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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli S/18/002 – Funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Sławnie. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie1. 

Kontrolerzy 
 

1. Sławomir Żudro główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/54/2018 z 29.03.2018 r. oraz nr LSZ/151/2018 z 10.09.2018 r. 

2. Maciej Mikulski główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/57/2018 z 29.03.2018 r. oraz nr LSZ/152/2018 z 10.09.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Sławnie2,  
ul. S. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Wiśniowski, Starosta Sławieński3 od 10.12.2010 r.  
(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

Prowadzony w latach 2015-20175 nadzór Starostwa nad działalnością Szpitala 
Powiatowego w Sławnie6 nie zapobiegł trudnej sytuacji ekonomicznej tej jednostki. 
Podejmowane działania w formie kontroli, audytów, analiz sprawozdań, 
zatwierdzania planów finansowych i inwestycyjnych, a także dokonywania oceny 
bieżącej sytuacji Szpitala na posiedzeniach Zarządu oraz sesjach Rady Powiatu 
w Sławnie7, jak również zleconego audytu Szpitala firmie zewnętrznej, nie 
doprowadziły do uzyskania równowagi pomiędzy przychodami i kosztami Szpitala. 
Skutkowało to m.in. brakiem wygospodarowania środków na finansowanie 
bieżących i zaległych zobowiązań Szpitala, przeprowadzenie niezbędnych dla 
dalszego funkcjonowania Szpitala inwestycji i remontów. Może to doprowadzić do 
ograniczenia działalności, co z kolei może narazić pacjentów na ograniczenie lub 
utratę dostępu do opieki zdrowotnej.  

W latach 2012-2017 z budżetu Powiatu Sławieńskiego8 przekazywano Szpitalowi 
pomoc finansową, którą stanowiły dotacje (w kwocie 0,9 mln zł) oraz pożyczki 
(w łącznej kwocie 4,7 mln zł, z czego 3,4 mln zł zostało umorzonych). Udzielono ich 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej9 i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych10. Udzielona 

                                                      
1 Dalej: NIK. 
2 Dalej: Starostwo. 
3 Dalej: Starosta. 
4 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. 
5 Okres objęty kontrolą: lata 2015-2017. W uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla kontrolowanej 
działalności, badane były również sprawy z lat wcześniejszych. 
6 Dalej: Szpital. 
7 Dalej: Rada Powiatu. 
8 Dalej: Powiat. 
9 Dz.U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.; dalej: ustawa o działalności leczniczej. 
10 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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pomoc nie doprowadziła jednak do istotnej poprawy sytuacji Szpitala. Wynik 
finansowy (strata netto) pogorszył się z 228,4 tys. zł w 2012 r. do 1 615,5 tys. zł 
w 2015 r. i 1 516,5 tys. zł w 2016 r. Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o działalności leczniczej, z budżetu Powiatu zostały pokryte straty netto 
(straty pomniejszone o koszty amortyzacji) w kwotach: 595,2 tys. zł w 2014 r., 
1 086,7 tys. zł w 2015 r. i 1 124,3 tys. zł w 2016 r. Zobowiązania Szpitala ogółem 
wzrosły z 11 523 tys. zł na koniec 2013 r. do 13 413 tys. zł na koniec 2016 r. 
W ocenie NIK, jedną z głównych przyczyn pogorszenia wyników Szpitala był brak 
realizacji w tym okresie skutecznego programu naprawczego. Ponadto poziom 
przychodów z tytułu finasowania świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia11 nie pokrywał kosztów związanych z udzielaniem ww. świadczeń. 
W 2017 r. nastąpiła poprawa wyników finansowych Szpitala, strata netto zmniejszyła 
się do 438 tys. zł, a zobowiązania do kwoty 12 048 tys. zł. Kolejny program działań 
naprawczych, sporządzony przez Dyrektora Szpitala na podstawie art. 59 ust. 
4 ustawy o działalności leczniczej, został złożony w Starostwie 27.09.2018 r., a jego 
wdrażanie będzie uzależnione od decyzji organów Powiatu. 

