegów. 
 

− Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w 2015 r. plan po zmianach wynosił 
26.775 pkt., zrealizowano 26.774,95 pkt. na kwotę 1.392.297,40 zł. Wg umowy 
wyjściowej na 2016 r. zaplanowano zrealizowanie 19.242,14 pkt. na kwotę 
1.000.591,28 zł, zrealizowano – 4.870,38 pkt. na kwotę 253.259,76 zł (25,31% 
planu). W 2016 r. przychód, w stosunku do wartości z umowy wyjściowej z tego 
roku był niższy o 747.331,52 zł, a w stosunku do 2015 r. o 1.139.037,64 zł. 
W 2015 r. koszty ogółem wyniosły 2.501.708 zł, przychody – 1.392.297 zł. 
W 2016 r. koszty ogółem wyniosły 1.447.170 zł, przychody – 844.056 zł. 
 

− Oddział Dermatologii, w 2015 r. zrealizował świadczenia medyczne za 21.128 
pkt. o wartości 1.098.656 zł (100% planu). Plan, wg umowy na 2016 r. (realizacja 
w okresie I-III + umowa wyjściowa) wynosił 26.709 pkt., po zmianach – 25.683 
pkt. na kwotę 1.335.516 zł. Zrealizowano 18.592,48 pkt. za 966.808,96 zł (72,4% 
planu po zmianach). W 2015 r. koszty ogółem wyniosły 1.449.402 zł, przychody 
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– 1.100.668 zł. W 2016 r. koszty ogółem wyniosły 1.678.003 zł, przychody – 
1.211.609 zł.  

(dowód: akta kontroli str.76-84a; 777-783) 
 
Koszty w ww. Oddziałach oprócz kosztów amortyzacji zawierały wynagrodzenia 
wypłacone pracownikom tych komórek, oddelegowanym ze Szpitala OLK do pracy 
w SzW im. Św. Ojca Pio. Rozwiązanie takie przyjęto z uwagi na zatrudnienie 
pracowników na podstawie umów o pracę ze Szpitalem OLK, którzy z chwilą 
zawieszania i następnie likwidacji Oddziałów zostali oddelegowani do pracy w SzW 
im. Św. Ojca Pio. Tym samym po stronie przychodów w księgach rachunkowych 
Szpitala OLK ewidencjonowano zwrot kosztów wynagrodzeń oddelegowanych 
pracowników oraz środki przekazywane z Oddziału Wojewódzkiego NFZ na wzrost 
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położonych. 

(dowód: akta kontroli str.76-92; 733-776) 
 

Zaprzestanie realizacji świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem 
Chirurgii Onkologicznej, Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziale 
Otolaryngologicznym oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii skutkowało 
zmniejszeniem przychodów ogółem Szpitala OLK. W 2016 r. łączny przychód dla 
ww. 5 Oddziałów, w stosunku do wartości z umowy wyjściowej z tego roku, był 
niższy o 6.152.199 zł (odpowiednio w ww. Oddziałach: 1.707.576 zł; 1.652.468 zł; 
1.676.116 zł; 747.332 zł; 368.707 zł).  
Wygaszenie i likwidacja Oddziału Chirurgii Ogólnej skutkowało zaprzestaniem 
udzielania świadczeń w Poradni Chirurgicznej i niższymi przychodami w 2016 r. 
w tej Poradni o 164.548 zł (o 75,5%) w stosunku do 2015 r.  
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jako jedyny ze zlikwidowanych, na koniec 
2015 r. wykazał dodatni wynik finansowy, a działalność pozostałych przynosiła 
straty.  

 (dowód: akta kontroli str.76-92; 733-776; 1260-1269; 1300-1307) 
 

1.4 Wykorzystanie łóżek w wygaszanych i likwidowanych Oddziałach 
Oddział Chirurgii Ogólnej w 2015 r. i do 8.04.2016 r. dysponował 46 łóżkami. 
W 2015 r. średnioroczne wykorzystanie łóżek wyniosło 30,0%, w okresie od 1.01. do 
8.04.2016 r. – 11,7%.  
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w 2015 r. i do 8.04.2016 r. dysponował 30 
łóżkami. W 2015 r. średnioroczne wykorzystanie łóżek wyniosło 57,6%, w okresie od 
1.01. do 8.04.2016 r. – 54,9%. 
Oddział Otolaryngologiczny w 2015 r. i do 8.04.2016 r. dysponował 26 łóżkami. 
W 2015 r. średnioroczne wykorzystanie łóżek wyniosło 51,8%, w okresie od 1.01. do 
8.04.2016 r. – 16,4%. 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w 2015 r. i do 8.04.2016 r. dysponował 
5 łóżkami. W 2015 r. średnioroczne wykorzystanie łóżek wyniosło 36,2%, w okresie 
od 1.01. do 8.04.2016 r. – 31,4%. 
 
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii w latach 2015 i 2016 
dysponował 70 łóżkami. W 2015 r. średnioroczne wykorzystanie łóżek wyniosło 
92,6%, w 2016 r. – 88,2%. 
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym w latach 2015 i 2016 
dysponował 40 łóżkami. W 2015 r. średnioroczne wykorzystanie łóżek wyniosło 
77,8%, w 2016 r. – 77,2%. 
Oddział Psychosomatyczny w latach 2015 i 2016 dysponował 38 łóżkami. W 2015 r. 
średnioroczne wykorzystanie łóżek wyniosło 93,3%, w 2016 r. – 90,8%. 
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Oddział Dermatologiczny w latach 2015 i 2016 dysponował 21 łóżkami. W 2015 r. 
średnioroczne wykorzystanie łóżek wyniosło 53,1%, w okresie od 1.01. do 
8.04.2016 r. – 31,4%. 

(dowód: akta kontroli str.93-119) 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że proces łączenia SzM z OLK SP ZOZ 
w Przemyślu, w wyniku którego powstał Szpital OLK, a następnie proces połączenia 
Szpitala OLK ze SzW, został przeprowadzony prawidłowo pod względem 
formalnym. W tym zakresie podjęte zostały stosowne uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego i uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu oraz zawarto 
odpowiednie porozumienia. Zmiany spowodowane ww. procesami łączenia, 
zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę 
Podkarpackiego.  

NIK jako racjonalne gospodarczo ocenia zawieszenie funkcjonowania 2 oddziałów 
od lutego 2016 r. i kolejnych 2 od kwietnia 2016 r., z powodu niskiego obłożenia 
łóżek, problemów związanych z zatrudnieniem odpowiedniej liczby lekarzy, a także 
planowanego połączenia z SzW. Część personelu i wyposażenia medycznego 
przeniesiono do odpowiednich oddziałów SzW. 

Zawieszenie tych oddziałów nastąpiło przed uzyskaniem wymaganej zgody 
Wojewody, tj. z naruszeniem przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. 
Zawieszenie, a następnie likwidacja tych oddziałów w październiku 2016 r., a także 
zawieszenie Oddziału Dermatologii, w istotny sposób ograniczyło funkcjonowanie 
Szpitala OLK na kilka miesięcy przed podjęciem przez Sejmik Województwa 
uchwały o połączeniu Szpitali. Skutkowało to zmniejszeniem przychodów o 6,2 mln 
zł i niższą liczbą wykonanych świadczeń łącznie o 118.311,52 pkt. Zawieszenie 
i likwidacja Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu OLK wpłynęła na niższą 
dostępność świadczeń medycznych w SzW w Oddziale Otolaryngologicznym, co 
przedstawiono w odrębnym wystąpieniu. 
   
1.5. Zmiany kadrowe związane z wygaszaniem i likwidacją Oddziałów oraz 
komórek organizacyjnych w Szpitalu OLK (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.).  
 
Wg stanu na dzień 1.01.2016 r. w 13 analizowanych jednostkach organizacyjnych, 
tj. w Izbie Przyjęć, Bloku Operacyjnym, Oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Dermatologicznym, 
Otolaryngologicznym, Zakładach: Diagnostyki Laboratoryjnej, Diagnostyki 
Obrazowej, Rehabilitacji i Fizykoterapii, Sekcjach: Sprzętu i Materiałów 
Medycznych; Statystyczno-Rozliczeniowej oraz Zamówień Publicznych w ramach 
umów o pracę zatrudnionych było łącznie 209 osób.  
Do dnia 31.12.2016 r. z 29 pracownikami rozwiązano umowy o pracę, w tym za 
wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych z 8 pracownikami, 
a na mocy porozumienia stron – z 15. 
Do SzW zostało oddelegowanych 88 pracowników, a do innych oddziałów bądź 
sekcji Szpitala OLK – 33 pracowników. 
O zamiarze rozwiązania stosunków pracy z pracownikami Sekcji Sprzętu 
i Materiałów Medycznych związki zawodowe nie zostały poinformowane. 

(dowód: akta kontroli str.182- 188; 190-216; 1249-1250) 
 

Pismem z dnia 23.10.2015 r. skierowanym do trzech związków zawodowych 
działających przy SzM – w związku z prowadzonymi konsultacjami projektu uchwały 
Sejmiku Województwa w sprawie połączenia SzM z OLK SP ZOZ w Przemyślu – 

Ocena cząstkowa 
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Stanisław Kruczek - członek Zarządu Województwa przedstawił zasady 
zabezpieczenia praw pracowniczych osób zatrudnionych w łączonych podmiotach. 
Zasady te miały obowiązywać na każdym etapie łączenia podmiotów. W piśmie 
podano, iż: 
- „pracownicy podmiotów leczniczych będą traktowani równo i nie będą 

dyskryminowani, poprzez objęcie art. 231 ustawy Kodeks pracy wszystkich 
pracowników OLK, SzM i SzW w Przemyślu, 

- podwyżki płac w nowym podmiocie nastąpią wskutek etapowego wyrównywania 
płac,  

- zasady przesunięć i ewentualnych zwolnień będą konsultowane, nawet jeżeli nie 
będzie tego wymagać prawo (np. wygaszanie danej działalności w jednym szpitalu 
i rozpoczęcie jej w drugiej, bez formalnego przekazania komórki organizacyjnej), 

- ewentualnie zwolnieni pracownicy będą mieli pierwszeństwo przyjęcia nie tylko 
w tym samym szpitalu, co przewiduje prawo, ale także w drugim szpitalu”.  

(dowód: akta kontroli str. 1293-1294) 
Na pytania: 
- czy ww. zasady określone przez Stanisława Kruczka - członka Zarządu 

Województwa traktował Pan jako wiążące?  
- dlaczego wbrew zasadom zabezpieczenia praw pracowniczych osób 

zatrudnionych w łączonych podmiotach przedstawionych przez S. Kruczka nie 
przedstawił Pan propozycji zatrudnienia zwolnionym pracownikom Sekcji Sprzętu 
i Materiałów Medycznych, w tym jej kierownikowi ?    

P. Ciompa wyjaśnił: „Należy podkreślić, iż pismo z dnia 23.10.2016 r. (z 2015 r. – 
przypis NIK) nie jest źródłem prawa pracy, obowiązującym pracodawcę. Zauważyć 
także należy, iż Szpital nie był adresatem w/w pisma. Jednakże przede wszystkim 
art. 46 ust.1 ustawy o działalności leczniczej stwierdza, iż odpowiedzialność za 
zarządzanie placówką ponosi kierownik (dyrektor). Oznacza to, że ani Organ 
Tworzący, ani Wojewoda lub NFZ albo Minister Zdrowia nie są uprawnieni do 
wydawania dyrektorowi wiążących poleceń z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
w ustawie. Materia w/w pisma nie jest jako taki przypadek w ustawach wymieniona”. 

(dowód: akta kontroli str. 1042-1055) 
 
W piśmie z dnia 8.02.2016 r. skierowanym do przewodniczącej Okręgowego 
Zarządu Związku Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) przy b. SzM P. Ciompa – p.o. 
Dyrektora SzM prosił o wspólne wypracowanie kryteriów doboru pracowników do 
zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Zaproponował m.in., że w pierwszej kolejności 
do zwolnień wskazywane będą osoby uprawnione do świadczeń emerytalnych 
i przedemerytalnych. W przypadkach dublowania się stanowisk pracy – po 
połączeniu podmiotów – kryteriami doboru wg kolejności będzie: posiadanie 
niższych kwalifikacji zawodowych, dyspozycyjność (absencja w pracy), sytuacja 
rodzinna i materialna oraz staż pracy. Dyrektor P. Ciompa zapewnił, że „i tak każde 
zwolnienie będzie, zgodnie z przepisami, indywidualnie konsultowane 
z organizacjami związkowymi”. Stwierdził, że przyczyną zamiaru dokonywania 
wypowiedzeń jest racjonalizacja zatrudnienia w przemyskich placówkach publicznej 
służby zdrowia oraz ich trudna sytuacja rynkowa, a w przypadkach dublowania się 
stanowisk pracy w pierwszej kolejności rozważana będzie możliwość przeniesienia 
pracownika na inne stanowisko za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem 
zmieniającym przy zastosowaniu przyjętych kryteriów.  

(dowód: akta kontroli str.1295-1297) 
 
Na pytania o przyczyny złożonych wypowiedzeń lekarzom z Oddziału Chirurgii 
i Zakładu Diagnostyki Obrazowej i innym pracownikom SzM (Szpitala OLK), brak 
konsultacji złożonych wypowiedzeń m.in. pracownikom zatrudnionym w Sekcji 
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Sprzętu i Materiałów Medycznych i o ewentualne inne okoliczności, które miały 
wpływ na złożenie wypowiedzeń pracownikom tej Sekcji p.o Dyrektora nie udzielił 
odpowiedzi.  

 (dowód: akta kontroli str. 1042-1055) 
1.6 Wynagrodzenia osób zarządzających SzM i Szpitalem OLK.  
 
Badano wynagrodzenia: 
- Piotra Ciompy, zatrudnionego na stanowisku p. o. dyrektora SzM i Szpitala OLK 

odpowiednio od 4.11.2015 r. i od 1.03.2016 r.  
- Macieja Lewickiego, zatrudnionego na stanowiskach: p.o. dyrektora SzM do dnia 

4.11.2015 r.; p.o. z-cy dyrektora ds. Lecznictwa w SzM od dnia 6.11.2015 r. do 
dnia 1.03.2016 r. w wymiarze 4/5 etatu, tj. przeciętnie 30 h 20 min. na tydzień; 
starszego lekarza szpitala w Szpitala OLK w wymiarze 4/5 etatu od dnia 
2.03.2016 r., a od dnia 1.08.2016 r. w wymiarze ½ etatu. Miejsce wykonywania 
pracy odpowiednio: SzM i Szpital OLK, 

- Krzysztofa Popławskiego, zatrudnionego na stanowisku p.o. z-cy dyrektora ds. 
Lecznictwa w Szpitalu OLK od dnia 2.03.2016 r., w wymiarze ½ etatu, tj. 
przeciętnie 18 h 58 min. na tydzień. Miejsce wykonywania pracy – Szpital OLK. 

- Jolanty Surgiewicz, zatrudnionej od dnia 1.12.2015 r. w systemie zadaniowego 
czasu pracy na stanowisku z-cy dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy. 
SzM w Przemyślu został wskazany jako miejsce wykonywania pracy, a pozostałe 
warunki wynagrodzenia za pracę określone były w regulaminie wynagradzania 
pracowników SzM. 

 
W okresie od podjęcia uchwał ws. wyrażenia woli połączenia SzW ze SzM 
(26.03.2015 r. i 30.03.2015 r.) do dnia 31.12.2016 r. wysokość wypłaconych 
wynagrodzeń, za wyjątkiem wynagrodzenia [...]18, była zgodna z regulaminem 
wynagradzania oraz z zawartymi umowami.  
 
