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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/114/2016 
z dnia 27 września 2016 r. 
Roman Chrząszcz – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/103/2016 z dnia 21 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 - 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1, zwany dalej Urzędem 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prezydentem Miasta Przemyśla, od dnia 10 listopada 2002 r. jest Pan Robert Choma, 
zwany w dalszej treści wystąpienia Prezydentem.  

 (dowód: akta kontroli str.5-9) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Miasto Przemyśl rzetelnie przygotowało 
połączenie Szpitala Miejskiego z Obwodem Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ 
w Przemyślu. Prawidłowo monitorowano sytuację Szpitala przed jego połączeniem 
uwzględniając posiadane informacje o potrzebach zdrowotnych mieszkańców.  
  
Podejmując działania zmierzające do połączenia szpitali, organy Miasta działały 
zgodnie z celami określonymi w dokumencie pt. Ocena potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców województwa podkarpackiego, ujętymi w uchwale Zarządu 
Województwa Podkarpackiego oraz z wnioskami i rekomendacjami, które 
sformułował powołany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Zespół ds. 
racjonalizacji opieki zdrowotnej w Przemyślu.  

Po podjęciu uchwały ws. przyjęcia stanowiska o połączeniu Szpitali Prezydent 
konsultował projekt z przedstawicielami związków zawodowych Szpitala Miejskiego 
(SzM). W związku z opiniami wyrażającymi niezadowolenie z łączenia Szpitali, 
Prezydent na wniosek Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej 
wspólnie z przedstawicielami władz samorządu województwa wyjaśniał konieczność 
przeprowadzenia zmian w przemyskich szpitalach. 

Pierwotny zamiar połączenia SzM z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio 
(WSz) uległ zmianie w wyniku modyfikacji koncepcji połączenia przez Samorząd 
Województwa i ostatecznie SzM został połączony z Obwodem Lecznictwa 
Kolejowego SP ZOZ (OLK) w Przemyślu. Połączenie ze WSz nastąpiło w wyniku 
kolejnego przekształcenia dokonanego przez Samorząd Województwa.  

W ramach nadzoru służby Miasta dokonywały bieżącego monitoringu sytuacji 
finansowej SzM, corocznych analiz sprawozdań finansowych, a także diagnozowały 
przyczyny pogarszającej się sytuacji SzM.  

Prezydent monitorował przekształcenia przemyskich Szpitali, także kiedy Miasto 
przestało być organem tworzącym SzM, interesował się losem byłego Szpitala i jego 
pracowników, a także skierował do przedstawicieli Zarządu Województwa 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Podkarpackiego szereg wystąpień zawierających pytania m.in. o kształt i przyszłości 
funkcjonowania Szpitala przy ul. Słowackiego 85.  

Mimo deklaracji składanych mieszkańcom Przemyśla przez Zarząd Województwa 
oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w okresie, gdy Miasto było organem 
tworzącym dla SzM, dotyczących: dalszego funkcjonowania w lokalizacji przy ul. 
Słowackiego 85 w Przemyślu oddziałów niezabiegowych oraz utworzenia nowych 
oddziałów, tym Endokrynologii i Geriatrii – do zakończenia kontroli oddziały takie nie 
powstały.  

SzM po przejęciu go przez Gminę Miejską z roku na rok generował wyższy ujemny 
wynik finansowy (po dodaniu kosztów amortyzacji), tj. w 2013 r. – 136,8 tys. zł, 
w 2014 r. – 1.520,9 tys. zł, w 2015 r. – 4.103,5 tys. zł.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie połączenia szpitali 
W uchwale1 z dnia 26.03.2015 r. Rada Miejska w Przemyślu przyjęła stanowisko 
dotyczące połączenia Szpitala Miejskiego w Przemyślu (SzM) mieszczącego się 
przy ul. Słowackiego 85 z Wojewódzkim Szpitalem im. św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. 
Monte Cassino 18 (WSz). Radni uznali za celowe podjęcie przez Prezydenta 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 Podkarpackiego2. 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 uchwałę3, którą 
wyraził wolę połączenia WSz w Przemyślu ze SzM. Zarządzeniem4 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) i miejskiego (2) oraz 
przewodniczący rad społecznych ww. szpitali. Do zadań zespołu należało 
dokonanie: oceny potrzeb zdrowotnych świadczonych przez te szpitale, analizy 

                                                      
1 Nr 38/2015  
2 Nr 372/8864/14 z dnia 18 lipca 2014 r.  
3 Nr VI/124/15 
4 Nr 27/2015 
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aktualnego rynku usług medycznych świadczonych przez łączone podmioty, w tym 
analizy tego samego rodzaju świadczeń medycznych udzielanych w obu szpitalach, 
oceny wartości kontraktów zawartych przez ww. szpitale z POW NFZ, a także 
przygotowanie propozycji racjonalizacji usług medycznych oraz modelu współpracy 
między świadczeniodawcami. Efektem pracy zespołu miało być przedstawienie 
Marszałkowi, do dnia 31.12. 2015 r., wniosków z analiz oraz propozycji podjęcia 
skutecznych działań zmierzających do poprawy jakości i dostępności świadczeń 
medycznych.  

(dowód: akta kontroli str.13-15) 

W związku z podjęciem ww. uchwały – w dniu 1.04.2015 r. Prezydent zwrócił się do 
przedstawicieli: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej przy SzM (OZZPiP ZOZ), NSZZ „Solidarność” przy 
SzM, Związku Zawodowego Pracowników Rehabilitacji (ZZPR) z prośbą 
o wyrażenie opinii w sprawie połączenia SzM z WSz.  

(dowód: akta kontroli str.16-17) 

W odpowiedzi z dnia 24.04.2015 r. Komisja Zakładowa OZZPiP ZOZ przy SzM 
wyraziła niezadowolenie i zdziwienie chęcią połączenia szpitali, poddania się 
biurokratycznej machinie bez możliwości decydowania o swojej przyszłości 
i włączenie SzM w strukturę mocno zadłużonego WSz. Zdaniem Komisji 
funkcjonujące dwa szpitale są elementem pozytywnie pojętej konkurencji, co 
powoduje, że starają się o pozyskanie pacjenta i kompleksowe leczenie. Połączenie 
doprowadzi do rozbicia dobrze funkcjonującego zespołu lekarzy i pielęgniarek oraz 
pozostałych pracowników SzM, których praca i zaangażowanie zbudowały tak dobrą 
opinię tej jednostki. W piśmie przypomniano o obowiązku wynikającym z art. 261 
ustawy o związkach zawodowych5, dotyczącym poinformowania na piśmie 
organizacji związkowych przez dotychczasowego i przyszłego pracodawcę 
o przewidywanym terminie przejścia pracowników, jego przyczynach prawnych 
i ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a także 
zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, 
w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. 

(dowód: akta kontroli str.18-19) 

Podobne obawy – w piśmie do Prezydenta Miasta – wyraził przewodniczący ZZPR 
przy SzM, wskazując ponadto na nieprzedstawienie oceny kosztów społecznych 
połączenia oraz gwarancji pracowniczych dla całego personelu, w sytuacji gdy 
w obu szpitalach prowadzona jest działalność zdrowotna tego samego rodzaju, co 
wymusi redukcję pracowników z działów administracyjnych, ekonomicznych 
i technicznych. Przedstawiciel Związku oczekiwał zaangażowania Prezydenta 
w sprawę łączenia Szpitali i włączenia reprezentantów związków zawodowych SzM 
do rozmów nt. gwarancji pracowniczych oraz funkcjonowania komórek 
organizacyjnych SzM w strukturach nowej jednostki.  

Niezadowolenie z zamiaru łączenia szpitali – w liście otwartym skierowanym do 
Ministra Obrony Narodowej (oraz do wiadomości Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, parlamentarzystów RP z okręgu nr 22, Prezydenta Przemyśla 
i mediów) – wyraził prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego w Przemyślu stwierdzając m.in., że po przejęciu Szpitala przez Miasto nie 
odbył się konkurs na dyrektora Szpitala. Prezydent powołał na to stanowisko, do 
czasu ogłoszenia konkursu lokalnego polityka, który nie tylko nie przedstawił wizji 
rozwoju Szpitala, a wręcz – zdaniem autora listu – dążył do jego upadku. Jego 
zdaniem dwa szpitale zdrowo konkurowały ze sobą o pacjenta, podnosząc jakość 
świadczeń. Likwidacja jednego może prowadzić do pogorszenia dostępu jak 

                                                      
5 Z dnia 23 maja 1991 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 j. t.  
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i jakości oferowanych świadczeń. Wyraził prośbę o reaktywowanie Szpitala jako 
Szpitala Wojskowego. List o podobnej treści ww. przewodniczący skierował do 
ówczesnego wicemarszałka Sejmu oraz Ministra Zdrowia wskazując w nim ponadto 
na przytoczone przez Marszałka Województwa w piśmie (luty 2015 r.) do dyrekcji 
SzW nieprawidłowości w funkcjonowaniu WSz im. Ojca Pio w Przemyślu.  

(dowód: akta kontroli str.20-27) 

Pismem z dnia 28.04.2015 r. z-ca Prezydenta Miasta przekazał do SzM oraz 
naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie, przesłany przez Marszałka 
harmonogram działań zmierzających do połączenia SzM z WSz, z prośbą 
o przekazywanie informacji dotyczących SzM zgodnie z ww. harmonogramem. 
Zaplanowano m.in. powołanie zespołu ds. racjonalizacji /…/ (kwiecień), dyrektora 
WSz (maj), przygotowanie przez zespół danych, analiz i wniosków niezbędnych do 
połączenia (czerwiec), przygotowanie projektu porozumienia o połączeniu (sierpień), 
zawarcie porozumienia o połączeniu oraz podjęcie uchwał przez właściwe 
samorządy w tym przedmiocie (wrzesień) i dokonanie wpisu nowoutworzonego 
podmiotu do KRS (grudzień 2015 r.).  