Stwierdzone nieprawidłowości nie mają istotnego wpływu na ocenę nadzoru nad 
Szpitalem, sprawowanego przez Powiat i polegały na:  

 finansowaniu, wbrew przepisowi art. 52 ustawy o działalności leczniczej 
wydatków bieżących podmiotu leczniczego z budżetu Powiatu, związanych 
z obsługą prawną Szpitala (w ramach umowy zawartej na obsługę prawną 
Starostwa w latach 2016-2017), 

 niedostosowaniu treści umów w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi w latach 
2016-2017 do wymogów określonych w art. 116 ust. 1 pkt 5 ustawy 
o działalności leczniczej (nieokreślenie trybu kontroli wykonywania zadania), 

 niewyegzekwowaniu od Rady Społecznej Szpitala wypełniania obowiązków 
określonych w art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o działalności leczniczej 
(przedstawiania w latach 2012-2014 Powiatowi opinii w sprawach zbycia 
aktywów trwałych, zakupu i przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 
medycznego oraz w 2016 r. – opinii w sprawie związanej z ograniczeniem 
działalności Szpitala). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Wykonywanie przez organy Powiatu zadań w zakresie organizacji 
działalności Szpitala w latach 2012-2017. 

Rada Powiatu nadała Szpitalowi Statut uchwałami: 

 XLV/IV/243/14 z dnia 22 września 2014 r.12 – obowiązujący od 5.11.2014 r. do 
11.08.2017 r. 

 XXVIII/V/205/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.13 obowiązujący od 11.08.2017 r. 
Zmiany dostosowujące Statut Szpitala do wymogów ustawy o działalności leczniczej 
zostały wprowadzone uchwałą nr XVIII/IV/79/11 Rady Powiatu z 5.12.2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7-10) 

Rada Powiatu powołała Radę Społeczną Szpitala uchwałami: 

 nr XI/IV/47/11 z 17.05.2011 r. 

 nr VI/V/39/16 z 29.05.2015 r. 
W jej skład, zgodnie z wymogami art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy o działalności 
leczniczej, wchodziło 14 osób: Starosta jako przewodniczący, przedstawiciel 

                                                      
11 Dalej: NFZ. 
12 Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 4029, poprzedni Statut został nadany uchwałą Rady 
Powiatu nr XXVI/200/2001 z 28.12.2001 r . 
13 Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3282. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 
 

Wojewody Zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele wybrani przez Radę 
Powiatu, wytypowani przez rady gmin funkcjonujących na obszarze Powiatu . 
Sposób działania Rady Społecznej, określony w jej regulaminie, został zatwierdzony 
przez Radę Powiatu uchwałą nr VIII/V/61/15 z 28.08.2015 r., zgodnie z wymogami 
art. 48 ust. 11 tej ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 11-38) 

Powiat, jako podmiot tworzący, ogłaszał konkursy na stanowisko dyrektora Szpitala 
zgodnie z wymogami art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej. Komisje 
konkursowe powołane uchwałami Rady Powiatu przeprowadziły dwa postępowania: 

 w okresie od sierpnia do listopada 2015 r., w wyniku którego powołana została 
Danuta Wojciechowska, 

 w okresie od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r., w wyniku którego powołany 
został Tomasz Walasek.  

Konkursy zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą14. 

(dowód: akta kontroli str. 39-57) 

2. Wypełnianie zadań przez Radę Społeczną Szpitala jako organu inicjującego 
i opiniodawczego Powiatu. 

Z dokumentacji Starostwa wynikało, że działalność Rady Społecznej Szpitala (której 
przewodniczącym był Starosta) w latach 2012-2017 przedstawiała się następująco: 

 w 2013 r. – Rada odbyła jedno posiedzenie (18.04) na którym podjęto cztery 
uchwały opiniujące sprawozdanie finansowe za 2012 r., sprawozdanie 
z realizacji planu finansowego Szpitala za 2012 r. oraz plan finansowy i plan 
inwestycyjny na 2013 r., 