W okresie od dnia 4.11.2015 r. do dnia 28.02.2016 r. [...]19, zatrudniony był w 
ramach umowy o pracę na stanowisku p.o. dyrektora SzM za wynagrodzeniem 
miesięcznym przyznanym przez Prezydenta Miasta Przemyśla w wysokości 7.800 zł 
brutto. Od dnia 1.03.2016 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego ustalił 
wynagrodzenie w wysokości niższej o 2.050 zł miesięcznie. W okresie od 1.03.2016 
r. do 2.04.2017 r. mimo zmiany wysokości wynagrodzenia, p.o. dyrektora Szpitala 
OLK pobierał je w poprzedniej, wyższej wysokości. W okresie od 1.03.2016 r. do 
dnia 2.04.2017 r. [...]20 pobrał nienależne wynagrodzenie w łącznej kwocie 
14.632,50 zł (13.560 + 1.072,50).  
Od 1.03.2016 r. do 28.02.2017 r., wg angażu należało wypłacać miesięczne 
wynagrodzenie w kwocie 6.670 zł brutto (5.750 zł + 16% dodatku za wysługę lat, tj. 
920 zł), w wysokości niższej o 1.130 zł miesięcznie (7.800 zł – 6.670 zł = 1.130 zł). 
12 m-cy x 1.130 zł = 13.560 zł. Od dnia 1.03.2017 r. do 2.04.2017 r., w związku 
z wzrostem do 17% dodatku za wysługę lat należało wypłacić (5.750 zł + 17% 
dodatku za wysługę lat, tj. 977,50 zł = 6.727,50 zł), tj. w wysokości niższej 
o 1.072,50 zł (7.800 – 6.727,50 zł = 1.072,50). 
W tej sprawie w trakcie kontroli miała miejsce wymiana roboczej korespondencji 
pomiędzy Działem Kadr a z-cą dyrektora ds. Ekonomicznych – Główną Księgową. 
Do dnia 31.07.2017 r. nie podjęto decyzji w tej sprawie. W dniu 12.07.2017 r. 

                                                      
18 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
19 Jw.  
20 Jw.  
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P. Ciompa – Dyrektor SzW wyjaśnił „sprawa jest w tej chwili wyjaśniana z Urzędem 
Marszałkowskim. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym”.    
 
Łączne wynagrodzenie ww. osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych 
w b. SzM i b. Szpitalu OLK do dnia 31.12.2016 r. stanowiło kwotę 464.115,56 zł.  

 (dowód: akta kontroli str.3-28; 53-69; 219-220; 275-277; 416-417; 453-466; 996; 
1042-1054) 

 
W Regulaminie pracy SzM zapisano, że dyrektorzy, kierownicy, pracownicy 
administracji i księgowości pracują w systemie jednozmianowym 7h 35 min. od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1450. 

(dowód: akta kontroli str. 339) 
 

Za wyjątkiem M. Lewickiego – starszego lekarza Szpitala OLK, który złożył podpisy 
w liście obecności w XI.2016 r. – żadna z pozostałych osób, stanowiących ścisłe 
kierownictwo Szpitala OLK, tj. J. Surgiewicz za okres od XII.2015 r. do XII. 2016 r., 
K. Popławski za okres od III. do XII.2016 r. oraz M. Lewicki w m-cu IX., X. i XII. 2016 
r. nie podpisywała list obecności.  

(dowód: akta kontroli str.29-52; 1243) 
 
Pan M. Lewicki poproszony o udzielenie wyjaśnień w jakich godzinach pracował 
w SzW, a w jakich w byłym SzM i b. Szpitalu OLK, kto ustalał zasady dotyczące 
godzin pracy i kto o tym decydował, oraz – w związku ze świadczeniem pracy 
w b. Szpitalu OLK na stanowisku starszego lekarza szpitala od dnia 2.03.2016 r. do 
31.03.2017 r. i jednoczesnym wykonywaniem w tym czasie obowiązków kierownika 
Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej w SzW im. Św. 
Ojca Pio – o wyjaśnienie w jaki sposób realizował zapisy określone w zakresie jego 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na tym stanowisku, stanowiące m.in., 
że zobowiązany jest w szczególności: „przestrzegać czasu pracy ustalonego 
w zakładzie pracy” oraz „przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie 
pracy porządku” łącznie na wszystkie pytania odpowiedział : „proszę aby informacji 
w jakich godzinach pracowałem na poszczególnych stanowiskach udzielił mój 
pracodawca, który zatrudniał mnie od 06.11.2015 r. do 31.03.2017 r. w Szpitalu 
Miejskim a następnie w Szpitalu Wojewódzkim OLK”. 
 
Na pytania czy, a jeżeli tak to kto ustalał zasady odnośnie godzin Pana pracy 
w Szpitalu OLK? K. Popławski – p.o. z-cy dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu OLK 
wyjaśnił: „Godziny mojej pracy w Szpitalu OLK rozumiane jako wymiar czasu pracy 
wynikały z umowy. Natomiast ani umowa, ani inne akty nie regulowały chwili 
rozpoczęcia i zakończenia mojego czasu pracy. Tym samym ode mnie zależało, 
kiedy i w jakich godzinach przebywam w zakładzie pracy, z zastrzeżeniem, by 
świadczyć tę pracę w wymiarze wskazanym w umowie”.   
W jakich godzinach pracował w b. Szpitalu OLK w związku z nieewidencjonowaniem 
czasu pracy na tym stanowisku (niepodpisywaniem list obecności w Szpitalu OLK) 
K. Popławski wyjaśnił, że „nie świadczyłem pracy w stałych godzinach, gdyż 
uzależnione to było od bieżących potrzeb Szpitala. Dlatego nie jestem w stanie 
wskazać w jakich konkretnie godzinach i w jakie dni świadczyłem tę pracę. Z całą 
jednak pewnością dbałem o to, by dochować ustalonego umową tygodniowego 
czasu pracy”.  

(dowód: akta kontroli str.640 -643; 1203-1205) 
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Przepis art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 174 r. Kodeks pracy21 stanowi, że 
w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem 
wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. 
Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania 
powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm 
określonych w art. 129 Kp. 
W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji czasu pracy (art. 149 § 2) ani obowiązku sporządzania 
rozkładu czasu pracy (art. 129 § 4 pkt 2). 
 

1. [...]22, za okres od dnia 1.03.2016 r. do dnia 2.04.2017 r. pobrał wynagrodzenie 
w kwocie wyższej o 14.632,50 zł od wynagrodzenia ustalonego przez 
Marszałka Województwa. Było to działanie nierzetelne i naruszało przepis art. 
44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki 
publiczne powinny być dokonywane w wysokości wynikającej z zaciągniętych 
zobowiązań.  

 
P.o. dyrektora P. Ciompa nie udzielił odpowiedzi na pytanie na jakiej podstawie 
wypłacano wynagrodzenie w wysokości innej niż ustalona przez Marszałka 
Województwa?  
 
2. Umowę o pracę na stanowisku z-cy dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego 

Księgowego zawarto w systemie zadaniowego czasu pracy, co było niezgodne 
z przepisem art. 140 ustawy Kodeks pracy. Charakter pracy na tym stanowisku 
nie uzasadniał stosowania zadaniowego systemu czasu pracy.  

 
3. Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa w okresie od III. do XII.2016 r. oraz starszy 

lekarz w m-cu IX., X. i XII. 2016 r. nie podpisywali list obecności, co stanowiło 
naruszenie § 26 Regulaminu pracy SzM.  

 

4. Wynagrodzenie z umowy o pracę dla jednego pracownika za grudzień 2015 
i styczeń 2016 r. naliczono i wypłacono łącznie z wynagrodzeniem za luty 
2016 r., co stanowiło naruszenie § 55 pkt 1 Regulaminu pracy SzM., który 
stanowi iż wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu do 10. dnia 
następnego miesiąca.  

 
Pani J. Surgiewicz – z-ca dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy na 
pytanie co było powodem wypłaty wynagrodzenia dopiero w lutym 2016 r. wyjaśniła, 
że „przyczyną powyższego stanu rzeczy była sytuacja finansowa Szpitala, 
w szczególności w zakresie bieżącej płynności, w tym zobowiązania szpitalne. 
Uniemożliwiło to wypłatę mi wynagrodzenia w terminie. Moja umowa o pracę 
dotyczyła stanowiska kierowniczego – z-cy Dyrektora. Tym samym moja sytuacja 
wynikająca z tej umowy odbiegała od sytuacji „szeregowego” pracownika Szpitala, 
który wykonywał w Szpitalu swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Dlatego 
uznałam, że jako pracownik Szpitala zaakceptuję (nie będę w tym zakresie 
dochodzić roszczeń wobec Szpitala) sytuację, w której nastąpi opóźnienie 
w wypłacie mi wynagrodzenia za pracę”. 

(dowód: akta kontroli str. 763-767)  

                                                      
21 Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 j.t. 
22 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  

Ustalone 
nieprawidłowości  
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1.7 Umowy zawierane w związku ze zmianami organizacyjnymi 
 
Rejestr umów Szpitala Miejskiego w Przemyślu na 2015 r. prowadzony był w formie 
papierowej. Zawierał dane określające nr umowy, datę zawarcia umowy, nazwę 
kontrahenta, zakres umowy, termin obowiązywania umowy, aneksy do umowy i 
uwagi. Analiza treści rejestru wykazała ujęcie 35 wpisów chronologicznie, wg dat 
zawarcia umów, do dnia 30.12.2015 r.  
Kolejne 10 umów, pomimo ich dat zawarcia pomiędzy 2.11.2015 r. a 22.12.2015 r., 
wpisano do rejestru po dacie wpisu z dnia 30.12.2015 r. Ostatnia z nw. umów – z 
powodu braku miejsca na stronie – została wpisana na marginesie strony. Były to 
umowy zlecenia zawarte (wg kolejności wpisów) z: nr 36 z dnia 1.12.2015 r. z [...]23; 
nr 37 z dnia 9.11.2015 r. z [...]24; nr 38 z dnia 9.11.2015 r. z [...]25; nr 39 z dnia 
1.12.2015 r. z [...]26; nr 40 i 41 z dnia 6.11.2015 r. z [...]27; nr 42 z dnia 2.11.2015 r. z 
[...]28; nr 43 z dnia 22.12.2015 r. z [...]29; nr 44 z dnia 2.11.2015 r. z [...]30; nr 45 z 
dnia 2.11.2015 r. z [...]31. 
Pani Lucyna Krewko – starsza księgowa w Dziale Ekonomiczno-Finansowym 
Szpitala OLK na pytanie dotyczące braku chronologii w rejestrze wyjaśniła, że wpisy 
w rejestrze dokonywała po otrzymaniu oryginału umowy, czasem z kilkudniowym 
opóźnieniem, wynikającym z braku czasu. Ze względu na odległy czas, którego 
dotyczy zdarzenie nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie o dokładny termin 
otrzymania ww. umów.  

(dowód: akta kontroli str. 346-352) 
 
SzM zawarł umowę zlecenia na koordynację w zakresie tworzenia i realizacji polityki 
personalnej, kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w łączonych 
jednostkach w okresie od 1 do 10 grudnia 2015 r. z [...]32, za kwotę 1.860 zł brutto. 
 
SzM zawarł umowę zlecenia na koordynację procesu połączenia w zakresie 
kształtowania i realizacji strategii finansowej Szpitala, optymalizacji struktury 
kosztów i poziomu majątku obrotowego, oceny projektów inwestycyjnych oraz 
kontaktów i współpracy z bankami z [...]33, od dnia 1.11.2015 r. do dnia 30.11.2015 
r., za kwotę 6.000 zł brutto. 
 
SzM zawarł umowę zlecenia na koordynację procesu połączenia w zakresie 
przygotowywania bieżących raportów płynności finansowej Szpitala, opracowywania 
prognoz finansowych, przygotowywania raportów oraz analiz danych dla potrzeb 
Dyrektora Szpitala, bieżącej analizy wskaźnikowej Szpitala na podstawie 
otrzymanych danych, z [...]34, od dnia 1.11.2015 r. do dnia 31.12.2016 r. W umowie 
określono wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.900 zł brutto. Do dnia 
31.12.2016 r., Szpital OLK wypłacił wynagrodzenie w łącznej kwocie 82.600 zł 
brutto, w tym pierwsza wypłata wynagrodzenia w wysokości 23.600 zł brutto, 
zgodnie z zapisami umowy, miała miejsce w lutym 2016 r. (za 4 miesiące).  
                                                      
23 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.   
24 Jw. 
25 Jw. 
26 Jw. 
27 Jw. 
28 Jw. 
29 Jw. 
30 Jw. 
31 Jw. 
32 Jw. 
33 Jw. 
34 Jw. 

Opis stanu  
faktycznego 
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W powyższych umowach wskazano, że zostały zawarte w oparciu o uchwałę nr 
XIV/237/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26.10.2015 r. w sprawie 
połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ze SzM, uchwałę nr 195/2015 
Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28.10.2015 r. w ww. sprawie oraz o 
porozumienie o wzajemnej współpracy z dnia 26.11. 2015 r. pomiędzy SzW a SzM. 
 
Umowy z [...]35 i [...]36 noszą daty zawarcia w dniu 2.11.2015 r., a umowy z [...]37 i 
[...]38 w dniu 9.11.2015 r., mimo iż w treści powołują się na późniejsze porozumienie 
z 26.11.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str.217-222; 340-345; 392-394; 418; 439-440)  
 
SzM zawarł umowę z dnia 6.11.2015 r. z Kancelarią Radcy Prawnego [...]39 z 
siedzibą w Zamościu o świadczenie usług organizacyjnych. Umowę zawarto do dnia 
„31 kwietnia 2016 r.”  
Przedmiotem umowy było wykonywanie analiz poszczególnych oddziałów szpitala 
pod względem kosztów bieżących, kosztów pracowniczych, wykorzystania sprzętu, 
itd.; nadzór nad wszelkimi zakupami dokonywanymi przez zleceniodawcę oraz 
jednostki mu podległe (np. oddziały, laboratorium, ciepłownia, apteka, itd.); pomoc 
w przygotowywaniu zestawień koniecznych do zakontraktowania świadczeń 
w ramach NFZ; wprowadzenie nowych procedur i nowych przychodów i odbiorców 
usług dla laboratorium i patomorfologii z tytułu innych źródeł niż NFZ; analiza 
i obniżanie kosztów funkcjonowania poszczególnych działów szpitala (oddziały 
szpitalne, laboratorium, patomorfologia, sterylizacji itd.); analiza zagrożeń 
i wskazywanie rozwiązań w zakresie BHP, P-poż i inne; rozmowy i negocjacje 
z lekarzami i personelem szpitala dotyczące kosztów funkcjonowania placówki; 
kontakt z instytucjami finansowymi, poprawa problemów związanych z płynnością 
finansową; pomoc w przygotowaniu biznesplanów w celu uzyskania kredytu; 
poprawa efektywności i sprawności zarządzania placówką w działach medycznych 
i niemedycznych; i inne działania.  
W umowie zawarto, że opłaty i koszty związane z wykonywaniem zlecenia pokrywał 
będzie zleceniodawca, a zleceniobiorca każdorazowo uprzedzi zleceniodawcę 
o obowiązku poniesienia kosztów związanych z planowaną czynnością.  
Zleceniodawca w razie konieczności będzie ponosił także koszty związane 
z wynagrodzeniem osób trzecich ilekroć ich udziału wymagać będzie tego sytuacja, 
po wcześniejszym uzgodnieniu takiej potrzeby z dyrektorem szpitala. W umowie 
zapisano, że zleceniodawca za opisane w § 1 umowy czynności lub też za gotowość 
do ich świadczenia będzie płacił miesięczne kwotę 6.800 zł + VAT. W przypadku 
wykorzystania przez zleceniobiorcę auta osobowego do wykonania zadania, naliczy 
on kwotę 0,68 zł + VAT za każdy przejechany kilometr.  
Aneksem nr 1 z dnia 8.01.2016 r. do cyt. umowy z 6.11.2015 r. ustalono 
(zmniejszono) wynagrodzenie miesięczne do kwoty 4.533 zł + VAT.  
 
Szpital OLK zawarł umowę z dnia 29.04.2016 r. z Kancelarią Radcy Prawnego [...]40 
z siedzibą w Zamościu o świadczenie usług organizacyjnych. Przedmiot umowy i 
pozostałe warunki zostały określone identycznie jak w umowie z dnia 6.11.2015 r. 
Wynagrodzenie miesięczne ustalono w wysokości 4.533 zł + VAT.  
 