(dowód: akta kontroli str.28-29) 

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego 
wystąpił do Urzędu Miasta w Przemyślu z prośbą o przekazanie szeregu informacji 
nt. m.in. stanu prawnego budynków stanowiących skład kompleksu szpitalnego, 
ewentualnych roszczeń byłych właścicieli, decyzji Inspektora Nadzoru Budowlanego 
lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nakazujących przeprowadzenie prac 
konserwatorskich bądź robót remontowo-budowlanych, dokumentacji technicznej 
obiektów, możliwości podziału nieruchomości zabytkowego kompleksu byłych 
Koszar Wojskowych, przeprowadzonych lub prowadzonych pracach remontowych 
i modernizacyjnych. Urząd Marszałkowski prosił też o przekazanie szeregu danych 
SzM za 2013 i 2014 r., w tym m.in. nt.: miesięcznego i rocznego poziomu kosztów: 
materiałów medycznych (leków, opatrunków, płynów infuzyjnych, itp.); osobowych 
w rozbiciu na wynagrodzenia, kontrakty i zlecenia wraz z pochodnymi; wykazów: 
zaciągniętych kredytów, pożyczek, leasingów; zobowiązań; cen za pranie, żywienie, 
sprzątanie, sterylizację, ochronę i dozór; liczby łóżek i ich wykorzystaniu, liczby 
leczonych, długości pobytu pacjenta na oddziałach; statystyki odnośnie do liczby 
udzielonych porad w poszczególnych poradniach, liczby wykonanych badań 
diagnostycznych; wartości kontraktów z NFZ, wykonaniu, liczbie zakontraktowanych 
pkt. w podziale na poszczególne zakresy świadczeń medycznych (oddziały, 
poradnie i zakłady); zrealizowanych bądź realizowanych i planowanych projektach 
unijnych; nakazów Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, ppoż., BHP oraz innych 
podmiotów, które Szpital winien wykonać; wykazu sprzętu medycznego, który 
należy zakupić lub wymienić z podaniem kosztu i miejsca instalacji, kolejki 
oczekujących do oddziałów, poradni i zakładów diagnostycznych, w tym czas 
oczekiwania, liczbę oczekujących w podziale na przypadki pilne i stabilne.  

(dowód: akta kontroli str.30-32) 

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Przemyślu złożyła 
wniosek (30 kwietnia 2015 r.) o przedstawianie miesięcznych informacji nt. 
połączenia szpitali. W związku z ww. wnioskiem, dr Grzegorz Hayder – z-ca 
Prezydenta Miasta poinformował Komisję, iż 24 kwietnia odbyło się spotkanie 
robocze Zespołu ds. racjonalizacji opieki zdrowotnej świadczonej przez przemyskie 
szpitale, na którym m.in. przekazano nominacje dla członków Zespołu, 
przedstawiono harmonogram działań zmierzających do połączenia szpitali.  

W dniu 11.06.2015 r. w Urzędzie odbyło się spotkanie z udziałem władz samorządu 
województwa i miasta Przemyśla, na którym omówiono zagadnienia dotyczące 
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łączenia SzM z WSz. Pan P. Ciompa – dyrektor WSz przedstawił koncepcję 
organizacji opieki zdrowotnej w Przemyślu polegającą na konsolidacji usług. 
W jednej z wypowiedzi wyrażono troskę o los pracowników, problem majątku 
trwałego oraz konsekwencji dla pacjentów ewentualnej likwidacji niektórych 
dublujących się oddziałów. Dyrektor P. Ciompa odpowiadał, że celem połączenia nie 
jest zwolnienie pracowników tylko dostosowanie usług do zakresu i skali potrzeb, 
a w miejsce ewentualnie likwidowanych oddziałów będą tworzone nowe 
o nieistniejących obecnie profilach. M. Lewicki – p.o. dyrektora SzM stwierdził, że 
nie ma sensownej alternatywy dla propozycji połączenia placówek, a sugestie 
prywatyzacji poprzez dzierżawę zaproponował zderzyć z opiniami pracowników 
i pacjentów, które są w ten sposób zarządzane, np. w Biłgoraju. Z kolei Marszałek 
Województwa zapewnił, że są środki na standaryzację szpitali w ramach RPO, lecz 
priorytet mają placówki kluczowe dla opieki zdrowotnej, co oznacza, że nie 
wszystkie szpitale powiatowe mogą na nie liczyć. Przemyśl mógłby je otrzymać, 
w ramach zabezpieczonych środków dla 11 najbiedniejszych powiatów 
województwa, ale przeznaczenie ich jest ograniczone stanowiskiem tak Komisji 
Europejskiej jak i rządu w zakresie mapy potrzeb zdrowotnych. Ordynator Oddziału 
Kardiologii WSz odniosła się do straty na tym Oddziale, która pojawiła się po raz 
pierwszy od wielu lat z powodu nie działającego angiografu. W dniu 26.06.2015 r. na 
terenie SzM miało miejsce spotkanie robocze Zespołu ds. racjonalizacji opieki 
zdrowotnej świadczonej przez przemyskie szpitale. Omawiano kwestie utrzymania 
i funkcjonowania Przychodni dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. 
Kapitulnej 4 w Przemyślu.  

(dowód: akta kontroli str.33-43; 64)  

W 23.06.2015 r. G. Hayder – z-ca Prezydenta wystąpił do dyrektora POW NFZ 
w Rzeszowie o wyrażenie opinii w sprawie możliwości cesji części kontraktu SzM na 
spółkę komunalną będącą własnością Gminy Miejskiej Przemyśl, do której zostanie 
przeniesione przedsiębiorstwo realizujące dotychczas działalność leczniczą 
w ramach Przychodni dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu.  

W odpowiedzi, dyrektor POW NFZ poinformowała m.in., że rozważenie wydania 
zgody na dokonanie cesji jest możliwe tylko w sytuacji przekazania na rzecz innego 
podmiotu całości świadczeń, jakie są realizowane przez świadczeniodawcę 
w ramach umów z NFZ i szeregu innych warunków, w tym posiadania tytułu 
prawnego do korzystania z lokali i budynków, w których są (będą) udzielane 
świadczenia, sprzętu i aparatury medycznej, spełnienia wymogów w zakresie 
personelu medycznego oraz wymogów sanitarnych dla pomieszczeń. Przesłanie 
wszystkich dokumentów, w tym niewymienionych powyżej, następnie ich analiza 
pozwoli na złożenie przez NFZ wiążących oświadczeń w przedmiotowej sprawie.  

(dowód: akta kontroli str.44-47) 

Pismem z dnia 1.06.2015 r. dr Grzegorz Hayder wystąpił do Macieja Lewickiego – 
p.o. dyrektora SzM z prośbą o rozważenie możliwości zatrudnienia w ramach 
umowy zlecenia Piotra Ciompy – dyrektora SzW, jako koordynatora procesu 
połączenia szpitali przemyskich. W uzasadnieniu wskazał, iż powierzenie ww. 
osobie koordynacji tego procesu przyczyni się do płynności podejmowanych działań. 

W dniu 2.06.2015 r. M. Lewicki – p.o. obowiązki dyrektora SzM zawarł z P. Ciompą 
(zleceniobiorcą) umowę zlecenia na okres od 1.06.2015 do 31.12.2015 r., 
powierzając P. Ciompie – w oparciu o uchwałę nr 38/2015 Rady Miejskiej 
w Przemyślu z dnia 26.03.2015 r. ws. przyjęcia stanowiska dotyczącego połączenia 
SzM z WSz im. Św. Ojca Pio oraz uchwałę nr VI/124/15 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego ws. wyrażenia woli połączenia Szpitali – koordynację procesu 
połączenia szpitali w Przemyślu.  
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W dniu 4.11.2015 r. M. Lewicki – p.o. obowiązki dyrektora SzM zatrudnił P. Ciompę 
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku starszego 
specjalisty ds. koordynacji procesu połączenia szpitali w Przemyślu, określając 
miejsce wykonywania pracy w SzM w Przemyślu w wymiarze tygodniowym – 37 
godz. 55 min. W informacji o warunkach zatrudnienia na podstawie art. 29 § 3 
Kodeksu pracy potwierdzony został m.in. ww. wymiar czasu pracy oraz miejsce jej 
wykonywania. Od dnia 4.11.2015 r. Piotr Ciompa zatrudniony został w ramach 
umowy o pracę zawartej z Prezydentem Miasta na stanowisku p.o. dyrektora SzM.  

(dowód: akta kontroli str.48; 292-295 oraz 6-8; 29-52; 416-417 i 1243 SzW OLK) 

W trakcie sesji Rady Miejskiej (25.06.2015 r.) radny W. Błachowicz zapytał czy 
istnieje inna koncepcja funkcjonowania SzM niż połączenie z WSz. W odpowiedzi 
z dnia 2.07.2015 r. dr G. Hayder poinformował, iż Prezydent otrzymał od kilku 
komercyjnych podmiotów propozycje dzierżawy i zarządzania SzM. Jednak 
najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest połączenie WSz ze SzM, które 
winno zostać zrealizowane we wrześniu 2015 r. W przypadku niepowodzenia tej 
koncepcji będzie możliwy powrót do tematu dzierżawy Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str.49-52) 

W dniu 9.07.2015 r. w SzM odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli dyrektorzy 
WSz, SzM, przedstawiciele organów tworzących oraz pracownicy SzM. Głównym 
celem spotkania było przedstawienie planu łączenia obu Szpitali oraz konsekwencji 
dla pacjentów i załogi Szpitala. G. Hayder z-ca Prezydenta podkreślił, że „w żadnym 
przypadku nie mówimy o likwidacji a jedynie o połączeniu obu jednostek. W wyniku 
połączenia jeden z podmiotów zostanie wykreślony z KRS ale oznacza to jedynie, 
że SzM zostanie wchłonięty przez nowy podmiot. Dowodem na to, że Szpital przy ul. 
Słowackiego będzie istniał są dalsze inwestycje m.in. 2 mln zł na 
termomodernizację, na którą zostały przyznane środki finansowe z funduszu 
norweskiego a miasto tę inwestycję będzie chciało wesprzeć z budżetu. Planowane 
są również nowe oddziały np. endokrynologia i geriatria, rehabilitacja kardiologiczna. 
W nowym podmiocie na pewno nie będzie dublujących się oddziałów, procedury 
zabiegowe zostaną przeniesione na Monte Cassino. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to 
stan zostanie utrzymany. Zmiany i propozycje przeniesienia będą na stanowiskach 
kierowniczych. Odejścia z pracy dotyczyć będą przede wszystkim osób, które mają 
świadczenia emerytalne”. Piotr Ciompa dyrektor WSz zapewnił, że „będzie równo 
i sprawiedliwie traktował wszystkich pracowników obu Szpitali bez faworyzowania 
jednej czy drugiej grupy. Oba Szpitale są na równi pochyłej i trzeba je ratować a nie 
konserwować obecną trudną sytuację. Najważniejszy jest pacjent i jego dobro więc 
wszystkie działania muszą być pod niego podporządkowane. Dla pacjenta 
niekorzystna jest redukcja personelu. Każdy ze Szpitali ma swój potencjał 
i doświadczenia i on jako dyrektor zamierza to wykorzystać. Podjęte już zostały 
pierwsze decyzje kadrowe, np. kierownikiem laboratorium będzie osoba ze SzM. 
Faktyczne połączenie będzie trwało około roku bo to formalne nastąpi w styczniu 
2016. Dopiero po czasie okaże się co naprawdę należy zmienić. Załoga Szpitala 
będzie miała możliwość i czas na konsultacje, przedstawienie swoich ocen i opinii. 
Po wstępnej analizie wiem, że część oczekiwań dyrektora i załogi jest zbieżna. 
Ważne w przekształceniu jest stanowisko NFZ, dzięki dyrektorowi p. Lewickiemu 
udało się przedstawić problemy Szpitali w Funduszu i uzyskać przychylność płatnika 
dla pomysłów na ich rozwiązanie”.  

Dyrektor Piotr Ciompa odniósł się też do kwestii m.in. jego zatrudnienia na dwóch 
etatach: dyrektora WSz oraz pełnomocnika ds. połączenia Szpitali. „Po pierwsze, 
nie jestem w konflikcie interesów. Oba Szpitale to nie spółki handlowe, mają 
wspólny cel - połączenie dla podniesienia jakości usług zdrowotnych. Aby to 
zafunkcjonowało musi być przeprowadzona solidna analiza sytuacji placówki”. 
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Zaapelował do załogi o zaufanie i czas. Po roku załoga będzie mogła ocenić te 
działania.  

Jedno z pytań pracowników SzM dotyczyło kwestii połączenia i czy jest ono 
konieczne, czy nie można pozostawić SzM w takiej formie jak dotychczas? Z-ca 
Prezydenta odpowiedział, że „argumentem za połączeniem są względy finansowe, 
które dla budżetu są miażdżące. Gmina Miejska nie jest w stanie udźwignąć 
ciężarów finansowych SzM m.in. pokrycia straty, która stale rośnie (w 2014 jest to 
1,5 mln zł). Bardzo źle wypadła kontrola NFZ (za okres 2010-2012), w wyniku której 
musi on zwrócić do NFZ ponad 2 mln zł, kolejnych milionów złotych i koniecznego 
remontu wymaga kuchnia i dostosowanie Szpitala do wymogów p. pożarowych. 
Dodatkowo w 2014 r. Szpital nie wykonał kontraktu na ok. 1,5 mln zł”.  

Przewodnicząca Związków Zawodowych oświadczyła, że najlepiej pozostawić SzM 
w dotychczasowej formie, „ze względu na różne rozgrywki personalno-polityczne 
Związek nie będzie brał udziału w restrukturyzacji”. Zapytała z-cę Prezydenta 
o następujące kwestie: czy może dać gwarancję, że zrobi wszystko aby w 
negocjacjach dot. połączenia zapewnić najlepsze warunki dla SzM? Czy da 
gwarancję niepogorszenia warunków płacy i pracy? Jaki będzie status kierowników, 
ordynatorów dublujących się stanowisk, czy w procesie restrukturyzacji będą równo 
traktowani? Pan G. Hayder odpowiedział twierdząco na pierwsze dwa pytania. Zrobi 
wszystko aby warunki pracy i płacy nie pogorszyły się i uważa, że w perspektywie 
czasu warunki się polepszą (różnice płacowe w obu Szpitalach). Natomiast 
stanowiska kierownicze będą analizowane przez dyrektora Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str.53-56) 

Z szeregiem pytań do Prezydenta Miasta, w związku z niepokojącą sytuacją wokół 
SzM, wystąpił Poseł Marek Rząsa. W odpowiedzi z dnia 27.08.2015 r. Prezydent 
Miasta poinformował m.in., że „połączenie obu jednostek jest częściowo 
podyktowane pogarszającą się sytuacją finansową SzM, wynikającą z braku 
realizacji kontraktu na leczenie szpitalne w 2013 i 2014 r. Na dzień 31.12.2014 r. 
SzM wygenerował stratę bilansową w wysokości 2.657.402,98 zł, co po odjęciu 
kosztu amortyzacji w wysokości 1.136.467,64 zł daje stratę do pokrycia przez 
podmiot tworzący w wysokości 1.520.935,34 zł. Jak wielokrotnie wskazywał 
Prezydent Miasta Gmina Miejska nie jest i nie będzie miała możliwości pokrycia tak 
wysokiej straty, w związku z tym konieczne jest podjęcie działań przewidzianych 
w ustawie o działalności leczniczej6. Na dzień 30.06.2015 r. wynik finansowy SzM 
ukształtował się na poziomie -1.986.951,04 zł, w tym koszty amortyzacji 909.698,74 
zł. Nie bez znaczenie są również fakty, które ujawniły się po przejęciu Szpitala przez 
Gminę Miejską Przemyśl w zakresie niezgodności niektórych budynków 
z przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi. Przeprowadzona przez NFZ kontrola 
prawidłowości rozliczeń za okres 2011-2012 zakończyła się koniecznością zwrotu 
kwoty 1.818.935,56 zł, nałożeniem kary w wysokości 102.260,18 zł oraz naliczeniem 
odsetek w wysokości 142.505,88 zł”. W piśmie tym poinformował też, że Rada 
Społeczna nie zajęła jeszcze stanowiska w tej sprawie, ale jest na bieżąco 
informowana o problemach Szpitala jak i projekcie konsolidacji jednostek służby 
zdrowia w Przemyślu. Stwierdził też, że „konsolidacja z całą pewnością nie 
spowoduje negatywnych skutków w postaci pogorszenia poziomu i jakości 
działalności leczniczej. Przewiduje raczej, że poziom i jakość świadczeń 
medycznych oferowanych naszym mieszkańcom będzie stale wzrastał, poprzez 
tworzenie nowych oddziałów świadczących usługi w zakresach dotychczas nie 
oferowanych w Przemyślu”. Nie przewidywał znaczących zmian w zakresie stanu 
zatrudnienia personelu medycznego i pracowników administracji, chociaż stwierdził, 

                                                      
6 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) 
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że nowy podmiot prowadzący z czasem będzie zmierzał do podjęcia kroków 
racjonalizujących w tym obszarze. Podobnie wyrażał się o poziomie inwestycji, na 
który wpływał będzie przede wszystkim samorząd województwa podkarpackiego. 
Zakładał, że zaangażowanie jego środków oraz środków unijnych pozwoli 
z optymizmem patrzeć na proces inwestycyjny w tej jednostce służby zdrowia”. 

(dowód: akta kontroli str.57-63) 

Pan Robert Choma – Prezydent Miasta na pytanie czy w ramach nadzoru 
właścicielskiego podjął działania wspierające dyrektora M. Lewickiego w celu 
uzyskania zapłaty przez NFZ za wykonane świadczenia wg zmienionych grup JGP, 
gdzie NFZ nie kwestionował faktu ich zrealizowania, a jedynie ich ujęcie i rozliczenie 
w niewłaściwych JGP oraz czy podjął czynności zmierzające do rozstrzygnięcia 
sporu w drodze postępowania sądowego i odzyskania części wartości 
zrealizowanych przez Szpital świadczeń wyjaśnił, że nie angażował się w działania 
związane z wynikami postępowania kontrolnego NFZ, ponieważ jego wsparcie 
mogło mieć jedynie charakter pozamerytoryczny. Skoro Dyrektor Szpitala nie 
kwestionował wyników postępowania kontrolnego, to trudno było oczekiwać od NFZ 
podjęcia innej decyzji niż nałożenie kary, a następnie ewentualnie jej umorzenie (co 
niestety nie nastąpiło), czy rozłożenie na raty, co udało się osiągnąć. Nie były też 
podejmowane przez Prezydenta Miasta działania dotyczące wszczęcia 
postępowania sądowego w tej sprawie przede wszystkim z powodu braku 
legitymacji prawnej do wniesienia pozwu w tej sprawie. Z pozwem mógłby wystąpić 
Dyrektor Szpitala.  

 (dowód: akta kontroli str. 228-232)  

W dniu 24.09.2015 r. dr G. Hayder przedłożył radnym Rady Miejskiej w Przemyślu 
propozycje projektu uchwały RM w sprawie połączenia SP ZOZ Obwód Lecznictwa 
Kolejowego ze SzM. W uzasadnieniu zapisano m.in., że w wyniku analiz nowego 
dyrektora WSz, który jednocześnie jest pełnomocnikiem ds. połączenia w SzM, 
zaproponowano korektę pierwotnej koncepcji połączenia. Oba szpitale posiadając 
ten sam organ tworzący nie będą prowadziły wobec siebie, szkodliwej w świetle 
niewystarczającego finansowania usług medycznych przez NFZ, działalności 
konkurencyjnej. Jednocześnie wzmacniając swoją pozycję będą realizowały 
synergię wynikającą ze wspólnych zakupów i racjonalizacji wykorzystania sprzętu, 
powierzchni i zatrudnienia. Tak więc już na tym etapie, bez formalnego połączenia 
obu szpitali, będzie osiągnięty w istotnym stopniu cel połączenia określony 
w uzasadnieniu uchwał z marca b.r. organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Wg oceny ww. dyrektora SzM jest efektywniej funkcjonującym podmiotem, a WSz 
jest podmiotem bardziej zadłużonym i z racji większych rozmiarów trudniejszy 
w restrukturyzacji.  