                                                      
35 Jw. 
36 Jw. 
37 Jw. 
38 Jw. 
39 Jw. 
40 Jw. 
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Z tytułu ww. dwóch umów Kancelaria Radcy Prawnego [...]41 do dnia 31.12.2016 r. 
otrzymała wynagrodzenie brutto w kwocie 83.635,08 zł,  
 
SzM zawarł umowę z dnia 22.12.2015 r. z Kancelarią Radcy Prawnego [...]42 z 
siedzibą w Zamościu o stałą obsługę prawną do dnia 31.12.2016 r. Przedmiotem 
umowy było wykonywanie przez zleceniobiorcę stałej obsługi prawnej w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tj.: przygotowywanie opinii 
prawnych na zadany temat; opracowywanie projektów umów oraz aktów 
wewnętrznych; asysta przy rozmowach handlowych; opiniowanie umów; bieżące 
doradztwo; prowadzenie mediacji w przypadku sporów wewnątrz obsługiwanego 
podmiotu; zastępstwo przed sądami oraz organami administracji rządowej i 
samorządowej; przygotowywanie pozwów, odwołań, skarg, zażaleń, apelacji i 
innych pism procesowych niezbędnych dla zachowania toku sprawy.  
Za opisane czynności lub za gotowość do ich świadczenia przewidziano 
wynagrodzenie w kwocie 1.000 zł + VAT, jako ekwiwalent 10 h pracy radcy 
prawnego. Po przekroczeniu tego czasu pracy, zleceniobiorca będzie naliczał kwotę 
75 zł + należny podatek VAT w wysokości 23 % za każdą kolejną godzinę.  
W umowie przewidziano możliwość naliczenia przez zleceniobiorcę kwoty 0,68 zł + 
23 % VAT za 1 km wykorzystywania auta osobowego do wykonania zlecenia.  
Z tytułu tej umowy do dnia 31.12.2016 r. Szpital OLK wypłacił wynagrodzenie brutto 
w kwocie 54.581,25 zł. 
 
Szpital OLK zawarł umowę w dniu 22 marca 2016 r. z [...]43 obowiązującą od 
1.04.2016 r. na okres 6 miesięcy. Jej przedmiotem było wsparcie i doradztwo w 
zakresie użytkowania w Szpitalu OLK systemów informatycznych, w tym 
InfoMedica/AMMS oraz PSIM. Zleceniobiorca zobowiązany był do świadczenia 
pracy w wymiarze 16 h miesięcznie za wynagrodzeniem w wysokości 2.500 zł netto, 
które obejmowało wszelkie koszty i wydatki, w tym koszty przejazdu i pobytu 
potrzebne do należytego wykonania umowy. W § 5 pkt 2 zapisano, że odbiór 
przedmiotu umowy będzie realizowany na podstawie protokołu odbioru podpisanego 
przez osobę odpowiedzialną za współpracę ze strony zleceniobiorcy, po każdym 
miesiącu trwania umowy. Od dnia 3.10.2016 r. na okres trzech miesięcy 
obowiązywała kolejna umowa, której przedmiotem było wsparcie i doradztwo w 
zakresie użytkowania w Szpitalu OLK systemów informatycznych oraz wdrażania 
zarządzania jakością. Zleceniobiorca zobowiązany był do świadczenia pracy w 
wymiarze 28 h miesięcznie za wynagrodzeniem w wysokości 4.200 zł netto Z tytułu 
ww. umów zleceniobiorca do dnia 31.12.2016 r. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 
25.707 zł.  
  
SzM zawarł umowy z dnia 2.11.2015 r. oraz z dnia 4.01.2016 r. z Kancelarią 
Adwokacką – adwokat [...]44 o świadczenie usługi prawnych, odpowiednio do dnia 
31.12.2015 r. i 29.02.2016 r., których przedmiotem było: „Analizowanie 
uwarunkowań prawnych dysponowania majątkiem przez Zleceniodawcę w związku 
z przekształceniami podmiotowymi SP ZOZ; Analiza sytuacji prawnej w zakresie 
porozumień ze związkami zawodowymi; Prowadzenie negocjacji ze związkami 
zawodowymi; Analizowanie w zakresie umów prawnych w kontekście planów 

                                                      
41 Jw. 
42 Jw. 
43 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
44 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
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połączenia Szpitali – Wojewódzkiego im. św. Ojca Pio i Miejskiego; Ujednolicanie 
zawierania i wykonywania stosunków prawnych, w szczególności zatrudniania 
i dostaw w łączonych Szpitalach; Optymalizacja stosunków prawnych zawartych 
wcześniej przez Szpitale, w kierunku ich kontynuowania albo rozwiązania po 
połączeniu Szpitali; Analizowanie i tworzenie wszelkich pism i projektów oraz 
reprezentacja we wszystkich sprawach, wcześniej nie przewidzianych, a wynikłych 
w związku z łączeniem Szpitali”. Wynagrodzenie ustalono w kwocie 6.150 zł brutto 
miesięcznie. Z tytułu ww. umów zleceniobiorca otrzymał wynagrodzenie brutto w 
kwocie 24.600 zł. 
 
SzM zawarł umowę o obsługę prawną z dnia 20.12.2012 r. na okres od 1.01.2013 r. 
do 31.12.2015 r. z radcą prawnym – [...]45, za wynagrodzeniem miesięcznym w 
kwocie 2.400 zł + VAT. Za ww. obsługę w 2015 r. zleceniodawca wypłacił 
zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 35.424 zł. 

 (dowód: akta kontroli str.223-273; 278-308; 467-468) 
 

P. Ciompa – p.o. Dyrektora SzM w Przemyślu upoważnił [...]46 zatrudnionego (w 
ramach umowy zlecenia) do koordynacji procesu połączenia w zakresie 
przygotowywania bieżących raportów płynności finansowej Szpitala, opracowywania 
prognoz finansowych, przygotowywania raportów oraz analiz danych dla potrzeb 
Dyrektora Szpitala, bieżącej analizy wskaźnikowej Szpitala na podstawie 
otrzymanych danych, do zatwierdzania dowodów księgowych do wypłaty od dnia 
20.11.2015 r. do dnia 31.12.2016 r. W okresie tym ww. zleceniobiorca – w imieniu 
dyrektora jednostki – zatwierdzał do wypłaty dowody księgowe.  

 (dowód: akta kontroli str.274) 
 

1. Zakres prac Kancelarii Radcy Prawnego [...]47, określony w umowach o 
świadczenie usług organizacyjnych pokrywał się z zakresem zadań innych 
komórek organizacyjnych i stanowisk Szpitala OLK. W trakcie obowiązywania 
tych umów w Szpitalu OLK funkcjonowały m.in.: Sekcja Kontrolingu i Analiz 
Finansowych, Sekcja Zakupów i Zaopatrzenia, Sekcja Gospodarcza, Sekcja 
Kontraktowania i Rozliczeń Usług Medycznych, Sekcja Aparatury Medycznej, 
stanowisko ds. ppoż. i Stanowisko ds. BHP, Zastępca Dyrektora ds. 
Ekonomicznych (Główny Księgowy), Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 
i Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych. Ponadto zakres 
przedmiotowy umowy o świadczenie usług organizacyjnych zawartej 
z Kancelarią Radcy Prawnego [...]48 pokrywał się z zakresem umowy zlecenia 
zawartej z [...]49 oraz umowami zleceń zawartymi z pp. [...]50, [...]51 oraz [...]52. 
W ocenie NIK zawarcie umów, które w tak szerokim zakresie pokrywały się 
z zadaniami funkcjonujących w Szpitalu OLK komórek organizacyjnych 
i stanowisk, było działaniem niegospodarnym.  

 
2. W przypadku 4 umów zlecenia nierzetelnie wskazano daty ich zawarcia, 

ponieważ w treści tych umów powołano się na dokumenty powstałe później.  

                                                      
45 Jw. 
46 Jw. 
47 Jw. 
48 Jw. 
49 Jw. 
50 Jw. 
51 Jw. 
52 Jw. 
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Skutkiem tego w rejestrze, umowy te ujęto po umowach zawartych do końca 
2015 r. Odpowiedzialność za to ponosi P. Ciompa – p.o. Dyrektora SzM, który 
zawarł umowy w imieniu SzM. 

 
1.8. Umowy zlecenia zawierane z pracownikami SzW im. Ojca Pio 
 
W okresie od 1.12.2015 r. do 31.12.2016 r. SzM (Szpital OLK) zawarł 
z pracownikami SzW nw. umowy:  
 
1. z [...]53 od dnia 1.12.2015 r. do dnia 31.12.2016 r. na dostosowanie pod względem 

formalno-prawnym procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz organizacji pracy i przygotowania sekcji zamówień publicznych do nowych 
zadań wynikających z połączenia jednostek, a w konsekwencji stworzenie podstaw 
do podjęcia współpracy w zakresie zamówień publicznych ze SzW. 
Wynagrodzenie miesięczne – 500 zł brutto. Do dnia 31.12.2016 r. Szpital zapłacił 
wynagrodzenie brutto w kwocie 14.900 zł. W SzM funkcjonowała Sekcja zamówień 
publicznych, a w Szpitalu OLK – Sekcja Zakupów i Zaopatrzenia,  

2. z [...]54 od dnia 9.11.2015 r. do dnia 31.12.2016 r. na koordynację procesu 
połączenia w zakresie dostosowania procedur oraz systemu zarządzania w pionie 
administracyjno-gospodarczym oraz nadzorowanie racjonalnej i oszczędnej 
gospodarki mieniem, w tym również związanej z inwestycjami i remontami w 
łączonych jednostkach. Wynagrodzenie miesięczne – 1.000 zł brutto. Do dnia 
31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto w kwocie 13.733,48 zł,  

3. z [...]55 od dnia 7.12.2015 r. do dnia 31.01.2016 r., na przygotowanie analizy 
ekonomiczno-kadrowej celem planowanego utworzenia Działu Higieny w Szpitalu 
OLK oraz przedstawienie zasad współpracy z działem Higieny SzW. 
Wynagrodzenie miesięczne – 200 zł brutto. 

4. z [...]56 od dnia 1.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., której przedmiotem była 
organizacja i koordynacja prac Działu Higieny w Szpitalu OLK. Za wykonane 
czynności zleceniobiorca miał otrzymać wynagrodzenie miesięczne w wysokości 
500 zł brutto. Z tytułu ww. umów do dnia 31.12.2016 r. Szpital zapłacił 
wynagrodzenie brutto w kwocie 3.861,50 zł, 

5. z [...]57 od dnia 1.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., której przedmiotem była 
współpraca przy organizacji i koordynacji prac Działu Higieny w Szpitalu OLK. 
Wynagrodzenie miesięczne – 200 zł brutto. Z tytułu ww. umowy zleceniobiorca do 
dnia 31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto w kwocie 1.400 zł, 

6. z [...]58 od dnia 1.05.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., na wykonywanie czynności 
pielęgniarki społecznej polegających na: ustaleniu diagnozy socjalnej, określeniu 
problemu i ustaleniu celu i planu pomocy socjalnej; udzielaniu wskazówek i 
pomocy w załatwianiu spraw życiowych pacjentom, którzy dzięki tej pomocy będą 
zdolni samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji 
życiowej poprzez: postępowanie interwencyjne w sprawach pacjentów z zakresu 
pomocy społecznej oraz występowanie w imieniu pacjentów w załatwianiu spraw 
socjalnych do różnych instytucji, w tym podejmowanie starań o umieszczenie 
pacjenta w DPS oraz przygotowanie środowiska do przyjęcia pacjenta; 
prowadzenie dokumentacji z dokonanych czynności. Wynagrodzenie miesięczne – 

                                                      
53 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
54 Jw.  
55 Jw. 
56 Jw. 
57 Jw. 
58 Jw. 
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1.000 zł brutto. Z tytułu umowy Szpital do dnia 31.12.2016 r. zapłacił 
wynagrodzenie brutto w kwocie 8.000 zł, 

7. z [...]59 od dnia 1.05.2016 r. do dnia 31.05.2016 r., której przedmiotem była 
konfiguracja szablonów oraz formularzy AMMS. Wynagrodzenie określono w 
wysokości 2.960 zł brutto,  

8. z [...]60 od dnia 1.09.2016 r. do dnia 30.09.2016 r., której przedmiotem była 
konfiguracja szablonów oraz formularzy AMMS. Wynagrodzenie określono w 
wysokości 1.970 zł brutto. Z tytułu ww. umów dnia 31.12.2016 r. Szpital zapłacił 
wynagrodzenie brutto w kwocie 4.930 zł, 

9. z [...]61 od dnia 1.09.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., na wykonanie usługi 
pogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury medycznej. W umowie 
zapisano m.in., że po dokonaniu przeglądu Zleceniobiorca zobowiązany był 
sporządzić protokół zawierający opis wartości wykonanych pomiarów, zestawienie 
wymienionych części, sporządzić oświadczenie o sprawności sprzętu medycznego 
oraz określić datę następnego przeglądu. Każdy protokół podlegał zatwierdzeniu 
przez Zleceniodawcę za wynagrodzeniem brutto – 3.560 zł. Z tytułu umowy do 
dnia 31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto w kwocie 3.560 zł, 

10. z [...]62 od dnia 1.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., której przedmiotem było 
wykonywanie usługi polegającej na: kształtowaniu polityki rozwojowej zakładu; 
opracowywaniu strategii marketingowej zakładu; koordynowanie i nadzór przy 
tworzeniu nowych oddziałów i poradni zakładu. W § 4 umowy zapisano, że 
„ostatecznej oceny prawidłowości wykonania prac objętych umową dokonuje 
Zleceniodawca”, a w § 6 – że prawidłową realizację czynności stanowiących 
przedmiot umowy potwierdza Dyrektor Naczelny [...]. Wynagrodzenie miesięczne 
brutto ustalono w kwocie 1.423,08 zł. Z tytułu umowy do dnia 31.12.2016 r. Szpital 
zapłacił wynagrodzenie brutto w kwocie 12.807,72 zł, 

11. z [...]63 od dnia 1.09.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., której przedmiotem było 
wykonanie usługi koordynowania i nadzorowania organizacji działu gospodarczego 
w Szpitalu OLK, w tym zapewnienie porządku i czystości na terenie posesji 
Szpitala, dbałość o estetyczny wygląd zieleni, koordynowanie kontroli stanu 
technicznego pojazdów, nadzór nad przygotowaniem postępowania 
i koordynowanie prania bielizny szpitalnej. Wynagrodzenie miesięczne – 500 zł 
brutto. Z tytułu umowy do dnia 31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto 
w kwocie 2.000 zł, 

12. z […]64 od dnia 1.09.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., której przedmiotem było 
wykonanie usługi prowadzenia składnicy akt. Wynagrodzenie miesięczne – 500 zł 
brutto. Z tytułu umowy do dnia 31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto 
w kwocie 2.000 zł, 

13. z [...]65 od dnia 1.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., której przedmiotem było 
wykonywanie nadzoru i koordynowania prac polegających na bieżącym 
i terminowym wprowadzaniu zmian w rejestrach (KRS i rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą), regulaminach oraz zabezpieczenie obsługi 
Rady Społecznej. Wynagrodzenie za wykonaną usługę określono w kwocie 200 zł 
brutto miesięcznie,  

14. z [...]66 od dnia 6.06.2016 r. do dnia 24.06.2016 r., której przedmiotem było 
wykonanie usługi analizowania umów cywilnoprawnych na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w kontekście planów połączenia Szpitala OLK i SzW. Wynagrodzenie 

                                                      
59 Jw. 
60 Jw. 
61 Jw. 
62 Jw. 
63 Jw. 
64 Jw. 
65 Jw. 
66 Jw. 
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za wykonaną usługę ustalono w kwocie 600 zł brutto. Z tytułu ww. umów do dnia 
31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto w kwocie 2.600 zł, 

15. z [...]67 od dnia 1.05. do dnia 31.12.2016 r., której przedmiotem było 
opracowywanie analiz ekonomicznych oraz kontrola zgodności dokonywanych 
wydatków z planem finansowym. Wynagrodzenie miesięczne – 200 zł brutto. Z 
tytułu umowy do dnia 31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto w kwocie 
1.600 zł. 