SP ZOZ OLK w Przemyślu nie posiadał zobowiązań wymagalnych i w ostatnich 
w latach wypracował niewielki zysk. Połączenie, o którym mowa w projekcie 
uchwały będzie więc dotyczyć jednostek nieobarczonych ciężarem zadłużenia.  

W proponowanym rozwiązaniu, uwzględniając długoletnią strategię w zakresie 
ochrony zdrowia na Podkarpaciu nie bez znaczenia było też zmniejszenie ryzyka 
obciążenia aktualnym zadłużeniem całego lecznictwa szpitalnego w Przemyślu. 
Gdyby hipotetycznie doszło do załamania się finansowania systemu ochrony 
zdrowia na dotychczasowym poziomie, bądź do powrotu do algorytmu alokacji 
środków finansowych na lecznictwo według liczby mieszkańców (a w związku z tym 
do spadku przychodów szpitala powstałego z połączenia WSz im. Św. Ojca Pio oraz 
SzM), podmiot ten mógłby nie udźwignąć ciężaru spłaty zadłużenia na obecnych 
warunkach. W przypadku niesatysfakcjonującej restrukturyzacji zadłużenia, oba 
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szpitale wojewódzkie będą mogły funkcjonować równolegle realizując korzyści ze 
wspólnego działania bez obarczania szpitala wojewódzkiego numer dwa ciężarem 
zadłużenia WSz im. Św. Ojca Pio. 

Argumentem za uwzględnieniem OLK w procesie łączenia obu szpitali jest 
długofalowa polityka NFZ przesuwania środków finansowych z lecznictwa 
szpitalnego na ambulatoryjne. Szpitale, które nie uwzględnią w swojej strategii tego 
trendu będą traciły pacjentów. Dyrektor WSz w trakcie konkursu przedstawił 
koncepcję rozbudowy sieci poradni przyszpitalnych w subregionie przemyskim, 
także poza siedzibami szpitali oraz poza samym miastem. Włączenie w proces 
konsolidacji poradni OLK miało przynieść know-how oraz dać impuls procesowi 
rozbudowy sieci poradni.  

Z dniem połączenia nastąpi etapowe przenoszenie oddziałów zabiegowych SzM do 
siedziby WSz przy ul. Monte Cassino 18 z powodu niespełnienia po 31.12.2016 r. 
wymagań technicznych bloku operacyjnego. W obecnej siedzibie SzM przewiduje 
się pozostawienie oddziałów zachowawczych (a nawet przeniesienie niektórych 
oddziałów zachowawczych z siedziby WSz im. Św. Ojca Pio). Rozważa się 
połączenie 7 oddziałów w strukturach pierwszego lub drugiego szpitala 
wojewódzkiego. Działanie to wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie lecznictwa 
szpitalnego w Przemyślu poprzez zwiększenie obłożenia łóżek i poprawę sytuacji 
ekonomicznej placówek szpitalnych. 

Jeszcze przed pojawieniem się korekty koncepcji połączenia, oba szpitale wystąpiły 
do NFZ z propozycją ogłoszenia konkursów na nowe oddziały, które pozwolą na 
poszerzenie zakresu świadczeń medycznych dla mieszkańców subregionu 
przemyskiego o Oddział psychogeriatryczny (40 łóżek), Oddział endokrynologiczny 
(25 łóżek),Oddział rehabilitacji kardiologicznej (15 łóżek), Oddział udarowy (40 
łóżek), Oddział terapii izotopowej – hospitalizacja w trybie jednodniowym (5 łóżek), 
Oddziałów opieki długoterminowej i paliatywnej (liczba łóżek do ustalenia). 
Uruchomienie powyższych oddziałów umożliwi m.in. przesunięcia personelu 
z dublujących się oddziałów do nowych oddziałów. 

Zamierzonym efektem ekonomicznym połączenia SzM i OLK było założenie, że 
Samorząd Województwa Podkarpackiego nie będzie zmuszony pokryć w trybie art. 
59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej strat powstałego w ten sposób SzW OLK 
w Przemyślu oraz WSz im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w wysokości wyniku netto 
skorygowanego o amortyzację ponad stratę generowaną aktualnie przez drugą 
z wymienionych powyżej lecznic. 

Z perspektywy Samorządu Województwa Podkarpackiego najistotniejszy jest fakt, iż 
przy tak minimalnych założeniach samorząd nie będzie zmuszony pokrywać 
ujemnego wyniku finansowego Szpitala Wojewódzkiego OLK, a jednocześnie 
zmniejszy dopłaty do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio wynikające z jego 
aktualnej sytuacji ekonomicznej o ponad 1 mln zł. Za połączeniem SzM z OLK i 
podjęciem współpracy z WSz im. Ojca Pio przemawiały nw. argumenty: 

- poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez optymalizację wykorzystania 
pracowni, laboratoriów i zakładów diagnostycznych, bardziej efektywne 
wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej,  

- efektywniejsze zatrudnienie personelu w obu placówkach, 
- współdziałanie WSz im. Św. Ojca Pio ze szpitalem wojewódzkim powstałym 

z połączenia OLK ze SzM pozwoli na wzmocnienie pozycji szpitali względem NFZ 
przy negocjacjach o nowy kontrakt, 

- większe możliwości rozwoju deficytowych świadczeń poprzez wykorzystanie 
pustostanów lub powierzchni po optymalizacji dublującej się działalności,  

- lepsze wykorzystanie pomieszczeń w ciągu doby łącząc tę samą działalność, 
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- zwiększenie liczby pacjentów kierowanych do obu szpitali wojewódzkich przez 
rozbudowaną sieć poradni specjalistycznych, 

- poprawa warunków zadłużenia ograniczających dziś działalność największego 
podmiotu leczniczego subregionu przemyskiego.  

 (dowód: akta kontroli str.68-86; 113-122) 

W związku z zamiarem połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ (OLK) 
w Przemyślu oraz SzM dr G. Hayder, na spotkanie w dniu 23.09.2015 r. 
z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego oraz Prezydentem Miasta Przemyśla, 
zaprosił przewodniczących: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych Zakładów Opieki Zdrowotnej, NSZZ „Solidarność”, Związku 
Zawodowego Pracowników Rehabilitacji przy SzM.  

(dowód: akta kontroli str.65-67) 

Pan Robert Choma – Prezydent Miasta wyjaśnił, że nie posiada wiedzy na temat 
innych działań w zakresie tworzenia nowych oddziałów i poradni. Na pytanie jak 
realizowany był jeden z zapisów uzasadnienia do projektu uchwały, tj. „pracownicy 
SzM mają niższe wynagrodzenia, nowa koncepcja połączenia pozwoli na stopniowe 
wyrównywanie wynagrodzeń, co byłoby niemożliwe w przypadku połączenia ze WSz 
Św. Ojca Pio, będącego w bardzo trudnej sytuacji finansowej” Prezydent wyjaśnił, 
że nie posiada w tym zakresie wiedzy. Pan Robert Choma wyjaśnił ponadto, że 
zgodnie z pismem z dnia 26.04.2017 r. Marszałka Województwa Podkarpackiego na 
terenie przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu planowane jest utworzenie zakładu 
opieki długoterminowej. 

(dowód: akta kontroli str.228-232) 

W dniu 28.09.2015 r. dr G. Hayder zwrócił się do przewodniczącego Rady 
Społecznej przy SzM oraz przewodniczących związków zawodowych działających 
przy SzM z prośbą o opinie w sprawie połączenia szpitali. 

(dowód: akta kontroli str.87-90) 

Przewodnicząca KZ OZZPiP przy SzM wniosła szereg zastrzeżeń do planowanego 
połączenia placówek. Poinformowała m.in. o licznych interwencjach pracowników 
SzM wyrażających zaniepokojenie planami połączenia jednostek, obawami przed 
redukcją zatrudnienia, oraz żądających wyjaśnień dlaczego podmiot znacznie 
mniejszy (OLK) ma być podmiotem przejmującym SzM. Prosiła Prezydenta 
o przeprowadzenie kampanii informacyjnej tłumaczącej zasady połączenia obu 
jednostek, przedstawienie schematu organizacyjnego nowej jednostki 
z przypisaniem planowanego poziomu łóżek dla pacjentów, wskazania lokalizacji 
poszczególnych Oddziałów, liczby etatów z podziałem na poszczególne grupy 
zawodowe pielęgniarek i położnych oraz gwarancji zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę. 

W odpowiedzi z dnia 12.10.2015 r. Prezydent wyjaśnił m.in., że przyczyną 
zaproponowania rozwiązania, w którym to OLK będzie podmiotem przejmującym 
SzM była chęć doprowadzenia do sytuacji, w której podmiotem tworzącym – 
w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej – będzie Samorząd Województwa 
Podkarpackiego, a to oznaczało, że podmiotem przejmującym musi być jednostka 
podległa Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” w piśmie 
(z dnia 9.10.2015 r.) do Prezydenta oraz Marszałka Województwa zwrócił się 
o wstrzymanie decyzji o połączeniu OLK ze SzM do czasu wyjaśnienia wątpliwości 
związanych z tym zamiarem. Wskazał m.in. na brak informacji nt. skutków 
społecznych dla mieszkańców, pracowników i pacjentów tych jednostek, przyszłości 
pracowników, zasad restrukturyzacji, gwarancji zatrudnienia i płacowych. Koncepcja 
połączenia nie zawierała informacji o zakresie wypracowanych przywilejów 
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pracowniczych. Z powodu ww. braków przedstawiciel związku nie mógł odnieść się 
do koncepcji połączenia oraz domagał się spotkania, na którym można byłoby 
podjąć rozmowy o zabezpieczeniu praw pracowniczych. Stwierdził też, że 
społeczeństwo Przemyśla, przed podjęciem decyzji winno uzyskać pełną informację 
o skutkach połączenia. 

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Rehabilitacji przy SzM 
w piśmie (z dnia 16.10.2015 r.) do Prezydenta Miasta wyraził nadzieję utrzymania 
w nowych strukturach Przychodni dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. 
Likwidacja tej przychodni spowodowałaby pozbawienie dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej możliwości leczenia rehabilitacyjnego wymagającego kadry 
wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej, o specjalnych predyspozycjach 
psychospołecznych. Wyraził też nadzieję zaangażowania się Prezydenta i włączenie 
przedstawicieli Związku do rozmów nt. gwarancji pracowniczych oraz 
funkcjonowania komórek organizacyjnych SzM w strukturach nowej jednostki.  

Przewodnicząca Zarządu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy SzM 
poinformowała Prezydenta, że nie może zająć jednoznacznego stanowiska 
z powodu braku informacji o skutkach tej decyzji dla pracowników. Aby wyrazić 
opinię potrzebuje informacji nt. zasad określających: zabezpieczenie istniejących 
stosunków pracy w nowy podmiocie; przejęcie emerytów i rencistów, z którymi SzM 
jest związany jako ostatni pracodawca; wynagrodzenie. Zwróciła uwagę, że 
koncepcja obejmuje połączenie SzM z OLK, „natomiast jest też mowa 
o przeniesieniu 7 oddziałów SzM do WSz” i w tym zakresie nie ma żadnych 
informacji nt. w jaki sposób, z jakim skutkiem dla pracowników co do miejsca pracy, 
warunków płacowych i gwarancji zatrudnienia ma się to dokonać. Także 
uzasadnienie projektu uchwały nie zawiera żadnych informacji o skutkach dla 
pracowników, podkreśla perspektywę i interes Samorządu Województwa, a nie ma 
w nim mowy o perspektywie dla 500 pracowników Szpitala i mieszkańców 
Przemyśla. W piśmie wyrażono opinię o braku jakichkolwiek zapisów nt. gwarancji 
dla pracowników Szpitala, które winny być ustalone w odrębnym porozumieniu 
przed podjęciem uchwały i stanowić podstawę do jej podjęcia.  

W odpowiedzi Prezydent wyjaśnił, że projekt uchwały w § 4 ust. 3, zgodnie z art. 231 

Kp, zawiera potwierdzenie gwarancji zatrudnienia dla pracowników SzM. Prezydent 
potwierdził też, że otrzymał do wiadomości pismo Marszałka Województwa 
skierowane do organizacji związkowych obu łączonych szpitali, dotyczące zasad, 
które będzie respektował nowy pracodawca i jego podmiot tworzący w sprawach 
pracowniczych.  

(dowód: akta kontroli str.91-99) 

Pismem z dnia 22.10.2015 r. skierowanym do Prezydenta – w związku 
z prowadzonymi konsultacjami projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie 
połączenia SzM z OLK – przedstawiciele trzech związków zawodowych działających 
przy OLK w Przemyślu wyrazili sprzeciw ws. łączenia OLK ze SzM. Stwierdzili, że 
w przedstawionych im materiałach żadnej informacji o istotnej działalności Obwodu 
nie było oraz że potrzeba dużej rozwagi i należy zastanowić się nad skutkami 
zwolnień pracowników oraz oddawanym majątkiem. W piśmie zwrócono uwagę na 
niezasadność łączenia pomiotów, z których jeden ma dodatni wynik finansowy, 
a restrukturyzowane winny być jednostki z ujemnym wynikiem i o podobnym profilu 
działania.  

W odpowiedzi z dnia 30.10.2015 r. Prezydent zapewnił, że podejmowane wspólnie 
z Zarządem Województwa Podkarpackiego działania zmierzające do konsolidacji 
publicznej służby zdrowia w Przemyślu mają przede wszystkim na celu dobro 
pacjenta i bezpieczeństwo zatrudnienia osób pracujących w trzech publicznych 
podmiotach. W porozumieniu między Gminą Przemyśl i Województwem 
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Podkarpackim Zarząd Województwa zobowiązał się do utrzymania w strukturach 
nowego podmiotu przychodni i poradni przy ul. Sportowej w Przemyślu. 

(dowód: akta kontroli str.100-103) 

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 – Stanisław Kruczek - 
członek Zarządu Województwa przedstawił zasady zabezpieczenia praw 
pracowniczych osób zatrudnionych w łączonych podmiotach. Zasady te miały 
obowiązywać na każdym etapie łączenia podmiotów i otrzymały brzmienie: 

- „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. 104-105) 

Rada Społeczna SzM (uchwałą z dnia 9.10.2015 r.) pozytywnie zaopiniowała projekt 
połączenia SzM z OLK poprzez przeniesienie całego mienia SzM na OLK. 
Pozytywną opinię w ww. sprawie wydała Rada Społeczna WSz im. Ojca Pio. Na 
posiedzeniu w dniu 16.10.2015 r. Rada Społeczna działająca przy OLK nie wydała 
opinii w przedmiotowej sprawie. Podczas głosowania wszyscy członkowie Rady 
wstrzymali się od głosu.  

(dowód: akta kontroli str. 106-112) 

W dniu 26.10.2015 r. radni Sejmiku Wojewódzkiego podjęli uchwałę w sprawie 
połączenia OLK w Przemyślu ze SzM. Zgodnie z uchwałą o połączeniu, Szpital OLK 
wstąpił we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był przejmowany, bez 
względu na charakter tych stosunków, przejął należności i zobowiązania SzM. Radni 
uważali, że takie rozwiązanie poprawi jakość i dostępność usług medycznych 
świadczonych mieszkańcom regionu. 

W dniu 28.10.2015 r. uchwałę w ww. sprawie podjęła Rada Miejska 
w Przemyślu. Jak jednak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu uchwały, była to 
forma przejściowa, gdyż docelowo (do 31.12.2017 r.) Przemyśl powinien mieć jeden 
szpital wojewódzki. Niniejszą uchwałą radni wyrazili zgodę na zawarcie 
porozumienia ws. połączenia OLK SP ZOZ ze SzM poprzez przeniesienie całego 
mienia SzM na OLK SP ZOZ.  

W dniu 30.10.2015 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miejską 
Przemyśl zawarto porozumienie o połączeniu OLK SP ZOZ ze SzM w trybie art. 66 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. OLK był podmiotem 
przejmującym a SzM – przejmowanym. Docelowo nazwa i adres sp zoz po 
połączeniu i zmianie statutu będzie brzmiała „Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu” 
ul. Słowackiego 85. Strony porozumienia zgodnie oświadczyły, że na podstawie 
niniejszego porozumienia uprawnienia i obowiązki Gminy Miejskiej Przemyśl jako 
podmiotu tworzącego w stosunku do SzM przejmuje Województwo Podkarpackie. 
Ustalono też, że strony porozumienia po jego podpisaniu złożą do NFZ pismo 
o przekazanie na rzecz powstałej z połączenia jednostki dotychczasowych umów 
o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych przez SzM od momentu podpisania 
aktu połączenia. Reprezentanci Zarządu Województwa Podkarpackiego w osobach 
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W. Ortyla – Marszałka WP i S. Kruczka – członka Zarządu WP oświadczyli, iż 
przyjmują odpowiedzialność z tego tytułu, że przejmowany podmiot będzie 
realizował na rzecz osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych dalsze, 
nieprzerwane udzielanie świadczeń medycznych realizowane bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności w obszarze subregionu przemyskiego, warunków 
udzielania i jakości.  

(dowód: akta kontroli str.113-160) 

Dniem połączenia Szpitali był dzień wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego 
SzM w Przemyślu, co nastąpiło w dniu 1.03.2016 r. Z rejestru podmiotów 
prowadzących działalność leczniczą w województwie podkarpackim SzM 
wykreślony został w dniu 18.04.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str.168; 296-302) 

Pismem z dnia 1.02.2016 r. Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP 
przy SzM zwrócił się do p.o. dyrektora P. Ciompy o udzielenie wyjaśnień w sprawie 
dalszego zatrudnienia pracowników SzM. Wnosił m.in. o wyjaśnienie sytuacji lekarzy 
zatrudnionych w Oddziałach Chirurgicznym i Otolaryngologicznym oraz kryteriów 
doboru pracowników do zwolnienia. Ww. zarząd skierował zarzut do pracodawcy, iż 
problem związany z niemożnością zabezpieczenia pracy dla pracowników kilku grup 
zawodowych był ukrywany przed związkami zawodowymi i pracownikami SzM. 
W piśmie stwierdzono, że pracodawca nie miał na spotkaniu żadnej konkretnej 
propozycji dla pracowników. „Padały słowa, że może najlepiej byłoby aby 
pracownicy, w tym pielęgniarki rozwiązały same umowy o pracę w trybie za 
porozumieniem stron, a Pracodawca postara się zabezpieczyć im pracę w Szpitalu 
Wojewódzkim nr 1 w Przemyślu. Na spotkaniu nie zostały jednak przedstawione 
żadne warunki zmiany stosunków pracy jakie by się z tym wiązały, ani nie podano – 
a wręcz starano się to ukryć – wszystkich zagrożeń jakie by się z tym wiązały. 
Nieuczciwe jest zatem żądanie od pracowników rozwiązywania umów o pracę za 
porozumieniem stron bez jakiejkolwiek oferty zatrudnienia”.  

W odpowiedzi z dnia 8.02.2016 r. Pan P. Ciompa poinformował, że sprawa 
dotycząca powierzenia wykonywania czynności na rzecz innego pracodawcy została 
wyjaśniona w piśmie z dnia 3.02.2016 r. i równocześnie wyjaśnienie otrzyma każdy 
z pracowników, którego będzie dotyczyła powyższa sytuacja. Dyrektor poprosił 
„o podanie podstawy prawnej zgłaszania pytań dotyczących warunków zatrudnienia 
grupy zawodowej lekarzy, której związek nie reprezentuje oraz o podanie podstawy 
prawnej występowania do Prezydenta Miasta Przemyśla i Rady Miejskiej w sprawie 
podjęcia interwencji dotyczącej łączenia jednostek i wygaszania sporu w zakresie 
uprawnień pracodawcy”.  