16. z [...]68 od dnia 1.02.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., której przedmiotem było 
wykonywanie nadzoru i koordynacji pracy Działu Kadr SzM w Przemyślu. 
Wynagrodzenie miesięczne – 200 zł brutto. Z tytułu ww. umowy do dnia 
31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto w kwocie 2.200 zł, 

17. z [...]69 od dnia 1.02.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., której przedmiotem było 
wykonywanie nadzoru i koordynacji pracy Sekcji Statystyczno-Rozliczeniowej SzM 
w Przemyślu. Wynagrodzenie miesięczne – 200 zł brutto. Z tytułu umowy do dnia 
31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto w kwocie 2.200 zł,  

18. z [...]70 od dnia 1.09.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., której przedmiotem było 
wykonywanie usługi nadzorowania i kontrolowanie pracy konserwatorów 
w Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu. Wynagrodzenie miesięczne – 200 zł 
brutto. Z tytułu umowy do dnia 31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto 
w kwocie 800 zł,  

19. z [...]71 od dnia 1.02.2016 r. do dnia 30.06.2016 r., której przedmiotem było 
wykonywanie nadzoru i koordynacji pracy średniego personelu medycznego 
(pielęgniarek i położnych) i salowych SzM. Wynagrodzenie miesięczne – 200 zł 
brutto. Z tytułu umowy do dnia 31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto 
w kwocie 1.000 zł,  

20. z [...]72 od dnia 1.02.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., w której zleceniodawca 
powierzył zleceniobiorczyni nadzór i koordynację pracy Zakładu Diagnostyki 
Laboratoryjnej SzM. Wynagrodzenie miesięczne – 200 zł brutto. Z tytułu umowy do 
dnia 31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto w kwocie 2.200 zł, 

21. z [...]73 od dnia 1.04.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., w której zleceniodawca 
powierzył zleceniobiorcy nadzór i koordynację pracy Apteki SzM. Wynagrodzenie 
miesięczne – 200 zł brutto. Do dnia 31.12.2016 r. z tytułu umowy Szpital zapłacił 
wynagrodzenie brutto w kwocie 1.800 zł, 

22. z lek. med. [...]74, od dnia 1.08.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., w której 
zleceniodawca powierzył zleceniobiorczyni organizację, koordynację 
i nadzorowanie pracy poradni specjalistycznych i POZ w Szpitalu OLK. 
Wynagrodzenie miesięczne za wykonana usługę w okresie od 1.08 do 31.08.2016 
r. ustalono w kwocie 9.484 zł brutto, i od 1.09.2016 r. w kwocie 4.742 zł. Z tytułu 
umowy do dnia 31.12.2016 r. Szpital zapłacił wynagrodzenie brutto w kwocie 
28.452 zł. 

 
Do dnia 31.12.2016 r. łączne wynagrodzenie z tytułu umów od 1 do 22 wyniosło 
110.044,70 zł brutto. 

(dowód: akta kontroli str. 353-398; 403-406; 418-421;1136-1141; 1217; 1251-1253) 
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Pani [...]75 na pytanie na czym polegała comiesięczna realizacja każdego z pkt. 
przedmiotu umowy, w tym o wskazanie jakie nowe Oddziały i Poradnie powstały w 
Szpitalu OLK wyjaśniła, że „wykonywanie zadań tytułem zawartej ze mną na okres 
od dnia 1.03.2016 r. do 31.03.2017 r. umowy zlecenia polegały na wypracowaniu 
rekomendacji dotyczących zmian organizacyjnych poradni oraz działań 
marketingowych łączonych szpitali wojewódzkich w Przemyślu. Wykonaną pracę w 
tym obszarze obrazują przykładowo następujące trzy dokumenty: Zasady z dnia 
15.04.2016 r. z załącznikami nr 1 i nr 2 wypracowania rekomendacji dotyczących 
zmian organizacyjnych/lokacji i delokacji poradni/zakładów/pracowni w strukturach 
SzW im. św. Ojca Pio i Szpitala OLK w Przemyślu; Rekomendacje wypracowane 
podczas spotkań (1 i 2) wewnętrznego zespołu funkcjonalnego ds. organizacji 
lecznictwa otwartego w SzW i Szpitalu OLK; Schemat polityki wizerunkowej Szpitala 
Wojewódzkiego w Przemyślu.  
Dokumenty te zostały przedstawione Dyrekcji Szpitali. Poradnie, których praca 
została dostosowana do bieżących możliwości, lub ich zakres został zdecydowanie 
zwiększony to: poradnia medycyny pracy, poradnia kardiologiczna, poradnia 
chirurgiczna, poradnia okulistyczna przy jednoczesnym utrzymaniu zasobu 
dotychczasowych innych poradni. Koordynacja przy tworzeniu nowych oddziałów 
polegała na ścisłej współpracy w zakresie optymalizacji pracy poradni 
przyoddziałowych”. Wyjaśniła ponadto, że „ocena prawidłowości wykonania prac 
objętych przedmiotową umową mogła być dokonywana również na podstawie ww. 
oraz innych dokumentów, które były jedynie zwieńczeniem bieżącej, codziennej 
pracy” oraz że „wykonywanie przeze mnie obowiązków wiązało się ściśle między 
innymi z następującymi zadaniami: 
a- doprowadzenie do realizacji pierwszego etapu modernizacji sieci informatycznej 

w budynku Szpitala OLK przy ul. Sportowej 6 w ramach zadania pn. 
„Modernizacja obiektów i zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego…”; 

b- doprowadzenie do realizacji drugiego etapu ww. modernizacji, tj. zakupu sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem do budynku już SzW im. św. Ojca Pio; 

c- przeniesienie poradni medycyny pracy z pomieszczeń SzW im. św. Ojca Pio do 
pomieszczeń Szpitala OLK w Przemyślu przy ul. Sportowej 6 i scalenia tych 
dwóch poradni w nowej lokalizacji (dogodna lokalizacja dla pracowników-
pacjentów, wszyscy potrzebni specjaliści łatwo dostępni); 

d- przeniesienie częściowe kontraktu (i pozyskanie tym samym dodatkowych godzin 
pracy specjalistów) na świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej z budynku 
Szpitala OLK przy ul. J. Słowackiego 85 do nowo wyremontowanej poradni 
chirurgicznej Szpitala OLK przy ul. Sportowej 6; 

e- przeniesienie poradni okulistycznej z budynku Szpitala OLK przy ul. 
J. Słowackiego 85 do pomieszczeń przy Oddziale Okulistycznym SzW im. św. 
Ojca Pio, ul. Monte Cassino 18 (zwiększenie dostępności dla pacjentów, lepsze 
możliwości diagnostyczne); 

f- uruchomienie poradni kardiologicznej Szpitala OLK w budynku przy ul. Sportowej 
6 w nowo wyremontowanych dwóch gabinetach oraz koordynacja pozyskania 
100 tys. zł od PZU SA na zakup nowego echokardiografu; 

g- koordynacja wykonania i aktualizacji nowej strony internetowej SzW im. św. Ojca 
Pio z odniesieniami w ramach lecznictwa otwartego do wszystkich poradni 
Szpitala OLK w Przemyślu i w Jarosławiu; 

h- zorganizowanie dwóch konferencji „Czas na onkologię – PRZEMYŚLana 
strategia. Miejsce lekarza POZ w opiece nad pacjentem z chorobą 
nowotworową” oraz „Czas na urologię – PRZEMYŚLana strategia. Miejsce 
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lekarza POZ w opiece nad pacjentem z chorobą uroonkologiczną” (odpowiednio: 
grudzień 2016 r. i marzec 2017 r.); 

i- podjęcie starań (marzec-kwiecień 2017 r.) o utworzenie zakładu opieki leczniczej 
na 40 łóżek dla pacjentów w budynkach przy ul. J. Słowackiego 85 Szpital 
OLK/SzW im. św. Ojca Pio (sprawa jest w trakcie zmian statutu szpitala); 

j- podjęcie starań (kwiecień 2017 r.) o pozyskanie dla SzW im. św. Ojca Pio kwoty 
3 milionów złotych z budżetu państwa (bądź 80-90% z tej kwoty) na remont 
pomieszczeń administracyjno-technicznych, dzięki czemu będzie można 
znacząco lepiej zorganizować pracę lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego 
(sprawa jest w trakcie uzgodnień)”.  

(dowód: akta kontroli str. 644-693) 
 
NIK zwraca uwagę, że przedstawiony przez Panią [...]76 zakres wykonanych zadań 
w ppkt. a, b, g oraz j nie wynikał z zakresu przedmiotowego umowy zlecenia. Ww. 
zadania nie były zadaniami wykonywanymi na rzecz Szpitala OLK, lecz na rzecz 
SzW im. Św. Ojca Pio. 

(dowód: akta kontroli str.24-27; 418-421; 438; 646-690; 694-732; 1214-1216) 
 

Listy płac do wypłaty za poszczególne miesiące zatwierdzał P. Ciompa – p.o. 
Dyrektora Szpitala. W cyt. umowach zlecenia, za wyjątkiem umowy z [...]77, 
w kwestii wynagrodzenia zapisano, że „za wykonane czynności zleceniodawca 
zapłaci zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie …. na podstawie listy wypłat z tytułu 
umów zleceń”. W umowie z [...]78 zapisano, że „wypłata wynagrodzenia nastąpi po 
wykonaniu czynności objętych niniejszą umową na podstawie przedstawionych 
łącznie dokumentów – /…/ rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę /…/”.   

   (dowód: akta kontroli str. 353-398; 403-406; 418-421) 

Wg stanu na dzień 5.12.2016 r. w Sekcji Rachuby Płac – pod listami wypłat 
wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia z [...]79 z dnia 1.03.2016 r. nie było 
dołączonych, stosownie do treści § 5 cyt. umowy, miesięcznych rachunków. 
Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy z [...]80 wypłacane było na podstawie „listy 
wypłat z tytułu umów zleceń”.  
W dniu 8.12.2016 r. Pani Beata Kożuszek – z-ca głównego księgowego Szpitala 
OLK przekazała kontrolującemu 9 rachunków za okres od marca do listopada 2016 
r. sporządzonych przez [...]81 (w tym jeden wystawiony w dniu 31.04.2016 r.). 
Rachunki te nie były zarejestrowane w rejestrze faktur i nie były też opisane przez 
odpowiednie komórki i stanowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 346-351; 399-402; 405-406; 407-415;1245)  
 

Pani [...]82 wyjaśniła, że „rachunki do umowy zostały przeze mnie złożone w wyniku 
przede wszystkim wykonania czynności objętych rzeczoną umową oraz na prośbę 
działu księgowości, najprawdopodobniej w styczniu 2017 roku i na bieżąco”.  

 (dowód: akta kontroli str.644-647) 
 

Zgodnie z obowiązującą od dnia 2.12.2014 r. Instrukcją obiegu dokumentów 
w Szpitalu Miejskim w Przemyślu obieg dokumentów księgowych stanowiących 
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podstawę zapłaty odbywa się kolejno przez następujące komórki organizacyjne 
Szpitala:  
- Sekretariat – gdzie dokumenty podlegają rejestracji wpływu przez opatrzenie 

dowodów pieczęcią z datą przyjęcia oraz nadanie numeru rejestracyjnego,  
- Sekcja rozrachunków i rozliczeń - gdzie dokumenty podlegają analizie 

i skierowaniu do odpowiedniej komórki merytorycznej, 
- Komórka organizacyjna – gdzie dokumenty podlegają kontroli merytorycznej przez 

upoważnione osoby, 
- Sekcja rozrachunków i rozliczeń, gdzie dokumenty podlegają kontroli formalno-

rachunkowej, 
- Główny Księgowy, który poddaje weryfikacji kontrolę merytoryczną oraz formalno-

rachunkową sprawdza zgodność z planem finansowym Szpitala i akceptuje 
podpisem dokument, 

- Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona, akceptuje podpisem do 
realizacji zapłaty, 

- Dział ekonomiczno-finansowy – gdzie dokumenty podlegają zapłacie, dekretacji 
i ewidencji księgowej.  

(dowód: akta kontroli str. 422-437) 
 

Instrukcja obiegu dokumentów była niezmieniona i nieprzystosowana do nowej 
struktury organizacyjnej, określonej w regulaminie organizacyjnym Szpitala OLK, 
obowiązującym od dnia 1.04.2016 r., wprowadzonym zarządzeniem nr 5/2016 p.o. 
Dyrektora Szpitala OLK z dnia 31.03.2016 r. Wg załącznika nr 1B do cyt. regulaminu 
w Szpitalu OLK z-cy dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Głównemu 
Księgowemu podlegały Sekcje: Księgowości; Zarządzania Personelem; Rachuby 
Płac.  
Do zadań z-cy dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Głównego Księgowego, 
określonych w załączniku nr 1 do cyt. powyżej zarządzenia nr 5/2016, należało m.in. 
prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z przepisami o rachunkowości /…/, 
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 
z planem finansowym, w tym planem inwestycyjnym oraz kompletności i rzetelności 
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych, nadzór nad całością spraw 
związanych z wynagrodzeniami pracowników; zabezpieczenie prawidłowego obiegu 
i kontroli dokumentacji finansowo-księgowej. 
Do zadań Sekcji Rachuby Płac należało m.in. terminowe i prawidłowe rozliczanie 
rachunków do umów zleceń i umów o dzieło. 

  (dowód: akta kontroli str. 422-438; 694-732) 
 

Na pytanie dlaczego Instrukcja nie została dostosowana do nowej struktury 
organizacyjnej Szpitala OLK, skoro do połączenia Szpitali doszło w jeszcze w dniu 
1.03.2016 r. P. Ciompa wyjaśnił: „W związku z planowanym połączeniem Szpitala 
OLK z SzW im. Św. Ojca Pio, które miało nastąpić niezwłocznie, niecelowym była 
zmiana instrukcji obiegu dokumentów, w sytuacji, kiedy powodem tej zmiany była 
przede wszystkim potrzeba dostosowania nazw poszczególnych komórek 
organizacyjnych do nazw komórek wskazanych w nowym Regulaminie 
Organizacyjnym. Niedostosowanie instrukcji w tym zakresie nie miało wpływu na jej 
wykonywanie (stosowanie się do zawartych w niej regulacji). Jednocześnie czas 
potrzebny na wprowadzenie nowej instrukcji - biorąc pod uwagę rychłe połączenie 
szpitali - powodował, że instrukcja taka obowiązywałaby przez bardzo krótki okres 
czasu, co oznacza, iż oddelegowanie zasobów do opracowania i wdrożenia nowej 
instrukcji byłoby nieuzasadnione ekonomicznie i niecelowe. Po połączeniu szpitali 
z dniem 3.04.2017 r. obowiązującą stała się instrukcja obiegu dokumentów SzW im. 
Św. Ojca Pio. 
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  (dowód: akta kontroli str. 1042-1054) 
 

Od dnia 2.03.2016 r. obowiązywało zarządzenie dyrektora Szpitala OLK83, wg 
którego dotychczasowe regulaminy organizacyjne, wynagradzania, pracy 
obowiązujące w połączonych jednostkach obowiązywały nadal w zakresie 
niesprzecznym z nowo uchwalonym statutem Szpitala OLK do czasu wypracowania 
nowych aktów wewnętrznych.  

  (dowód: akta kontroli str. 1184-1202) 

W Regulaminie organizacyjnym Szpitala OLK w § 13 pkt 7 ppkt 1 c), i), o) zapisano 
m.in., że „z-ca dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy 
organizuje i prowadzi działalność ekonomiczno-finansową, sprawuje kontrolę 
wewnętrzną obejmującą badanie poszczególnych operacji finansowych stosownie 
do obowiązujących przepisów. W zakresie personalnym sprawuje nadzór i kontrolę 
prac związanych z zarządzaniem personelem Szpitala”. Do zadań na ww. 
stanowisku należało:  
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych 

z planem finansowym, w tym planem inwestycyjnym oraz kompletności 
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,  

- nadzór nad całością spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników, 
- zabezpieczenie prawidłowego obiegu i kontroli dokumentacji finansowo-księgowej. 