W piśmie z dnia 3.02.2016 r. – w związku z brakiem zgody na zmianę przez 
pracowników pracodawcy ze SzM na WSz – P. Ciompa poinformował OZZPiP przy 
SzM, iż pracownikom SzM zostanie powierzone wykonywanie czynności 
określonych w umowie o pracę na rzecz innego pracodawcy, tj. WSz. Pracownicy 
nadal pozostaną pracownikami SzM i od tego podmiotu będą otrzymywać 
wynagrodzenie. Prawidłowość tej praktyki została potwierdzona w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego /…/.  

(dowód: akta kontroli str.161-164; 286) 

W dniu 1.02.2016 r., w związku z przystąpieniem do negocjacji porozumienia 
i zamiarem przekazania pracowników w trybie art. 231 k.p. do nowego pracodawcy, 
przewodnicząca OZZPiP przy SzM zwróciła się do P. Ciompy o przekazanie 
informacji nt. działań jakie zamierza podjąć wobec pracowników, z którymi zostaną 
rozwiązane stosunki pracy z przyczyn ekonomicznych. Dodała, że związek 
zaskoczony jest treścią informacji, ponieważ dotychczas na spotkaniach składane 
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były jednoznaczne gwarancje stabilności utrzymania stosunków pracy po 
połączeniu. 

W odpowiedzi z dnia 8.02.2016 r. Pan 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. 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.165-167) 

Pani Danuta Wiech – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych oświadczyła, że nie 
zlecano ekspertyz i analiz zewnętrznym podmiotom. Analizy były wykonywane 
własnymi siłami w oparciu o opracowanie dotyczące stanu nieruchomości SzM 
w Przemyślu oraz materiały dotyczące analiz i wniosków zespołu do spraw 
racjonalizacji opieki zdrowotnej świadczonej przez szpitale na terenie miasta 
Przemyśla. 

(dowód: akta kontroli str.209) 

Podjęte przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska nt. połączenia 
SzM z WSz im. Św. Ojca Pio (nr 38/2015) oraz ws. połączenia OLK SP ZOZ ze SzM 
(nr 195/2015) zostały niezwłocznie przekazane do Wojewody Podkarpackiego. Nie 
były one kwestionowane przez organ nadzoru.  

(dowód: akta kontroli str. 209; 279-284) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Prezydent realizował obowiązki związane 
z przygotowaniem Szpitala Miejskiego do połączenia z podmiotem, którego 
organem założycielskim był Samorząd Województwa Podkarpackiego. 
Przedstawione uzasadnienia o podjęciu uchwał w sprawie połączenia formułowane 
były w oparciu o rzetelnie sporządzone dane i informacje nt. sytuacji Szpitala. 
Prezydent dołożył należytej staranności w przedstawianiu i wyjaśnianiu 
pracownikom SzM oraz przedstawicielom związków zawodowych złożonych 
i trudnych kwestii związanych z przekazaniem przez Gminę Miejską w Przemyślu 
Szpitala Miejskiego Samorządowi Województwa Podkarpackiego. Przedstawiciele 
Zarządu Miasta wielokrotnie spotykali się z przedstawicielami związków 
zawodowych, wyjaśniali wątpliwości, udzielali odpowiedzi na zadawane przez nich 
pytania.  

2. Nadzór nad restrukturyzowanym Szpitalem  
Działalność objętego restrukturyzacją SzM była w badanym okresie monitorowana 
przez Urząd zarówno w zakresie efektywności zarządzania zasobami jak 
i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. W dniu 29.06.2015 r. Zespół ds. 

Ustalone 
nieprawidłowości  

Ocena cząstkowa 



 

16 

racjonalizacji opieki zdrowotnej świadczonej przez szpitale na terenie miasta 
Przemyśl przedstawił aktualną sytuację ekonomiczno-finansową i rodzaj 
realizowanych świadczeń medycznych przez dwa przemyskie szpitale, dla których 
organami prowadzącymi były samorządy Województwa Podkarpackiego oraz Miasta 
Przemyśla. Analiza stanowiła jedną z podstaw do podjęcia decyzji o połączeniu 
szpitali. Audyt zawierał m.in. analizę wskaźnikową (wskaźniki płynności, poziomu 
zadłużenia, stopy zadłużenia, rentowności ROS, ROE, ROA), wskaźniki sprawności 
działania na rynku (aktywności), rotacji majątku obrotowego, wydajności pracy, 
analizę wyników ekonomiczno-finansowych, analizę świadczeń medycznych. Miał 
on umożliwić zarządowi połączonych szpitali podejmowanie trafnych decyzji 
mających na celu poprawę jakości świadczeń medycznych oraz bilansowania się 
przychodów z kosztami przy jednoczesnym wzroście płac średniego personelu 
medycznego, w tym pielęgniarek i położnych. W podsumowaniu ocen 
wskaźnikowych stwierdzono, że w ogromnej większości sytuacja finansowa i sposób 
zarządzania będą musiały być zmienione aby wskaźniki ulegały poprawie 
i zmierzały do optymalnych, występujących w ochronie zdrowia.  

We wnioskach zespół zwrócił uwagę na zagadnienia (cele) jakie powinien 
zrealizować nowy podmiot, a to: poprawę jakości świadczeń medycznych dla 
mieszkańców miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego; rozszerzenie zakresu 
świadczeń medycznych w dziedzinach deficytowych; poprawę wyników finansowych 
szpitali (bilansowanie się przychodów z kosztami) oraz wzrost wynagrodzeń 
pracowników połączonych szpitali. Przedstawił też argumenty przemawiające za 
połączeniem i osiągnięciem założonych celów, które znalazły częściowe 
odzwierciedlenie w uzasadnieniu do projektu uchwały ws. połączenia SzM z OLK. 

(dowód: akta kontroli str.169-208)  

Pani Danuta Wiech – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu oświadczyła, 
że monitorowanie efektywności zarządzania zasobami i dostępności do świadczeń 
zdrowotnych Szpitala Miejskiego odbywało się na zasadzie bieżącego nadzoru nad 
jednostką i w ramach działalności Rady Społecznej SzM. Mechanizm nadzoru 
i bieżącego raportowania w celu monitorowania sytuacji finansowej i funkcjonowania 
SzM opierał się na sprawozdawczości z wykonania planu finansowego 
i zatwierdzaniu sprawozdań finansowych tej jednostki przez Radę Miejską 
w Przemyślu. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i nie 
opracowywano programu naprawczego. 

(dowód: akta kontroli str.209-210) 

W 2015 r., tj. w okresie p.o. dyrektora SzM przez Pana M. Lewickiego – nie 
podpisywał on list obecności w Szpitalu Miejskim i nie ewidencjonowano jego czasu 
pracy.  

Zgodnie z postanowieniami regulaminu pracy Szpitala Miejskiego obowiązującego 
od 1.07.2014 r. dyrektorzy, kierownicy /…/ pracują w systemie jednozmianowym 7h 
35 min. od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1450. 

 

Pan Robert Choma wyjaśnił, że w okresie pełnienia roli podmiotu tworzącego nie 
kontrolował sposobu świadczenia pracy przez p.o. Dyrektora Szpitala p. Macieja 
Lewickiego i nie uzgadniał z nim sposobu potwierdzania obecności w pracy. 
Wskazał, że zgodnie z art. 149 ust. 2 Kodeksu Pracy: „W stosunku do … 
pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy ….. nie 
ewidencjonuje się godzin pracy”. W tej kwestii nie wpłynęły do Prezydenta Miasta 
żadne sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach. 

(dowód: akta kontroli str.232; 303-311) 

Sytuacja finansowa SzM była analizowana w oparciu o sprawozdawczość finansową 
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tej jednostki. Przedmiotem analiz były m.in. przychody i koszty, wyniki finansowe, 
wskaźniki ekonomiczne oraz wskaźniki płynności finansowej.  

(dowód: akta kontroli str. 211-227)  

Do dnia 1.03.2016 r., tj. dnia wykreślenia Szpitala Miejskiego 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 radnych Rady 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); 

- za 2016 r. – 25.08.2016 r. (wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji 
wyniósł: minus 739.638,09 zł).  

 (dowód: akta kontroli str.211-227; 312-344) 

Przepis art. 59 ustawy o działalności leczniczej w wersji obowiązującej do dnia 
15.07.2016 r. stanowił, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa 
we własnym zakresie ujemny wynik finansowy (ust. 1). Podmiot tworzący 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od 
upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok 
obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma 
wartość ujemną - do wysokości tej wartości (ust. 2). W przypadku niepokrycia 
ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 2 podmiot tworzący 
w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje 
rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy 
organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej (ust. 4). 

Przepis art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości7 (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1047 t.j.) stanowi, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki, 
z zastrzeżeniem ust. 2 b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie 
później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego /…/.  

Miasto Przemyśl nie pokryło straty SzM za 2014 r.  

Prezydent R. Choma wyjaśnił, że jedną z kluczowych przesłanek podjęcia rozmów 
w zakresie połączenia Szpitala Miejskiego z SP ZOZ-em podległym Zarządowi 
Województwa Podkarpackiego był brak możliwości finansowych Gminy Miejskiej 
Przemyśl do pokrywania strat podległej placówki. W miejsce tych działań podjęto 
kroki dotyczące połączenia tej placówki z placówką samorządu województwa, czyli 
zmian o charakterze organizacyjno-prawnym. Zdaniem Prezydenta Miasta 
przeniesienie odpowiedzialności za pokrycie strat np. z 2014 r. na nowy podmiot 
tworzący (zarząd województwa) byłoby sprzeczne z prawem – przepis art. 59 
(w brzemieniu wówczas, jak i obecnie obowiązującym) wskazuje termin zawity 
podjęcia takiej decyzji (3 miesiące lub 9 miesięcy w obecnym stanie prawnym). 
Wydaje się również, iż domaganie się od nowego podmiotu tworzącego pokrycia 
strat powstałych w okresie niesprawowania nadzoru nad SP ZOZ-em jest sprzeczne 
z intencją ustawodawcy, który przepisem art. 59 chciał zmobilizować do 
podejmowania takich działań przez podmioty tworzące, które zmuszałyby podległe 
im jednostki do poprawy ich sytuacji finansowej.  
                                                      
7 Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 t.j. 
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(dowód: akta kontroli str. 228-232) 

Urząd dysponował dokumentem pt. Nieruchomości Szpitala Miejskiego w Przemyślu 
przy ul. Słowackiego opracowanym w czerwcu 2015 r. Zawarto w nim informacje 
m.in. o stanie prawnym nieruchomości, przeznaczeniu w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, ochronie 
konserwatorskiej, zarządzaniu nieruchomością, zasobie nieruchomości, kosztach 
eksploatacji nieruchomości. W podsumowaniu zapisano m.in., że SzM znajduje się 
w dawnym zespole koszarowym. W skład kompleksu szpitalnego wchodzi 38 
budynków, zabytkowy mur ogrodzeniowy, zbiornik p. poż oraz 2 zbiorniki MPS, 
starodrzewie zlokalizowane na działkach o łącznej pow. przekraczającej 10 ha. 
Większość budynków pochodzi z końca XIX. wieku i jest objęta ścisłą ochroną 
konserwatora zabytków. W związku z czym brak jest możliwości dokonania podziału 
geodezyjnego terenu na mniejsze kompleksy, co potwierdził Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. 

Kilkanaście budynków to pustostany, które są nieużytkowane od wielu lat (14 
budynków + piętro budynku nr 5/3493 o łącznej pow. użytkowej 9726 m2). Część 
budynków nadaje się do rozbiórki, pozostała część wymaga gruntownego remontu 
(w tym dobudowania wind zewnętrznych). 

Spośród użytkowanych budynków, 7 obiektów o pow. 7424 m2 wykorzystywanych 
jest ściśle na działalność medyczną tj. na funkcjonowanie oddziałów i poradni 
szpitalnych. W pozostałych budynkach mieszczą się magazyny, garaże, 
administracja - archiwum, dział utrzymania infrastruktury i porządku, sekcja 
transportu i zaopatrzenia, kaplica, hotel pracowniczy, kotłownia, tlenownia, stacja 
trafo oraz część udostępniana jest podmiotom zewnętrznym. Istnieje tylko 1 łącznik 
pomiędzy 2 budynkami, w związku z czym istnieje bariera logistyczna (np. posiłki dla 
pacjentów oddziałów mieszczących się w poszczególnych budynkach dostarczane 
są w termosach wózkami akumulatorowymi). Teren Szpitala jest otwarty przez 
24h/dobę, nie jest chroniony ani monitorowany. 

Koszt eksploatacji nieruchomości ze względu na duży obszar działek i powierzchnię 
użytkową budynków, rozproszenie obiektów oraz ich wiek jest wysoki i za 2014 r. 
wyniósł ponad 2,5 mln złotych (bez kosztów osobowych i kosztów związanych 
z modernizacją oraz dużymi remontami obiektów). 

 (dowód: akta kontroli str.248-257) 

Pan Robert Choma – Prezydent Miasta na pytanie o koszt remontu Bloku 
Operacyjnego w byłym SzM, który był jedną z przyczyn przemawiającą za 
koniecznością zmian w przemyskim lecznictwie i miałby wynieść od 15 do 25 mln zł 
oraz czy Urząd posiadał stosowną dokumentację potwierdzającą wartość tej wyceny 
wyjaśnił, że w okresie działalności 114. Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ 
opracowany został Program Realizacji Inwestycji 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 – Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, przy ul. Słowackiego 85 w Przemyślu”. Jego wartość 
łączna została wyliczona na kwotę: 35.643,08 tys. zł brutto, w której to kwocie 
znajdował się też nowy blok operacyjny. Inwestycja ta została podzielona na trzy 
etapy, z których pierwszy został wykonany jeszcze w ramach struktury MON. 
Pierwszy etap budowy obejmował remont dachu, poddasza, pierwszego i drugiego 
piętra, budowę przewiązki łączącej budynek nr 5 i 2 oraz zagospodarowanie terenu 
i był wg Zbiorczego Zestawienia Kosztów z 2006 r. obliczony na kwotę 15.288,83 
tys. zł brutto.  
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Na realizację ww. etapu budowy zgodnie z rozliczeniem z dnia 27.12.2010 r. zostały 
poniesione wydatki w kwocie 11.931,20 tys. zł brutto. Różnica między kosztami 
planowanymi, a nakładami poniesionymi wynikała z rezygnacji z zakupu jednego 
dźwigu osobowego oraz zakupu wyposażenia oddziałów, które zabezpieczono 
posiadanym własnym sprzętem. 

Przewidywany koszt kolejnych dwóch etapów wg ZZK z 2006 r. wynosił 20.354,25 
tys. zł brutto, które obejmowały budowę nowego bloku operacyjnego, remont 
niskiego i wysokiego parteru budynku nr 5. W miejsce przybudówki przeznaczonej 
do wyburzenia miał powstać dwukondygnacyjny budynek mieszczący blok 
operacyjny wraz ze sterylizacją, łączący się ciągami komunikacyjnymi z wysokim  
i niskim parterem budynku nr 5, w którym miała znajdować się część instalacji 
obsługująca blok operacyjny, szatnie personelu, Oddział Ortopedii oraz korytarze 
będące częścią komunikacyjną bloku z resztą budynku, obejmujące główne 
magistrale wszystkich mediów. 

(dowód: akta kontroli str. 228-231) 

W raporcie z audytu zewnętrznego w 114. Szpitalu Wojskowym z Przychodnią 
w Przemyślu, przeprowadzonego w 2012 r. przez firmę [...]8 zapisano m.in., że 
„bardzo niski wskaźnik zadłużenia dowodzi, że Szpital realizuje bardzo 
zachowawczą politykę finansowania działalności. Sytuacja ta świadczy o bardzo 
bezpiecznej sytuacji placówki, jeśli chodzi o terminowe regulowanie zobowiązań. 
Stan taki ze względu na niepewną sytuację placówki pod kątem dalszego 
funkcjonowania jest jak najbardziej uzasadniony. Jednakże po połączeniu 114. 
Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Przemyślu z SP ZOZ dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej, co niewątpliwie rozwiąże niepewną sytuację placówki 
oraz w osobie organu założycielskiego Gminy Miejskiej Przemyśl zagwarantuje 
dalsze funkcjonowanie placówki, Szpital będzie mógł wykorzystać zewnętrzne 
źródła finansowania do rozwoju i modernizacji bazy placówki. Pożądane byłyby 
inwestycje, które przyczyniłyby się do wzrostu przychodów, czy to z kontraktu z NFZ 
czy też ze świadczenia usług medycznych finansowanych poza kontraktem z NFZ.  

(dowód: akta kontroli str. 258-264) 

W latach 2014-2016 SzM ponosił straty. Dr Grzegorz Hayder – z-ca Prezydenta 
wyjaśnił, że nie podejmowano innych działań niż racjonalne zarządzanie podmiotem 
i realizacja kontraktów z NFZ.  

(dowód: akta kontroli str.211-227 oraz 930-962 SzW OLK) 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Miejskiego w Przemyślu nie wpłynęły skargi 
na działalność SzM.  

(dowód: akta kontroli str. 265-276) 

W okresie od 6.11.2015 r. do 2.03.2016 r. Pan M. Lewicki zatrudniony był na 
stanowisku p.o. z-cy dyrektora ds. Lecznictwa byłego Szpitala Miejskiego. Umowy 
o pracę w kwestii miejsca wykonywanej pracy stanowiły, że miejscem tym jest 
„Szpital Miejski w Przemyślu, ul. Słowackiego 85, wymiar czasu pracy 4/5 etatu, tj. 
przeciętnie 30 h 20 min. na tydzień”. W tym samym czasie Pan M. Lewicki 
zatrudniony był na stanowisku kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej 
z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio 
w wymiarze ½ etatu czasu pracy.  

Obowiązujący od 1.07.2014 r. regulamin pracy SzM stanowi, że dyrektorzy, 
kierownicy /…/ pracują w systemie jednozmianowym 7h 35 min. od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 715 do 1450.  

                                                      
8 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. 



 

20 

Pan Robert Choma wyjaśnił, że nie ustalał godzin pracy p. Maciej Lewickiego we 
wskazanym okresie – należało to do kompetencji Dyrektora Szpitala – p. Piotra 
Ciompy. Prezydent Miasta nie miał wiedzy w jakich godzinach, we wskazanym 
okresie, p. Maciej Lewicki świadczy pracę na rzecz Szpitala Miejskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 232; 287-291; 303-311; 345-350) 

Pani R. Gnus – naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli oświadczyła, że 
w okresie od 1.01.2015 do dnia 29.02.2016 r. nie były przeprowadzane przez 
pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu kontrole w Szpitalu Miejskim.  

(dowód: akta kontroli str.285) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 

W ocenie NIK Urząd w ramach sprawowanego nadzoru podejmował działania 
w celu zdiagnozowania przyczyn pogarszającej się sytuacji Szpitala. Czynności te 
polegały na bieżącym monitoringu oraz corocznych analizach sprawozdań 
finansowych. Pracownicy Urzędu przyczynili się do opracowania przekrojowego 
materiału o sytuacji Szpitala przedstawionej przez Zespół do spraw racjonalizacji 
opieki zdrowotnej świadczonej przez przemyskie Szpitale. W efekcie pozyskanych 
informacji i wniosków wynikających przeprowadzonych analiz – wobec braku 
perspektyw na poprawę wyniku finansowego oraz w celu zapobieżenia 
powiększania strat SzM – Rada Miasta podjęła uchwałę o połączeniu Szpitala 
z jednostką Samorządu Województwa Podkarpackiego. Zawarto też porozumienie, 
na mocy którego uprawnienia i obowiązki Gminy Miejskiej Przemyśl jako podmiotu 
tworzącego dla SzM przejęło Województwo Podkarpackie. Podjęcie uchwały 
o połączeniu poprzedzone zostało konsultacjami z działającymi w Szpitalu 
związkami zawodowymi, w trakcie których tłumaczono i uzasadniano konieczność 
przeprowadzenia zmian restrukturyzacyjnych w przemyskim szpitalnictwie.  