(dowód: akta kontroli str. 704-705) 
 
Na pytanie na czym polegało comiesięczne wykonywanie przez Panią obowiązków 
określonych w regulaminie organizacyjnym Szpitala OLK w § 13 pkt 7 ppkt 1 c), i), 
o), w stosunku do każdego ze zleceniobiorców, Pani J. Surgiewicz wyjaśniła, że 
czynności w tym zakresie wykonywała poprzez upoważnienie poszczególnych 
pracowników do wykonywania czynności odpowiednich do zadań poszczególnych 
komórek organizacyjnych Szpitala, zakresu obowiązków danego pracownika oraz 
jego kompetencji. Bieżącej weryfikacji czynności podejmowanych przez 
pracowników dokonywała zarówno poprzez żądanie ustnych wyjaśnień, wydawania 
poleceń służbowych, a także poprzez weryfikację sporządzonych przez tych 
pracowników dokumentów oraz przeprowadzonych czynności. Ponadto obowiązki te 
w zakresie zleceniobiorców wykonywała także poprzez żądanie udzielenia jej 
stosownych informacji przez samych zleceniobiorców w szczególności w sytuacji, 
kiedy potrzebne informacje znajdowały się wyłącznie w dyspozycji zleceniobiorcy. 

(dowód: akta kontroli str.761-769) 
 

1. W ocenie NIK niegospodarne było zawieranie umów opisanych w pkt. 1 i 2, 
których zakres dotyczył „połączenia jednostek” na okres od 1.03.2016 r. do 
28.11.2016 r. ponieważ w tym czasie Szpital OLK nie podlegał łączeniu. 
Połączenie SzM z OLK SP ZOZ zakończone zostało w dniu 1.03.2016 r., zaś 
uchwała o połączeniu Szpitala OLK z SzW im. Ojca Pio została podjęta w dniu 
28.11.2016 r.  

 
2. Również niegospodarne było zawarcie umowy opisanej w pkt. 10 w zakresie 

dotyczącym kształtowania polityki rozwojowej zakładu oraz opracowywania 
strategii marketingowej zakładu w sytuacji, gdy była podjęta uchwała intencyjna 
o połączeniu Szpitala OLK z SzW im. Ojca Pio.  

 

                                                      
83 Nr 1/2016 dyrektora Szpitala OLK z dnia 2.03.2016 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości  
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3. W związku z realizacją 20 spośród 22 umów zleceń zawartych z pracownikami 
SzW im. Ojca Pio nie były sporządzane dokumenty stwierdzające prawidłowe 
wykonanie tych umów. Zawarte umowy nie wymagały sporządzenia takich 
dokumentów przez zleceniobiorców, jak również SzM i później Szpital OLK nie 
sporządzał dowodów własnych na potwierdzenie wykonania operacji 
gospodarczej. W związku z realizacją tych umów Szpital sporządzał jedynie 
listy płac za poszczególne miesiące, które nie zawierały kontroli merytorycznej 
operacji i potwierdzenia wykonania usługi. Praktyka taka powodowała, że 
dokumentowanie realizacji tych umów było niekompletne, a wstępna kontrola 
tych wydatków dokonywana przez Głównego Księgowego na podstawie art. 54 
ustawy o finansach publicznych – była nierzetelna. Praktyka ta naruszała także 
postanowienia rozdziału 6. Kontrola dokumentów księgowych Instrukcji obiegu i 
kontroli dokumentów w SzM w Przemyślu.  

 
4. Wypłacenie Pani [...]84 wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy (opisanej pod 

poz. 10), mimo iż zleceniobiorczyni nie przedłożyła wymaganych 
comiesięcznych rachunków. W zawartej umowie zapisano, że zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku wystawionego przez 
zleceniobiorcę.    

 
W sprawie sprawdzania efektów pracy zleceniobiorców, zgodności realizacji umów-
zleceń z zakresami ustalonymi w przedmiocie umów oraz podstawy do 
zatwierdzania wynagrodzenia do wypłaty każdego ze zleceniobiorców, p.o 
Dyrektora P. Ciompa wyjaśnił: „Do sprawdzania efektów pracy zleceniobiorców 
zobowiązani byli kierownicy właściwych komórek merytorycznych Szpitala. 
Sprawdzenie to było dokonywane zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu 
procedurami oraz zawartymi umowami zlecenia […]. Na tej samej podstawie 
dokonywałem zatwierdzenia wypłaty wynagrodzeń”. 

(dowód: akta kontroli str. 1042-1052) 
 
NIK nie podziela złożonych wyjaśnień, bowiem w przypadku 20 z 22 umów nie 
została sporządzona żadna dokumentacja potwierdzająca wykonanie zawartych 
umów zleceń w poszczególnych miesiącach. 
 
W sprawie sposobu przestrzegania postanowień umowy zawartej z p. [...]85, 
dotyczących potwierdzenia prawidłowej realizacji przez zleceniobiorcę czynności 
stanowiących przedmiot umowy, p.o. Dyrektora P. Ciompa wyjaśnił: „Weryfikacja ta 
była wykonywana sukcesywnie, w trakcie realizacji umowy, na podstawie „listy 
wypłat z tytułu umów zleceń”, zgodnie z obowiązującą w Szpitalu procedurą”.  
Na pytanie w jaki sposób sprawdzał oraz stwierdzał prawidłowość realizacji umów – 
zleceń przez pozostałych 21 zleceniobiorców P. Ciompa wyjaśnił: „Weryfikacja ta 
była wykonywana sukcesywnie, w trakcie realizacji umowy, na podstawie „listy 
wypłat z tytułu umów zleceń”, zgodnie z obowiązującą w Szpitalu procedurą. 
Ponadto w przypadku [...]86 podstawą były także określone umową protokoły oraz 
rachunki”. 
 
Na pytanie w jaki sposób realizowała Pani obowiązki określone dla głównego 
księgowego zawarte m.in. w instrukcji obiegu dokumentów oraz czym podyktowane 
było zlecanie realizacji zadań zwyczajowo przynależnych i wykonywanych przez 
                                                      
84 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
85 Jw. 
86 Jw.  
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pracowników komórek funkcjonujących w b. SzM (Szpitalu OLK)? Pani 
J. Surgiewicz – z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych wyjaśniła, że „w przypadku 
umów na „koordynację”, „organizację”, „nadzór” etc. brak jest wymiernego, 
„fizycznego” efektu realizacji umowy, który mógłby podlegać weryfikacji podobnej, 
jak w przypadku realizacji zleceń na wykonanie określonego projektu, 
przygotowanie określonej dokumentacji, itp. Ocena jakości realizacji umowy możliwa 
jest w takich wypadkach dopiero po upływie określonego czasu, kiedy czynności 
podejmowane przez zleceniobiorcę zaczynają być widoczne pod kątem poprawy 
funkcjonowania Szpitala, organizacji pracy, itp. Wcześniej weryfikacja polegać 
mogła jedynie (i w takim zakresie była przeze mnie realizowana) na uzyskiwaniu 
informacji od zleceniobiorcy o decyzjach podejmowanych w trakcie realizacji 
umowy, wykonanych czynnościach, celach jakie zleceniobiorca zamierza osiągnąć 
jako koordynator, czy osoba nadzorująca pracę i planowanego sposobu ich 
osiągnięcia. Powyższe informacje były mi przekazywane na bieżąco przez 
zleceniobiorców. Powierzenie powyższych zadań pracownikom Wojewódzkiego 
Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu podyktowane było kwestiami 
organizacyjnymi. W tym czasie Szpital Wojewódzki OLK był przygotowywany do 
połączenia z SzW im. Św. Ojca Pio. W ramach tych czynności przygotowywano 
również oddziały szpitalne do łączenia z oddziałami szpitalnymi w SzW im. Św. Ojca 
Pio. Powierzenie tych czynności pracownikom tego szpitala związane było z tym, iż 
ci pracownicy znając specyfikę pracy i organizację oddziałów i komórek 
organizacyjnych SzW im. Św. Ojca Pio, będą w stanie zagwarantować odpowiednie 
przygotowanie tych komórek do połączenia”. 

(dowód: akta kontroli str.1042-1054; 761-769) 
Na pytanie: dlaczego żaden z rachunków Pani [...]87 nie został zarejestrowany i „nie 
przeszedł” procedury zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obiegu 
dokumentów, przez kogo wystawione rachunki zostały sprawdzone i zatwierdzone, 
na jakiej podstawie wypłacano Pani [...]88 wynagrodzenie z umowy zlecenia skoro 
rachunki nie były zaewidencjonowane w Szpitalu OLK, Pani J. Surgiewicz z-ca 
dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główna Księgowa wyjaśniła, że 
„wynagrodzenie należne Pani [...]89 zostało wypłacone zgodnie z treścią zawartej 
umowy zlecenia z dnia 1.03.2016 r. Fakt potwierdzenia wykonania przez Panią [...]90 
czynności wynikających z umowy zlecenia został zatwierdzony „listą wypłat z tytułu 
umów zleceń”. Ugruntowaną praktyką w Szpitalu Wojewódzkim OLK była 
weryfikacja wykonania umów zlecenia na podstawie w/w listy. Regulacja § 5 umowy 
zlecenia była odstępstwem od tej praktyki (obowiązek przedkładania rachunków) – 
zaczerpniętym bezpośrednio z praktyki SzW im. Św. Ojca Pio, co było przyczyną 
nieterminowego przedkładania oraz weryfikowania tych rachunków. Rachunki te 
zostały wystawione po zasygnalizowaniu przez kontrolerów NIK ich braku oraz 
wynikającego z treści umowy obowiązku ich dostarczenia Szpitalowi. Z tego też 
powodu rachunki te nie przeszły pełnej procedury wynikającej z instrukcji obiegu 
dokumentów. Powyższe nie oznacza jednak, że wypłata Pani [...]91 wynagrodzenia 
należnego z umowy zlecenia następowała bez weryfikacji wykonania ciążących na 
tej osobie obowiązków wynikających z w/w umowy. Weryfikacja ta była wykonywana 
sukcesywnie, w trakcie realizacji umowy na podstawie „listy wypłat z tytułu umów 
zleceń”, zgodnie z obowiązującą w Szpitalu procedurą, pomimo tego, że Pani [...]92 
kierując się z nawyku innymi procedurami nie wykonała terminowo obowiązków 

                                                      
87 Jw. 
88 Jw. 
89 Jw. 
90 Jw. 
91 Jw. 
92 Jw. 
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wynikających § 5 umowy zlecenia, polegających na przedkładaniu przedmiotowych 
rachunków”. 
Wyjaśnienia podobnej treści złożył również p.o. Dyrektora p. Piotr Ciompa. 

(dowód: akta kontroli str. 761-765; 1042-1053)  
 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia dokonywanie 
wydatków na wynagrodzenia osób zarządzających SzM i Szpitalem OLK oraz 
wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników i zawieraniem umów, w tym 
umów zlecenia. Wynagrodzenia, z jednym wyjątkiem, wypłacone zostały 
w wysokościach zgodnych regulaminem wynagradzania oraz z zawartymi umowami.  

Działaniem nierzetelnym i niegospodarnym było wypłacanie wynagrodzenia 
w zawyżonej wysokości dla p.o. dyrektora Szpitala OLK w okresie od 1.03.2016 r. 
do 2.04.2017 r. w łącznej kwocie 14.632,50 zł. 

Działaniem nierzetelnym było niezapewnienie potwierdzania wykonania usług 
w przypadku 20 umów zlecenia zawartych z pracownikami SzW. Niezawieranie 
w umowach stosownych zapisów o obowiązku przedłożenia do weryfikacji 
i zatwierdzenia przez zleceniodawcę wykonanego zakresu prac, przedstawienia 
zrealizowanych działań, a także uzyskanych efektów uniemożliwiło rzetelne 
sprawdzenie faktycznego zakresu zrealizowanych przez zleceniobiorców 
obowiązków czym, zdaniem NIK, naruszono ustalone w ustawie o finansach 
publicznych zasady ponoszenia wydatków publicznych m.in. w sposób oszczędny 
przy założeniu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Tak 
sporządzone umowy były nierzetelne, a skutkiem był brak dokumentów 
potwierdzających ich wykonanie. W konsekwencji także wstępna kontrola tych 
wydatków dokonywana przez Głównego Księgowego na podstawie art. 54 ustawy 
o finansach publicznych – była nierzetelna.  

Nieracjonalnym gospodarczo było zlecenie przez p.o. Dyrektora Szpitala OLK usług 
organizacyjnych i stałej obsługi prawnej podmiotowi mającemu siedzibę w odległej 
miejscowości i zobowiązanie się Szpitala OLK do pokrywania wykonawcy kosztów 
przejazdu do Przemyśla i z powrotem. Również nieracjonalnymi gospodarczo były 
działania p.o. Dyrektora Szpitala OLK dotyczące zawarcia umów z Kancelarią 
Radcy Prawnego [...]93 na usługi organizacyjne, w sytuacji gdy znacząca część 
usług objęta tymi umowami, pokrywała się z zadaniami komórek organizacyjnych 
Szpitala i działania w tym zakresie mogły być wykonane przez pracowników Szpitala 
OLK. 

Niezgodne z przepisem art. 140 Kodeksu pracy było zatrudnienie jednego 
pracownika na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy 
mimo, iż charakter jego pracy nie uzasadniał zastosowania takiego systemu czasu 
pracy. 

 
 
1.9 Przeglądy techniczne aparatów i urządzeń wyposażenia medycznego 
 
Ważność przeglądów technicznych za lata 2015-2016 (stan na dzień 17.01.2017 r.) 
sprawdzono na próbie 26 aparatów i urządzeń wyposażenia medycznego 
użytkowanych w Szpitalu OLK wybranych spośród 483 pozycji znajdujących się 
w ewidencji środki trwałe – aparaty medyczne. 

(dowód akta kontroli str.444-446; 447-452; 483-585) 
 

                                                      
93 Jw.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 
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Wg stanu na dzień 17.01.2017 r., 23 z 26 zbadanych urządzeń nie posiadało 
ważnych okresowych przeglądów technicznych. Okres eksploatacji od dnia utraty 
ważności badań do dnia 17.01.2017 r. wynosił od 19 dni do 18 miesięcy. Ważny 
przegląd techniczny posiadały 2 urządzenia, zaś w przypadku 1 urządzenia 
instrukcja użytkownika nie wymagała stałych przeglądów.  

(dowód akta kontroli str. 444-446; 1246-1248) 
 
Spośród urządzeń posiadających nieważne przeglądy okresowe, 10 zostało 
sprawdzonych przez Pana [...]94 – pracownika SzW, a poprzednie przeglądy tych 
urządzeń zostały wykonane przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne.  
Ze sprawdzeń wykonanych przez [...]95 nie była sporządzana dokumentacja 
z opisami wartości wykonanych pomiarów, bądź zestawień wymienionych części. W 
dokumentacji poszczególnych urządzeń znajdowały się jedynie oświadczenia 
o sprawności sprzętu medycznego. Na podstawie tych sprawdzeń [...]96 wyznaczał 
daty następnych przeglądów. 
 
Zgodnie z zawartą umową zlecenia [...]97, po dokonaniu przeglądu zobowiązany był 
sporządzić protokół zawierający opis wartości wykonanych pomiarów, zestawienie 
wymienionych części, sporządzić oświadczenia o sprawności sprzętu medycznego 
oraz daty następnego przeglądu. Każdy protokół miał podlegać zatwierdzeniu przez 
zleceniodawcę.  
Na okoliczność zrealizowania umowy zlecenia z dnia 29.08.2016 r. [...]98 przedstawił 
raport serwisowy nr 1/2016, w którym zawarł informacje o przeprowadzeniu w 
okresie od 1.09. do 30.09.2016 r. łącznie 97 przeglądów sprzętu i aparatury 
medycznej, z tego w Oddziałach: Neurologicznym – dokonał przeglądu 24 pozycji, 
Wewnętrznym – 67 oraz Psychosomatycznym – 6. Załączone pod raportem wykazy 
zawierały m.in. dane nt. nazwy sprzętu, nr seryjnego lub fabrycznego, datę 
wykonania przeglądu. Wg tego wykazu w O. Neurologicznym [...]99 przeprowadził 
przeglądy w dniach 8 i 9.12.2016 r., w O. Wewnętrznym w dniach 29-30.11.2016 r. 
(67 pozycji w dwa dni) i w O. Psychosomatycznym w dniu 4.11.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str.1136-1141; 1251-1253) 
 
Do końca 2016 r. dokumentacja urządzeń i aparatury medycznej (paszporty 
urządzeń, karty techniczno-ewidencyjne sprzętu sanitarnego, karty techniczne, 
protokoły z testów, świadectwa sprawdzenia stanu technicznego z lat poprzednich) 
znajdowały się w Sekcji Sprzętu i Aparatury Medycznej. Sekcja ta z końcem 2016 r. 
– z przyczyn ekonomicznych – została zlikwidowana, a dwóch pracowników, w tym 
kierownik Sekcji zostało zwolnionych. Od stycznia 2017 r. dokumentacja ta 
znajdowała się w dyspozycji pielęgniarek oddziałowych Szpitala OLK. Poprzednio 
dokumentacja ta sporządzana, prowadzona i przechowywana była przez 
pracowników Sekcji Sprzętu i Aparatury Medycznej. 
 