 

3. Współpraca z NFZ oraz innymi j.s.t. w celu analizy potrzeb 
zdrowotnych oraz tworzenia warunków funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia  
 

3.1, 3.2 i 3.3 Pani Danuta Wiech – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
oświadczyła, że polityka zdrowotna Miasta w zakresie określenia potrzeb 
zdrowotnych bazowała na diagnozie stanu zdrowia mieszkańców miasta Przemyśla 
przygotowanej w ramach Programu promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym 
chorobom na lata 2010-2015 dla miasta Przemyśla. Informacje i dane były 
pozyskiwane z Podkarpackiego Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie, 
Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, 
sprawozdawczości resortowej Ministerstwa Zdrowia, danych Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu, rejestru zgonów i rejestru 
onkologicznego prowadzonego przez Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego 
w Rzeszowie i Centrum Onkologiczne, a także dokumentacji Komendy Miejskiej 
Policji w Przemyślu i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 
Ponadto w opracowaniu uwzględniono dane narodowego spisu powszechnego 
ludności i mieszkań oraz powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 r. 
W zakresie rozpoznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców Przemyśla Pani 
D. Wiech wyjaśniła, że nie była sporządzana odrębna analiza na potrzeby procesu 
połączenia jednostek.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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(dowód: akta kontroli str.209) 

Dr Grzegorz Hayder – z-ca Prezydenta wyjaśnił, że rozmowy w sprawie połączenia 
zostały podjęte na początku 2015 r. a nabrały tempa w miesiącach czerwcu-lipcu 
2015 r. Wówczas został podjęta decyzja kierunkowa o przekazaniu Szpitala 
Miejskiego samorządowi województwa podkarpackiego i utworzenia na jego oraz 
Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ bazie Szpitala Wojewódzkiego. Z tych 
powodów samorząd miejski nie przeprowadzał żadnych analiz w tym zakresie. 
W związku z powyższym nie współpracowano w badanym okresie w zakresie 
rozpoznania potrzeb zdrowotnych z innymi j.s.t., w szczególności z powiatami 
ościennymi oraz NFZ i nie analizowano, jakie nakłady inwestycyjne musiałyby 
zostać poniesione w sytuacji zmiany zakresu udzielanych świadczeń w celu ich 
dostosowania do potrzeb pacjentów. 

(dowód: akta kontroli str.277) 

W okresie gdy podmiotem tworzącym dla SzM była Gmina Miejska Przemyśl, organ 
założycielski nie podejmował decyzji o likwidacji oddziałów Szpitala Miejskiego.  

(dowód: akta kontroli str.209) 

Na pytanie, czy w związku niedotrzymaniem warunków zawartych w przedłożonym 
radnym Rady Miejskiej w Przemyślu projekcie uchwały w sprawie połączenia OLK 
ze SzM, dotyczących m.in. wykonywania niezabiegowych świadczeń medycznych 
w oddziałach w b. SzM przy ul. Słowackiego, podejmował jakiekolwiek czynności 
zmierzające do ich wypełnienia, Pan R. Choma przedłożył 8 pism skierowanych do 
Marszałka Województwa Podkarpackiego, dyrektora WSz im. Św. Ojca Pio oraz 
S. Kruczka – członka Zarządu WP. W pismach tych kierował pytania i prosił 
o wyjaśnienia dotyczące podejmowanych przez dyrektora SzW działań sprzecznych 
z wcześniejszymi ustaleniami o rozwijaniu „kompleksu” przy ul. Słowackiego 
w oparciu o oddziały tzw. zachowawcze. M.in. w piśmie z dnia 12.10.2016 r. 
Prezydent wyrażał zdziwienie przenoszeniem z powrotem Oddziału Dermatologii do 
WSz, nieutworzeniem w b. SzM Oddziałów Endokrynologii czy Psychogeriatrii. 
Prezydenta niepokoił fakt rozwiązywania umów o pracę z miejscowymi lekarzami, 
którzy w konsekwencji wyjeżdżali lub deklarowali wyjazd z Przemyśla, przy braku 
zapewnienia ciągłości pracy nowo zatrudnianej kadry. Prezydent skierował prośbę 
o większą przejrzystość i otwartość w podejmowaniu decyzji jak i w konkretnych 
działaniach, z uwagi że organ stanowiący, który podejmował uchwały w tej sprawie 
oczekuje informacji w sprawie podejmowanych działań restrukturyzacyjnych. 
W piśmie z dnia 30.11.2016 r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego (WP) 
Prezydent przypomniał, że nie otrzymał odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2016 r., 
wyraził też zaniepokojenie informacjami i wypowiedziami nt. przyszłości działalności 
szpitalnej przy ul. Słowackiego. W uzasadnieniu do uchwały o połączeniu WSz ze 
SzW OLK pojawiło się stwierdzenie o konieczności opuszczenia tej lokalizacji ze 
względów kosztowych oraz wg wypowiedzi dyrektora P. Ciompy ze względu na 
„konieczność ustąpienia miejsca szpitalowi wojskowemu”. Prezydent stwierdził, że 
„działania te wskazują na zamiar niedotrzymania wcześniejszych ustaleń w zakresie 
kontynuowania działalności szpitalnej przy ul. Słowackiego, a pomysł utworzenia 
Szpitala Wojskowego traktuje jedynie jako pretekst do działań niezgodnych ze 
złożonymi w 2015 r. obietnicami”. W odpowiedzi z dnia 16.12.2016 r. Marszałek WP 
wraził przekonanie, że „dzięki podejmowanym wspólnym działaniom obydwa 
szpitale rozszerzają i poprawiają jakość udzielanych świadczeń medycznych oraz 
utrzymują poziom zatrudnienia nie dokonując zwolnień”. W piśmie do S. Kruczka – 
członka Zarządu WP z dnia 6.04.2017 r. Prezydent wyraził niezadowolenie 
z powodu zasłyszanej informacji o decyzji w sprawie likwidacji przy ul. Słowackiego 
dwóch oddziałów zachowawczych: Chorób Wewnętrznych i Psychosomatycznego, 
tj. oddziałów znanych z wysokiego poziomu świadczonych usług, cenionych przez 
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pacjentów i posiadających doskonałą kadrę lekarską. Stwierdził też, że działania 
obecnej dyrekcji stoją w sprzeczności z duchem, jak i zapisami porozumienia 
zawartego z Samorządem Województwa. Pani M. Kurowska – Wicemarszałek 
Województwa w odpowiedzi z dnia 26.04.2017 r. poinformowała Prezydenta m.in., 
że „zakres udzielanych świadczeń medycznych w WSz im. Św. Ojca Pio nie tylko 
pozostał na stałym poziomie, ale wręcz uległ zwiększeniu. Mając na uwadze 
lokalizację przy ul. Słowackiego rozpoczęto przenoszenie tam niektórych oddziałów 
w tym dermatologii. W najbliższym czasie planowane jest także utworzenie zakładu 
opieki długoterminowej w budynkach przy ul. Słowackiego. Te działania Zarząd 
Województwa chce podjąć wspólnie z władzami miasta Przemyśla”. W związku 
z uzasadnieniem projektu uchwały budżetowej – w piśmie z dnia 23.05.2017 r. 
Prezydent zadał pytanie Marszałkowi WP – co oznacza zapis „przeniesienie 
i rozszerzenie neurologii – 350.000 zł”. Stwierdził dalej, że taki oddział funkcjonuje 
przy ul. Słowackiego 85 i czy to oznacza przeniesienie Oddziału na ul. Monte 
Cassino. Poinformował, że jeżeli w konsekwencji tych prac zniknie kolejny oddział 
zachowawczy z terenu b. SzM, to będzie to oznaczało złamanie – po raz kolejny – 
ustaleń między samorządami Województwa i Miasta Przemyśl w kwestii alokacji 
oddziałów zabiegowych i zachowawczych do poszczególnych lokalizacji.  

(dowód: akta kontroli str.69-86; 115; 228-247) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 

W ocenie NIK, z uwagi na dynamiczne tempo procesu przekazywania SzM 
Samorządowi Województwa Podkarpackiego, Urząd nie sporządził odrębnych analiz 
dotyczących rozpoznawania potrzeb zdrowotnych na okoliczność połączenia 
przemyskich jednostek służby zdrowia. Urząd dysponował szeregiem danych w tym 
zakresie m.in. z lat poprzedzających połączenie, pozyskując je z baz danych, także 
innych instytucji, analiz własnych sprawozdań finansowych, przeprowadzonego w 
byłym SzM audytu oraz w oparciu o ustalenia i rekomendacje Zespołu ds. 
racjonalizacji opieki zdrowotnej świadczonej przez szpitale na terenie miasta 
Przemyśla. Mimo, że Rada Gminy nie była już organem tworzącym dla b. SzM, 
Prezydent monitorował działania restrukturyzacyjne w przemyskich szpitalach. 
Występował zarówno do dyrektora WSz im. św. Ojca Pio, jak i do Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, domagając się m.in. respektowania przez nich 
ustaleń i warunków określonych w porozumieniu, zawartych też w uzasadnieniu do 
uchwały ws. połączenia oraz w pismach i deklaracjach osób odpowiedzialnych za 
realizację polityki zdrowotnej w Przemyślu.  
 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli9, 
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. 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 
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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 27 kwietnia 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler/Kontrolerzy Dyrektor 
Wiesław Motyka Robert Szwagiel 
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