Pozostałe 2 przeglądy (zrealizowane przez serwisanta zewnętrznego podmiotu) 
zawierały karty pracy z opisem wykonanych czynności, w tym wymienionych części.  
 
[...]100 legitymował się średnim wykształceniem technicznym, posiadał aktualne, 
ważne do dnia 26.05.2020 r. świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do 

                                                      
94 Jw.  
95 Jw. 
96 Jw. 
97 Jw. 
98 Jw. 
99 Jw. 
100 Jw. 



 

33 

zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 
o napięciu nie wyższym niż 1kV na stanowisku Dozoru i Eksploatacji, ukończył 
kursy: Diagnostyka Ultradźwiękowej aparatury medycznej firmy Techpan – w 1986 r. 
oraz Uprawnienia Energetyczne – w 2010 r.   
Od dnia 1.09.2016 r. na czas określony do dnia 31.08.2017 r. w SzW został 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy Pan [...]101 na stanowisku p.o. 
kierownika Działu Aparatury Medycznej. Ww. legitymował się dyplomem ukończenia 
w 2015 r. studiów drugiego stopnia w AGH na kierunku Fizyka Medyczna 
w specjalności Dozymetria i Elektronika w medycynie. W dniu 7.11.2016 r. dyrektor 
SzW zawarł z [...]102 umowę zlecenia i powierzył mu wykonanie usługi nadzoru i 
organizacji pogwarancyjnych przeglądów okresowych i naprawy aparatury 
medycznej.    
 (dowód akta kontroli str. 182-185; 212-213; 215; 444-452; 469-482; 638-639; 1126-

1127) 
  
W. Kozłowski – kierownik Sekcji Sprzętu i Aparatury Medycznej w piśmie złożonym 
w dniu 13.10.2016 r. poinformował p.o. Dyrektora, że nie zostały przeprowadzone 
przeglądy okresowe sprzętu medycznego w Szpitalu OLK. Były one wielokrotnie 
przesuwane i ostatecznie decyzją R. Wyskiela – z-cy dyrektora ds. Administracyjno-
Technicznych i [...]103 zlecone zostały [...]104. W. Kozłowski wskazał, że czynności 
wykonywane przez Pana [...]105 nie są wystarczające, a on sam nie przedstawił 
uprawnień do wykonywania przeglądów okresowych specjalistycznych urządzeń 
medycznych oraz że praktyka taka naraża życie i zdrowie pacjentów.   
Dokumenty Szpitala OLK zawierały odręczne adnotacje o treści „uzgodniono z p. 
[...]106” bądź „zgodnie z poleceniem p. [...]107”. Wg oświadczenia Działu Kadr „Pan 
[...]108 nie jest i nie był zatrudniony na podstawie umów: o pracę, zlecenie lub dzieło 
w SzW im. Św. Ojca Pio w Przemyślu sporządzanych przez Dział Kadr”. Na pytanie 
na podstawie jakiej umowy (w jakim charakterze jest zatrudniony), jakie zadania 
realizuje Pan [...]109 na rzecz zarówno SzW im. Św. Ojca Pio jak i b. Szpitala OLK? 
P. Ciompa wyjaśnił: „Pan [...]110 wykonuje swoje obowiązki w ramach umowy 
o świadczenie usług organizacyjnych zawartej z Kancelarią Radcy Prawnego 
[...]111”. 

    (dowód akta kontroli str. 1126-1135; 1240-1242;/ 1341-1345) 
 

Pismem z dnia 25.10.2016 r. dr n. med. Maciej Kuligowski – kierownik Oddziału 
Psychosomatycznego Szpitala OLK, w związku z przejęciem w dniu 24.10 2016 r. 
kart technicznych urządzeń medycznych, poinformował dyrektora Szpitala, że 
wymieniony w piśmie sprzęt medyczny (6 szt.) wymaga przeglądu technicznego. 
W dniu 4.11.2016 r. [...]112 dokonał wpisów w kartach technicznych urządzeń, 
zaświadczając o sprawności dwóch kardiomonitorów i jednego defibrylatora. Do kart 
nie zostały dołączone stosowne protokoły z zakresem wykonanych testów.  

  (dowód akta kontroli str. 444; 483-497;638-639) 
 

                                                      
101 Jw. 
102 Jw. 
103 Jw. 
104 Jw. 
105 Jw. 
106 Jw. 
107 Jw. 
108 Jw. 
109 Jw. 
110 Jw. 
111 Jw. 
112 Jw. 
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Serwisanci zewnętrzni wykonujący w latach 2015 -2016 przeglądy okresowe, oprócz 
oświadczenia o sprawności sprzętu i określenia daty następnego przeglądu 
dołączali tzw. raporty serwisowe, w których zawarto zapisy o wykonaniu określonych 
testów oraz o nazwach urządzeń, którymi dokonywano pomiarów.  
 
Przykładowo: 
Raporty serwisowe z 23.09.2015 r. sporządzone przez [...]113 dotyczące 2 
kardiomonitorów zawierały informacje o wykonaniu przeglądów okresowych zgodnie 
z zaleceniami producenta, testów bezpieczeństwa elektrycznego wg PN 62353 oraz 
kontroli stanu fizycznego, złączy, przyłączeń detektorów i czujników, kontrolek i 
wskaźników, zespołu zasilania, sygnałów dźwiękowych i wizualnych, płynnej zmiany 
zasilania sieć-akumulator; testów paneli sterowania i ekranów oraz parametrów: 
NIMB, EKG, Spo2, temperatury. W uwagach i zaleceniach zapisano, że zgodnie z 
wymogami producenta aparat powinien być cały czas podłączony do zasilania 
sieciowego, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wykonano testerem Rigel 
62353 s/n 18 F-0139, pomiar parametrów dokładności pracy aparatu wykonano 
testerem Rigel Uni –Sim s/n 11G-0100. Raporty zawierały informacje o sprawności 
technicznej urządzeń, dacie następnego badania technicznego.  
 
Protokoły z dnia 12.10.2015 r. z badań okresowych przeprowadzonych przez [...]114 
4 defibrylatorów zawierały wyniki z pomiarów urządzeń elektrycznych i ich ocenę, w 
tym o zmierzonym: napięciu pod obciążeniem, prądzie obciążenia, zmierzonej mocy 
skutecznej, pierwotnym upływie prądu (IPE), upływie prądu urządzenia (ILeak), 
upływie prądu pacjenta (IPLeak), w porównaniu do wymaganych przez producenta 
wartości. Protokoły zawierały też opis wartości z przeprowadzonych testów 
funkcjonalnych zbadanych urządzeń, orzeczenia o sprawności technicznej, daty 
następnych badań technicznych, kwalifikacje przeprowadzającego badania oraz 
informacje o zastosowanych przyrządach pomiarowych [A) Benning, 3556417,ST 
750; B) RIGEL Medical 34, SN: 24488, C] miernik EKG i defibrylatorów].  
 
Protokół testu bezpieczeństwa elektrycznego zestawu do polipektomii z diatermią 
endoskopową i klipsownicą z dnia 26.08.2015 r. przeprowadzonego przez firmę 
„[...]115 (Serwis Urządzeń Medycznych – specjalizacja OLYMPUS), zgodnie z normą 
EC 60601, zawierał wartości limitów dla pomiarów oraz wyniki pomiaru 
elektrycznego, w tym rezystancję przewodu ochronnego, upływie prądu urządzenia 
(w warunkach normalnych i z symulacją uszkodzenia), upływie prądu obudowy w 
ww. warunkach, ocenę zmierzonych wartości oraz nazwę urządzenia testującego, tj. 
Secutest SIII+MH A08 D00/SR. Nr VL 488947 0001. W uwagach zapisano, iż ww. 
pomiary dotyczyły przeglądu technicznego przeprowadzonego w dniu 26.08.2015 r. 
w Szpitalu w Przemyślu oraz nazwisko osoby testującej urządzenie. W protokole 
z przeglądu ww. urządzenia serwisant odniósł się i określił jako „sprawne” do stanu: 
obudowy, przewodu zasilającego oraz elementów wewnętrznych mechanicznych 
i elektronicznych; funkcjonowania: urządzenia, włącznika nożnego, kontrolek, 
przełączników, funkcji Cut i Coagulation, testu bezpieczeństwa elektrycznego 
i rezultatu przeglądu. Określił też datę następnego przeglądu w dniu 26.08.2016 r. 
 
W protokołach z przeglądu technicznego aparatów wchodzących w skład 
2 zestawów do videoendoskopii Olympus przeprowadzonego w dniu 26.08.2015 r. 

                                                      
113 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
114 Jw. 
115 Jw. 
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przez serwisanta z [...]116, tj. endoskopu TJF-145, pompy ssąco-płuczącej OFP, 
monitora OEV 203, źródła światła CLE 145, procesora video CV 145 zawarto zapisy 
istotne dla pracy tych urządzeń, zaświadczające o ich sprawności. Do każdego z 
protokołów przeglądu dołączony był test bezpieczeństwa elektrycznego z wynikami 
pomiarów, wpisem że zmierzone wartości mieszczą się w normie, nazwą urządzenia 
testującego, datą następnego przeglądu, zapisem iż był to przegląd techniczny. 
 
W raporcie serwisowym z dnia 11.08.2015 r. f-y [...]117 z przeglądu technicznego 
defibrylatora Life Pac – 10 P zapisano, że wykonano przegląd techniczny, 
sprawdzono prawidłowość działania, dokonano pomiaru energii defibrylacji.  
 
W 2016 r. przegląd wymienionych urządzeń przeprowadził [...]118 nie sporządzając 
dokumentacji z przeprowadzonych czynności. W kartach technicznych bądź 
paszportach tych urządzeń [...]119 dokonał wpisów o przeprowadzeniu przeglądów 
technicznych, sprawności technicznej urządzeń oraz parametrach badanych 
urządzeń „w normie”. Do żadnej z kart technicznych, bądź założonych nowych 
paszportów ww. urządzeń nie były sporządzone i dołączone protokoły informujące o 
zakresie wykonanych testów i ich wynikach.  

(dowód: akta kontroli str. 586-635;1246-1248) 
  

Przesłuchany w charakterze świadka [...]120 zeznał, że m.in. około 1982 r. był 
uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Zakłady Techniki Medycznej 
w Zabrzu, które umożliwiało mu wykonywanie napraw i serwisowań, w tym 
przeglądów technicznych zestawów reanimacyjnych (EKG, defibrylatorów 
i kardiowersji) tego producenta. Szkolenie to pozwalało mu na dokonywanie 
przeglądów i napraw aparatury innych producentów, ze względu na 
schematyczność ideową zastosowanych w tym sprzęcie rozwiązań. Dokonując 
napraw świadek był w kontakcie z serwisem producenta i pytał czy może daną 
konkretną naprawę przeprowadzić. Około 1985 r. był uczestnikiem szkolenia 
w Lublinie zorganizowanym przez Wojskowe Zakłady Techniki Medycznej, które 
umożliwiało mu wykonywanie napraw i serwisowań oraz przeglądów technicznych 
zestawów USG polskiego producenta. Zeznał, że na okoliczność ww. dwóch 
szkoleń nie posiada zaświadczeń o ich odbyciu. Zaświadczenia te wpłynęły 
bezpośrednio do Szpitala, z uwagi iż to pracodawca je finansował, jednak nie zna 
przyczyny dlaczego nie ma ich w aktach osobowych. Od 19 do 30.10.1987 r. był 
uczestnikiem szkolenia serwisowego organizowanego przez [...]121 umożliwiającego 
naprawy i przeglądy serwisowe sprzętu USG tego producenta. 
Od 2015 r. pracownik dysponuje urządzeniem o nazwie: tester firmy Riegel Medical 
62353 oraz analizatorem funkcji życiowych: Riegel Medical Uni – Sim (nr 
inwentarzowy niewidoczny (starty). Na pytanie czy urządzenia te (tester: 
SzW/APM/6452/8-80-802/15 oraz analizator: Riegel Medical Uni –Sim) posiadają 
ważne badania techniczne świadek zeznał, że nie wie czy mają one ważne badanie. 
Na pytanie czy oddawał ww. urządzenia do wykonania okresowych przeglądów 
(badań) technicznych świadek zeznał, że od daty zakupu nie oddawał ich do 
przeprowadzenia takich badań.  

                                                      
116 Jw. 
117 Jw.  
118 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 
119 Jw. 
120 Jw. 
121 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
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Na pytania: 
- czy sporządził raporty o zmierzonych wartościach dla urządzeń, którym „podbił” 

przeglądy techniczne świadek zeznał, że nie sporządzał raportów dla urządzeń, 
którym potwierdzał wykonanie przeglądów technicznych. Wynikało to 
z wcześniejszych ustaleń z poprzednią dyrekcją SzW, że pomiary należy fizycznie 
wykonać i jeśli są zgodne z wymogami producenta wystarczy potwierdzić 
w paszporcie własnym podpisem zgodnie z tekstem jak w paszporcie technicznym 
danego urządzenia. Jeśli natomiast nie były zachowane parametry danego 
urządzenia należy ustalić dlaczego nie są zachowane i z braku możliwości 
usunięcia usterki aparat przekazać do serwisu, 

- dlaczego nie zrealizował zapisów umowy zlecenia zawartej z dyrektorem 
P. Ciompą, której zapisy stanowiły m.in., że po dokonaniu przeglądu zobowiązany 
był sporządzić protokół zawierający opis wartości wykonanych pomiarów, 
zestawienie wymienionych części, sporządzić oświadczenie o sprawności sprzętu 
medycznego oraz określić datę następnego przeglądu, a każdy protokół podlegał 
zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę, świadek zeznał, że w rozmowie z dyrektorem 
technicznym Panem R. Wyskielem ustaliliśmy wspólnie, że sposób wykonywania 
przeglądów będzie przebiegał jak przedstawiono w pkt. powyżej. Z chwilą kiedy 
Szpital OLK wejdzie w struktury Szpitala Wojewódzkiego zostanie zawarta umowa 
na dokonanie pełnych przeglądów przez firmę zewnętrzną.  

(dowód: akta kontroli str.884-894; 1235-1240) 
    

Z danych za okres od 1.11.2016 r. do 31.01.2017 r. wynika, że w Zakładzie 
Diagnostyki Obrazowej Szpitala OLK aparatami medycznymi nieposiadającymi 
ważnych okresowych przeglądów technicznych wykonano nw. liczbę badań: 
- aparatem RTG Axiom Iconos i aparatem RTG Bochum HFE 601 – wykonano 

łącznie 2.879 badań,  
- aparatem RTG HF – 110 A – wykonano 5 badań, 
- aparatem RTG Stomax 101– wykonano 8 badań, 
- aparatem do mammografii RTG Sophie Planmed wykonano – 58 badań,  
- aparatem USG Mindray DC-N3 – w okresie od 1.12.2016 r. do 31.01.2017 r. – 

wykonano 669 badań. 
 
Łącznie ww. aparatami medycznymi nieposiadającymi ważnych okresowych 
przeglądów technicznych wykonano 3.619 badań.  
 
Znajdujące się na stanie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym 
2 respiratory, które przez okres 3 m-cy nie posiadały ważnych badań technicznych 
oraz defibrylator, któremu przegląd zweryfikował pracownik Szpitala, w okresie od 
13.10.2016 do 26.01.2017 r. nie były wykorzystywane do celów reanimacyjnych, ze 
względu na brak pacjentów kwalifikujących się do ich użycia. Pani Beata Litwin – 
pielęgniarka Oddziałowa oświadczyła, że defibrylator uruchamiany jest codziennie 
w celu sprawdzenia czy jest on sprawny technicznie. 
 
W Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii: 
- aparatem Bronchofiberoskop BF- TE -2 Olympus, nieposiadającym od 26.08.2016 

r. aktualnego przeglądu technicznego, do dnia 17.01.2017 r. wykonano 15 badań,  
- aparatem elektrochirurgicznym Spektrum, któremu termin badania technicznego 

upłynął z dniem 29.12.2016 r. wykonano 5 badań.  
- urządzenia Life Pac -10P, Defi Card Combi II , aparat USG ALOKA SSD 4000 

Plus, zestaw do Polipektomii z Diatermią PSD 30, 2 zestawy do videoendoskopii 
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Olympus, których przeglądy wykonał [...]122 były w ciągłym użyciu. Pani Joanna 
Hnatyk – pielęgniarka Oddziałowa oświadczyła, że ustalenie dokładnej liczby 
wykonanych badań nie jest możliwe. 

(dowód akta kontroli str. 444-446; 636-637; 1090) 
 

 
Przepisy art. 90 ust. 1 oraz 6-9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych123 stanowią odpowiednio, że wyrób powinien być /…/ używany zgodnie 
z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do 
przestrzegania instrukcji używania (ust. 1).  
Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, 
napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, 
przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa 
wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w 
szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) 
podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu 
(ust. 6). 
Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację określającą terminy 
następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, 
wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do 
udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń 
podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w ust. 6 (ust. 7). 
 
W § 23 pkt 3 ppkt 4 regulaminu organizacyjnego Szpitala OLK zapisano, że do 
zadań Sekcji Aparatury Medycznej należy m.in.: nadzór nad bieżącą eksploatacją 
aparatury i sprzętu medycznego w celu zapewnienia ich prawidłowego 
i bezpiecznego działania (lit. a); nadzór nad przygotowaniem, realizacją oraz 
rozliczeniem zleceń usług serwisowych wykonanych przez autoryzowane serwisy 
zewnętrzne (lit. c); przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dokumentacji /zlecenia, umowy serwisowe, protokoły, orzeczenia techniczne, itp./ 
niezbędnej do przeprowadzenia napraw serwisowych i administrowania aparaturą 
medyczną. 

(dowód: akta kontroli str. 724)  

P.o. Dyrektora P. Ciompa nie udzielił odpowiedzi na pytania dlaczego: 
- dopuścił do użytkowania aparatury medycznej w Szpitalu OLK, która nie posiadała 

ważnych okresowych przeglądów technicznych? 
- zezwolił – pomimo wyżej przytoczonych wymogów przepisu ustawy o wyrobach 

medycznych oraz zapisów z instrukcji użytkowania i dotychczas stosowanej w tym 
Szpitalu praktyki przeprowadzania serwisu sprzętu medycznego przez 
autoryzowanych przedstawicieli producentów tego sprzętu – na wykonywanie tych 
czynności osobie, która takich autoryzacji nie posiadała? 

- nie egzekwował od [...]124 należytego wywiązania się z zawartej umowy zlecenia? 
- dopuścił do naruszenia cyt. powyżej przepisu art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach 

medycznych?  
- zlikwidował Sekcję Sprzętu i Aparatury Medycznej w b. SzM (Szpitalu OLK) bez 

zapewnienia ciągłości serwisowania urządzeń i aparatury medycznej przez 
certyfikowane podmioty zgodnie z instrukcjami producentów?   

                                                      
122 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
123 Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm. 
124 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
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(dowód: akta kontroli str. 1042-1055) 
 
1. Używanie co najmniej 23 urządzeń medycznych (takich jak defibrylatory, 

aparaty RTG, aparaty USG, videoendoskopy), bez wykonania wymaganych 
przeglądów technicznych, mimo iż upłynęły terminy określane przez 
producentów tych urządzeń. Stanowiło to naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy 
o wyrobach medycznych. Okres użytkowania tych urządzeń po upływie terminu 
do badania technicznego był różny i wynosił od 19 dni do 18 miesięcy. Istotną 
przyczyną tego stanu była likwidacja Sekcji Aparatury Medycznej bez 
przekazania jej zadań innej komórce organizacyjnej. Odpowiedzialność ponosi 
p.o. Dyrektora Szpitala OLK.  

2. Zlecenie dokonywania przeglądów okresowych aparatury medycznej osobie, 
która nie posiadała uprawnień do ich wykonywania określonych przez 
producentów poszczególnych urządzeń, co naruszało cyt. art. 90 ust. 1 ustawy 
o wyrobach medycznych. Skutkiem tego czynności wykonane przez taką osobę 
nie były przeglądami okresowymi a przez to sprzęt nie był właściwie 
utrzymywany (używany zgodnie z instrukcją). Terminy następnych przeglądów 
wyznaczone w wyniku tak przeprowadzonych sprawdzeń zostały określone 
nierzetelnie.  

3. Niewyegzekwowanie od zleceniobiorcy dokumentacji dotyczącej sprawdzeń 
i kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej, mimo takiego obowiązku 
zawartego w umowie zlecenia. Było to działanie nierzetelne. Skutkiem tego 
Szpital OLK nie posiadał dokumentacji wymaganej przepisem art. 90 ust. 6 cyt. 
ustawy. 

4. Niezabezpieczenie ciągłości dokonywania przeglądów okresowych aparatury 
medycznej, w związku z ograniczeniem działalności Sekcji Aparatury 
Medycznej od 1.10.2016 r., a następnie jej likwidacją. Skutkiem tego 
dokumentacja z przeglądów urządzeń została rozproszona do poszczególnych 
Oddziałów i przekazana pielęgniarkom Oddziałowym, co nie pozwalało na 
prawidłową realizację tego zadania.  

  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wykorzystywanie w Szpitalu OLK 
urządzeń i aparatury medycznej, dla której upłynęły terminy kolejnych okresowych 
przeglądów technicznych oraz niezapewnienie ciągłości dokonywania takich 
przeglądów po rozwiązaniu Sekcji Aparatury Medycznej. [...]125 
 

2. Sytuacja finansowa 

Do dnia 1.03.2016 r., tj. dnia wykreślenia SzM w Przemyślu z KRS podmiotem 
tworzącym była Gmina Miejska w Przemyślu.  
Uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdań finansowych SzM za lata 2013-2015 oraz 
za dwa miesiące 2016 r. przez Radę Miasta podjęte zostały odpowiednio w dniach:  
- za 2013 r. – 26.06.2014 r. (wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji 

wyniósł: plus 136.817,24 zł);  
- za 2014 r. – 25.06.2015 r. (wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji 

wyniósł: minus 1.520.935,34 zł); 
- za 2015 r. – 23.06.2016 r. (wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji 

wyniósł: minus 4.103.489,72 zł); 

                                                      
125 Dalsza część oceny cząstkowej nie została opublikowana z uwagi na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie 
z dnia 3 października 2018 r. znak IV Co 185/18.  

Ustalone 
nieprawidłowości  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 
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- za okres od 1.01. do 29.02.2016 r. – 25.08.2016 r. (wynik finansowy po dodaniu 
kosztów amortyzacji wyniósł: minus 739.638,09 zł);  

         (dowód: akta kontroli str.930-995) 
 
Na koniec 2015 r. suma bilansowa SzM wynosiła 23.818,5 tys. zł. Zobowiązania 
i rezerwy na zobowiązania wynosiły 16.748,0 tys. zł, (70,3% sumy bilansowej), 
z tego: rezerwy na zobowiązania – 3.923,3 tys. zł, zobowiązania długoterminowe – 
0 zł, zobowiązania krótkoterminowe – 6.015,5 tys. zł, rozliczenia międzyokresowe 
(pasywa) – 6.809,2 tys. zł. 
Skumulowana strata z lat poprzednich wynosiła - 4.790,2 tys. zł a strata netto za rok 
2015 wynosiła - 5.985,5 tys. zł. Łączna kwota zobowiązań na koniec roku wynosiła 
6.015,5 tys. zł. 
Na koniec 2016 r. suma bilansowa Szpitala OLK wynosiła 25.085,6 tys. zł. 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 22.341,5 tys. zł, (89,1% sumy 
bilansowej), z tego: rezerwy na zobowiązania – 5.189,2 tys. zł, zobowiązania 
długoterminowe – 864,2 tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe – 8.584,7 tys. zł, 
rozliczenia międzyokresowe (pasywa) – 7.703,3 tys. zł. 
Skumulowana strata z lat poprzednich wynosiła - 12.074,0 tys. zł a strata netto za 
rok 2016 wynosiła - 4.660,9 tys. zł. Łączna kwota zobowiązań na koniec roku 
wynosiła 9.448,9 tys. zł.  
W latach 2013 – 2016 przychody z tytułu udzielonych świadczeń oraz koszty ich 
wykonania w SzM i Szpitalu OLK przestawiały się następująco: 
- na dzień 31.12.2013 r. przychody – 23.860,9 tys. zł, koszty – 24.125,7 tys. zł,  
- na dzień 31.12.2014 r. przychody – 30.564,9 tys. zł, koszty – 34.258,4 tys. zł,  
- na dzień 31.12.2015 r. przychody – 30.989,5 tys. zł, koszty – 35.463,5 tys. zł, 
- na dzień 29.02.2016 r. przychody –   4.465,5 tys. zł, koszty –  5.873,6 tys. zł, 
- na dzień 31.12.2016 r. przychody – 27.398,6 tys. zł, koszty – 33.006,5 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli str.931-980; 1056-1071; 1206-1210; 1213; 1218-1234) 
 
Na koniec 2015 r. przychody netto ze sprzedaży produktów OLK SP ZOZ 
w Przemyślu (6.497.862,88 zł) i SzM (30.989.540,79 zł) wyniosły łącznie 
37.487.403,67 zł, koszty działalności operacyjnej stanowiły odpowiednio kwoty: 
6.776.754,48 zł i 35.463.530,60 zł, tj. łącznie 42.240.285,08 zł. 
W 2016 r. przychody netto ze sprzedaży produktów połączonego OLK SP ZOZ 
i SzM, tj. Szpitala OLK w Przemyślu wyniosły 27.398.640,14 zł i były niższe od sumy 
przychodów tych podmiotów z 2015 r. o 10.088.763,53 zł. W 2016 r. koszty 
działalności operacyjnej Szpitala OLK stanowiły kwotę 33.006.480,19 zł i były niższe 
od sumy kosztów OLK SP ZOZ i SzM z 2015 r. o 9.233.804,89 zł.  
W 2015 r. wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji OLK SP ZOZ i SzM 
wyniósł odpowiednio: minus 32.437,21 zł i minus 4.103.489,72 zł. Wynik finansowy 
Szpitala OLK, po połączeniu tych podmiotów, za okres od 1.01.2016 r. do 
31.12.2016 r. po dodaniu kosztów amortyzacji wyniósł minus 2.887.615,01 zł.  
Na koniec 2015 r. stan środków pieniężnych w OLK SP ZOZ i SzM wynosił 
odpowiednio: 1.015.110,85 zł i 97.578,59 zł, tj. łącznie 1.112.689,44 zł, a na koniec 
2016 r. w Szpitalu OLK – 126.420,78 zł.  
Należności krótkoterminowe OLK SP ZOZ i SzM na koniec 2015 r. wynosiły 
odpowiednio: 586.608,79 zł i 3.262.854,58 zł, tj. łącznie 3.849.463,37 zł, 
a zobowiązania krótkoterminowe 665.224,95 zł i 6.015.522,86 zł – łącznie 
6.680.747,81 zł. Na koniec 2016 r. w Szpitalu OLK należności krótkoterminowe 
wynosiły 3.186.926,73 zł, a zobowiązania krótkoterminowe 8.584.728,60 zł. 
W 2015 r. należności krótkoterminowe OLK SP ZOZ i SzM stanowiły 
57,6% zobowiązań krótkoterminowych, a w 2016 r. jedynie 37,1%. Uwzględniając 
stan środków pieniężnych i należności krótkoterminowych do zobowiązań 
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krótkoterminowych relacja ta w 2015 r. wynosiła 74,3%, a w 2016 r. – uległa 
pogorszeniu i wynosiła tylko 38,6%.  
Wartości wskaźników bieżącej126 i szybkiej127 płynności oraz wypłacalności 
środkami pieniężnymi128 świadczyły o problemach z płynnością finansową jednostki. 
Także wybrane wskaźniki ekonomiczne, w tym bilansowania129, finansowania130 
oraz wartość bilansowa131 jednostki z roku na rok ulegały pogorszeniu. W 2016 r. 
jedynie wskaźniki rentowności majątku132 (ROA) oraz rentowności netto133, uległy 
poprawie w porównaniu do wyników SzM z 2015 r., jednakże poziomy ich wartości 
znacząco odbiegały od norm uznawanych za typowe.    

W relacji do 2015 r. w 2016 r. wynik finansowy Szpitala OLK uległ poprawie, jednak 
na koniec 2016 r. w Szpitalu OLK w stosunku do 2015 r. (w obu podmiotach łącznie) 
zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 1.903.980,79 zł, a należności 
krótkoterminowe łącznie ze środkami pieniężnymi były niższe o 1.648.805,30 zł.  

 (dowód: akta kontroli str.964-980; 1056-1071; 1206-1210) 
 
W 2014 r. NFZ przeprowadził kontrolę w zakresie leczenia szpitalnego za okres od 
stycznia 2012 r. do czerwca 2013 r. W jej wyniku SzM został wezwany do zapłaty 
nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości 1.821.275,56 zł oraz 
kary umownej w kwocie 102.260,18 zł. Kontrola została przeprowadzona 
w 7 oddziałach SzM, spośród skontrolowanych 1.597 historii chorób 
przedstawionych przez SzM do rozliczenia, sposób rozliczenia 816 z nich, na kwotę 
1.900.263,56 zł, został przez NFZ zakwestionowany. Dyrektor Szpitala występował 
do NFZ z wyjaśnieniami i prośbami o zaakceptowanie zmian grup JGP, wskazując, 
iż świadczenia zostały faktycznie wykonane – co nie było kwestionowane przez NFZ 
– i prosząc o uznanie (po zmianie kwalifikacji do innej JGP) wartości zrealizowanych 
świadczeń na kwotę 1.052.895,48 zł.  
W jednym z pism skierowanych do dyrektora NFZ, SzM powoływał się na 
niezasadność obciążania skutkami finansowymi kontroli nowego podmiotu, tj. SzM, 
za okres gdy organem tworzącym był Minister Obrony Narodowej (tj. do dnia 
7.04.2013 r. – wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą). Nowy organ tworzący (Gmina Miejska w Przemyślu) w chwili 
przejmowania b. 114 Szpitala Wojskowego nie mógł wiedzieć o zobowiązaniach, 
                                                      
126 jest traktowany jako podstawowy miernik zdolności przedsiębiorstwa do spłacenia wszystkich jego zobowiązań bieżących 
przez upłynnienie posiadanych zasobów majątku obrotowego. Wskaźnik ten jest stosunkiem majątku obrotowego do 
zobowiązań bieżących (krótkoterminowych). Niski poziom świadczy o trudnościach płatniczych jednostki, a nawet niekiedy o 
jej niewypłacalności. Jako optymalny poziom wskaźnika, dający realne zapewnienie spłaty zobowiązań traktuje się jako 
wysokość w granicach od 1,5 do 2,0. Obniżenie wskaźnika poniżej 1,2 jest wyraźnym zagrożeniem bezpieczeństwa 
finansowego. Wynosił on w: 2014 r. – 1,1; w 2015 r. – 0,66; w 2016 r. – 0,47. 
127 wyraża możliwość spłaty zobowiązań na podstawie łatwiej dostępnych do rozliczeń finansowych składników majątku 
obrotowego. Wskaźnik jest stosunkiem całości majątku obrotowego z wyłączeniem zapasów i rozliczeń międzyokresowych  
czynnych do zobowiązań bieżących (krótkoterminowych). Wskaźnik ten powinien kształtować się na poziomie co najmniej 
jedności, gdyż w zasadzie wówczas potwierdza on możliwość pokrycia przez jednostkę wymagalnych zobowiązań. Wynosił on 
w: 2014 r. – 0,94; w 2015 r. – 0,52; w 2016 r. – 0,39.    
128 jest relacją najbardziej płynnych środków obrotowych tj. środków pieniężnych, do zobowiązań (krótkoterminowych). 
Wyjaśnia on zatem jaką kwotę wymagalnych zobowiązań jednostka pokryć może z bezpośrednio dostępnych środków 
płatniczych. Nie przesądza on jednak o stopniu wypłacalności a jedynie sygnalizuje jego sprawność płatniczą. Optymalna 
wartość wskaźnika wynosi 0,2. Wskaźnik ten w 2014 r. wynosił 0,473; w 2015 r. – 0,016 i w 2016 r. wyniósł 0,014.  
129 złota reguła bilansowania jest relacją kapitału własnego + rezerw długoterminowych + rozliczeń międzyokresowych 
przychodów długoterminowych x 100 do aktywów trwałych. Poziom wskaźnika uznawany za typowy/bezpieczny: 100 - 150, 
kryterium prezentacji - %. Wynosił on w: 2014 r. – 97,1%; w 2015 r. – 88,0%; w 2016 r. – 61,8%.    
130 złota reguła finansowania jest relacją kapitału własnego x 100 do kapitału obcego. Poziom wskaźnika uznawany za 
typowy/bezpieczny: powyżej 100, kryterium prezentacji - %. Wynosił on w: 2014 r. – 232,8%; w 2015 r. – 117,5%; w 2016 r. – 
29,0%.    
131 wyraża różnicę pomiędzy aktywami ogółem do zobowiązań ogółem. Poziom wskaźnika uznawany za typowy/bezpieczny: 
wzrostowy, kryterium prezentacji – w tys. zł. Wynosił on w: 2014 r. – 20.938,8 tys. zł; w 2015 r. – 17.803,0 tys. zł; w 2016 r. – 
15.636,7 tys. zł. 
132 rentowności majątku (ROA) jest relacją wyniku finansowego netto x 100 do aktywów ogółem. Poziom wskaźnika uznawany 
za typowy/bezpieczny: 5 – 8, kryterium prezentacji - %. Wynosił on w: 2014 r. – (minus) 9,5%; w 2015 r. – (minus)25,1%; 
w 2016 r. – (minus)18,6%.    
133 rentowności netto jest relacją wyniku finansowego netto x 100 do przychodów ogółem. Poziom wskaźnika uznawany za 
typowy/bezpieczny: 3–8, kryterium prezentacji -%. Wynosił on w: 2014 r. – (minus) 8,4%; w 2015 r. – (minus)18,8%; w 2016 r. 
– (minus)15,3%.    
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którymi został obciążony nowy podmiot. Były dyrektor SzM wyraził przypuszczenie, 
iż w takiej sytuacji nie doszłoby do przejęcia Szpitala przez Gminę. W odpowiedzi 
dyrektor POW NFZ przypomniała o treści przepisu art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym nowy podmiot przejmuje 
uprawnienia i obowiązki oraz wszystkie stosunki prawne po podmiotach 
przejmowanych. Art. 67 ust. 4 cyt. ustawy stanowi, że z dniem wykreślenia podmiotu 
przejmowanego z KRS podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie stosunki 
prawne, których podmiotem był podmiot przejmowany, bez względu na charakter 
prawny tych stosunków. Złożone przez dyrektora SzM zażalenie oraz wniosek 
o ponowne rozpatrzenie zażalenia na czynności dyrektora POW NFZ do Prezesa 
NFZ nie przyniosło zmian, co do treści ustaleń i ocen zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym dyrektora POW NFZ. Pismem z dnia 15.04.2015 r. POW NFZ zmienił 
kwotę nienależnie przekazanych środków określonych w wystąpieniu pokontrolnym, 
z kwoty 1.821.275,56 zł na 1.818.935,56 zł. Zawarto też ugodę dotyczącą spłaty tej 
kwoty oraz naliczonej kary.   

(dowód: akta kontroli str.784-880)  

Na pytanie o czynności zmierzające do rozstrzygnięcia sporu w drodze 
postępowania sądowego i odzyskania części wartości zrealizowanych świadczeń, 
Pan M. Lewicki – były p.o. dyrektora SzM wyjaśnił, że „nie podejmowałem takich 
działań, gdyż to Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Podkarpacki uznał, że Szpital 
Miejski pobrał od oddziału nienależne szpitalowi pieniądze i należy je zwrócić. 
Zawarłem ugodę z NFZ gdyż nawet proces sądowy nie wstrzymywał egzekwowania 
tych pieniędzy przez NFZ, co mogło doprowadzić do katastrofalnej finansowej 
sytuacji szpitala. Nie występowałem na drogę sądową”.   

(dowód: akta kontroli str.640-643) 

 
Były Szpital Wojskowy (poprzednik SzM i Szpitala OLK) realizował inwestycję pn. 
Rozbudowa budynku nr 5, budowa przewiązki łączącej budynki nr 5 i 2, rozbudowa 
budynku nr 40, modernizacja wyposażenia stacji trafo z zagospodarowaniem terenu 
przyległego dla potrzeb 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SP ZOZ przy ul. 
Słowackiego 85 w Przemyślu o wartości około 35,6 mln zł. Zrealizowano I. etap 
inwestycji o wartości kosztorysowej 15,3 mln zł. Przewidywany koszt kolejnych 
dwóch etapów, wg szacunków z 2006 r., wynosił 20,3 mln zł brutto. Obejmowały one 
budowę nowego bloku operacyjnego, remont niskiego i wysokiego parteru budynku 
nr 5.  
Potrzebę znacznych nakładów na Blok operacyjny w wysokości 15-25 mln zł 
wskazywano jako jedną z przyczyn przemawiającą za koniecznością zmian 
w przemyskim lecznictwie.  

 (dowód akta kontroli str. 640-643; 881-883;1042-1054) 
 

W dniu 23.07.2014 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim (Instytucja 
Zarządzająca RPO WP – IZ), a SzM została zawarta umowa o dofinansowanie 
projektu pt. Kompleksowa informatyzacja SzM w Przemyślu jako element 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Projekt realizowany był 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 3. Społeczeństwo informacyjne; 
Działania 3.1 Społeczeństwo informacyjne; Tematu priorytetu 13. Usługi aplikacyjne 
dla obywateli; Działalność gospodarcza 10. Poczta i telekomunikacja.   
Wartość Projektu po zmianach (wg aneksu z dnia 19.09.2014 r. do umowy 
o dofinansowanie z 23.07.2014 r.) stanowiła kwotę 3.709.875,45 zł, dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.111.364,11 zł.  
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Przedmiotem umowy była informatyzacja SzM obejmująca modernizację 
infrastruktury informatycznej Szpitala, wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego 
i systemu radiologii cyfrowej RIS/PACS /…/.   

 (dowód: akta kontroli str.997-1041) 
 

P.o. Dyrektora SzW wyjaśnił, iż Instytucja Zarządzająca została przez Szpital 
poinformowana o fakcie łączenia Szpitali oraz o przenoszeniu oddziałów na ul. 
Monte Cassino. Pierwsze pisma w tej sprawie były kierowane do IZ jeszcze w 2016 
r. Ostatnie pismo dotyczące trwałości projektu zostało przesłane 29 maja 2017 r. 
Pismem z dnia 01.06.2017 r. Dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego (IZ) wskazał, iż w opinii Departamentu 
planowana zmiana związana z łączeniem Szpitali nie powinna stanowić zagrożenia 
dla zachowania zasady trwałości wynikającej z art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006. 

 (dowód: akta kontroli str. 1317; 1341-1345) 
 

W dniu 19.08.2015 r. pomiędzy Ministrem Środowiska pełniącym funkcję Operatora 
Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych 
źródeł energii”, w imieniu którego działał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwany Narodowym Funduszem a SzM została 
zawarta umowa o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 
2009-2014 Projektu pt. Termomodernizacja obiektów SzM w Przemyślu.   
Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosił 2.052.708 zł, poziom 
dofinansowania ze środków Programu miał nie przekroczyć kwoty 1.529.900,54 zł.  
Pismem z dnia 8.02.2016 r. p.o. Dyrektora P. Ciompa zwrócił się do Narodowego 
Funduszu z prośbą o rozwiązanie umowy z dnia 19.08.2015 r. W uzasadnieniu 
poinformował, iż w związku z przeprowadzaną restrukturyzacją SzM w postaci 
wygaszania niektórych oddziałów lub przenoszenia do innych budynków 
nieuzasadnionym staje się ponoszenie dalszych kosztów na termomodernizację 
budynków, które przestaną być użytkowane.   
Pismem z dnia 30.03.2016 r. Narodowy Fundusz potwierdził spełnienie warunku 
rozwiązania umowy na wniosek Beneficjenta wskazany w art. 16 ust. 4 umowy ws. 
projektu.  

(dowód: akta kontroli str.1091-1125; 1142) 
 

Na pytanie, co było powodem rezygnacji z realizacji umowy i otrzymania 
dofinansowania na termomodernizację, skoro wówczas jeszcze obowiązywała 
koncepcja przenoszenia oddziałów niezabiegowych do obiektów przy ul. 
Słowackiego p.o. Dyrektora Pan P. Ciompa wyjaśnił, że „przyczyną była trudna 
sytuacja finansowa Szpitala uniemożliwiająca wygospodarowanie środków na wkład 
własny Szpitala konieczny do sfinansowania inwestycji”. 

 (dowód: akta kontroli str.1341-1345) 
 

Lekarz [...]134 świadczyła pracę w okresie od maja do lipca 2016 r. w SzW im. Ojca 
Pio na podstawie umowy zawartej pomiędzy SP ZOZ OLK w Rzeszowie a Szpitalem 
OLK. Faktury wystawione przez SP ZOZ OLK Rzeszów za wykonane świadczenia 
zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii wykonane przez tego 
lekarza na rzecz SzW, były opłacane i ujmowane w kosztach Szpitala OLK. Wartość 
ww. świadczeń stanowiła kwotę 25.019,16 zł. 

(akta kontroli str. 1364-1372) 
                                                      
134 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
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Lekarz [...]135 zatrudniony był na podstawie umowy zawartej w dniu 1.09.2016 r. ze 
Szpitalem OLK w okresie od września do listopada 2016 r. W umowie wskazano, że 
miejscem świadczenia usług był SzW, mimo iż umowa została zawarta pomiędzy 
ww. lekarzem a Szpitalem OLK. Faktury wystawione przez tego lekarza za usługi 
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii wykonane na rzecz SzW były 
opłacane i ewidencjonowane w ciężar kosztów Szpitala OLK. Wartość tych 
świadczeń wynosiła 72.305,42 zł. 

(akta kontroli str. 1373-1383)  
 
W dniu 1.12.2016 r. pomiędzy lekarzem specjalistą [...]136 a Szpitalem OLK została 
zawarta umowa na okres od 1.12.2016 r. do 30.11.2017 r. Przedmiotem tej umowy 
było udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym SzW 
z wyłączeniem świadczeń tzw. „zabiegów” objętych umową z dnia 31.03.2016 r. 
zawartą pomiędzy SzW a OLK SP ZOZ w Rzeszowie. Umowa stanowiła, że 
miejscem wykonywania świadczeń był SzW, tj. inny podmiot niż strona zawierająca 
umowę. Wynagrodzenie za wykonane świadczenia określono na kwotę 10.000 zł. 
miesięcznie. W 2016 r. Szpital OLK poniósł koszty z tytułu tej umowy w wysokości 
10.000 zł. Dalsze koszty ponosił w 2017 r. (po okresie objętym kontrolą). 

(akta kontroli str. 1384-1397) 

  

1. Świadczenia medyczne wykonane na rzecz SzW przez trzech lekarzy o łącznej 
wartości 107.324,58 zł, zostały zaliczone w koszty funkcjonowania Szpitala 
OLK, mimo że świadczenia te wykonywali w innym szpitalu. Było to naruszenie 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości137, zgodnie 
z którą w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, 
przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi 
przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich 
zapłaty. 

2. W umowach zawartych przez Szpital OLK z dwoma lekarzami ([...]138 i [...]139) 
wskazano, że miejscem świadczenia usług zdrowotnych jest „Wojewódzki 
Szpital im. Św. Ojca Pio”, tj. inny podmiot niż strona umowy. Było to działanie 
nierzetelne, za które odpowiedzialność w pierwszym przypadku ponosi p.o. 
Dyrektora P. Ciompa, a w drugim – J. Surgiewicz – z-ca Dyrektora ds. 
Ekonomicznych (która podpisała umowę z up. Dyrektora Szpitala OLK).  

 
W powyższej sprawie Dyrektor SzW wyjaśnił, że w związku z naleganiem lekarzy 
pozostających w Szpitalu OLK z powodu likwidacji w tym Szpitalu Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii zdecydowano o zorganizowaniu stanowiska 
anestezjologicznego niezbędnego do wykonywania badań przeprowadzanych 
w znieczuleniu ogólnym (gastro i kolonoskopii) oraz kardiowersji elektrycznych. 
Pozostawiono też zatrudnionego jednego anestezjologa. W związku z faktycznie 
nielicznymi wykonywanymi znieczuleniami (średnio jedno tygodniowo), mając na 

                                                      
135 Jw. 
136 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
137 Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 j.t 
138 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  
139 Jw. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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uwadze efektywne wykorzystanie pracownika, zdecydowano o oddelegowaniu go do 
pracy w SzW.  
Dyrektor SzW nie wyjaśnił dlaczego ww. umowa została zawarta przez Szpital OLK, 
pomimo iż świadczenia medyczne realizowane przez tego lekarza zostały wykonane 
na rzecz innego podmiotu.  

(dowód: akta kontroli str. 1346-1363) 

 
W ocenie NIK sytuacja finansowa Szpitala OLK była zła, w tym z uwagi na wysokie 
kwoty zobowiązań i nie uległa znaczącej poprawie mimo dokonanego połączenia 
dwóch podmiotów. W 2016 r. wzrosły zobowiązania, które w SzM na koniec 2015 r. 
łącznie z rezerwami na zobowiązania wynosiły 16.748 tys. zł (70,3% sumy 
bilansowej), a na koniec 2016 r. – 22.341,5 tys. zł (89,1% sumy bilansowej). 
Porównanie wybranych wskaźników ekonomicznych Szpitala OLK na koniec 2016 r. 
z wynikami SzM z 2015 r., wykazało nieznaczną ich poprawę, jednakże ich wartości 
znacząco odbiegały od wartości uznawanych za poprawne.     

NIK jako nierzetelne ocenia działania dotyczące zawierania umów przez Szpital 
OLK z lekarzami wykonującymi świadczenia medyczne na rzecz SzW im. Ojca Pio, 
w sytuacji, gdy koszty wykonania tych świadczeń ponosił Szpital OLK.  

IV. Uwagi i 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 Kontroli140, wnosi o: 

1. Podejmowanie decyzji ws. zawieszania funkcjonowania oddziałów Szpitala po 
uzyskaniu zgody wojewody, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy 
o działalności leczniczej.  

2. Wyegzekwowanie od Pana [...]141 nienależnie pobranego wynagrodzenia 
w kwocie 14.632,50 zł wraz z odsetkami. 

3. Zapewnienie przestrzegania przepisu art. 90 ustawy o wyrobach medycznych 
w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych użytkowanego 
w Szpitalu sprzętu i aparatury medycznej.  

4. Powierzanie zatrudnienia w systemie zadaniowego czasu pracy jedynie tym 
osobom, które spełniają warunki do jego świadczenia w tym systemie, 
wynikające z przepisu art. 140 ustawy Kodeks pracy.  

5. Zapewnienie rzetelnego określania dat zawieranych umów. 

6. Zapewnienie dokonywania wstępnej kontroli wydatków z tytułu zawartych 
umów przez pracowników właściwych rzeczowo. 

7. Zapewnienie ujmowania kosztów związanych z osiągniętymi przychodami 
w księgach rachunkowych podmiotu, w którym te koszty zostały 
wygenerowane, tj. zgodnie z zasadami określonymi w przepisie art. 6 ust. 
1 ustawy o rachunkowości. 
 
 
 

                                                      
140 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 
141 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) 
NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano ze względu na prywatność osoby 
fizycznej.  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 
 
Rzeszów, dnia   16      lutego 2018 r. 
 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Dyrektor 
Wiesław Motyka Robert Szwagiel 
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