 w 2015 r. – Rada odbyła cztery posiedzenia, na których podjęła pięć uchwał 
dotyczących jej regulaminu, opinii do sprawozdania finansowego, rocznego 
sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala za 2014 r., wyznaczenia 
przedstawiciela do składu komisji konkursowych na stanowisko dyrektora 
i zastępcy dyrektora ds. medycznych oraz debatowała nad programem poprawy 
efektywności gospodarowania w okresie lipiec-grudzień 2015 r., 

 w 2016 r. – Rada odbyła pięć posiedzeń, na których podjęła cztery uchwały 
dotyczące wyrażenia opinii do sprawozdania finansowego, rocznego 
sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala za 2015 r., planu 
finansowego na 2016 r. i programu działań naprawczych, zbycia środka 
trwałego oraz zapoznała się z informacjami Dyrektora Szpitala dotyczącymi, 
m.in.: pożyczek zaciągniętych w instytucjach finansowych MAGELLAN S.A. 
i MW TRADE S.A., planu zarządzania wierzytelnościami, sytuacji finansowej 
Szpitala, a także zapoznała się z opinią i raportem z badania przez biegłego 
rewidenta sprawozdania finansowego za 2015 r.,  

 w 2017 r. – Rada odbyła cztery posiedzenia, na których podjęła sześć uchwał 
dotyczących wyrażenia pozytywnych opinii do sprawozdania finansowego 
i rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala za 2016 r., 
planów finansowego i inwestycyjnego na 2017 r., delegowania przedstawiciela 
do składu komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora i zastępcy dyrektora ds. medycznych, zbycia środków trwałych 
będących własnością Szpitala, przyjęcia darowizny nowej aparatury, sprzętu 
medycznego i zakupu środka trwałego, dokonała analizy skarg zgłoszonych 
przez pacjentów, zapoznała się z wnioskami z audytu zewnętrznego 

                                                      
14 Dz.U. z 2018 r. poz. 393. 
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przeprowadzonego przez Spółkę Formedis (na zlecenie Zarządu Powiatu) oraz 
negatywnie oceniła program naprawczy opracowany przez Dyrektora Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 58-61) 

Dokumentacja Starostwa nie zawiera materiałów potwierdzających jakąkolwiek 
aktywność Rady Społecznej Szpitala w 2012 r. i 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 58-113) 

3. Dotacje i pożyczki udzielone Szpitalowi przez Powiat. 

3.1 W latach 2012-2017 z budżetu Powiatu zostały udzielone Szpitalowi dotacje 
w kwocie łącznej 964,4 tys. zł, z czego największa kwota została przekazana 
w 2017 r. (546,1 tys. zł) i w 2012 r. (216,9 tys. zł). Kwoty dotacji przekazywanych 
w pozostałych latach badanego okresu wyniosły w 2013 r. – 33,2 tys. zł, w 2014 r. – 
134 tys. zł, w 2015 r. – 22,9 tys. zł i w 2016 r. – 11,3 tys. zł.  
Wszystkie dotacje były przekazywane na podstawie stosownych uchwał Rady 
Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie przyznania Szpitalowi dotacji ze wskazaniem 
ich przeznaczenia i terminu wykorzystania. 
Umowy dotyczące przekazywanych dotacji w latach 2016-2017 nie zawierały 
wymogu o którym mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej, 
tj. określenia trybu kontroli wykonywania zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 621-647) 

Szczegółowej kontroli poddano sposób wykorzystania środków dotacji 
przekazanych na rzecz Szpitala w łącznej kwocie 310,4 tys. zł (32,2% ogólnej kwoty 
dotacji udzielonych w okresie objętym kontrolą), na podstawie umów z: 

 25.03.2015 r. – o przyznanie dotacji w kwocie 23,3 tys. zł na dofinansowanie 
zakupu aktualizacji oprogramowania archiwizacji badań obrazkowych, 

 6.12.2016 r. – o przyznanie dotacji w kwocie 11,9 tys. zł na zakup dwóch optyk 
laparoskopowych, 

 13.04.2017 r. – o przyznanie dotacji w kwocie 25,2 tys. zł na zakup sprzętu 
medycznego i wyposażenia Izby Przyjęć, 

 19.07.2017 r. - o przyznanie dotacji w kwocie 250 tys. zł na zakup sprzętu 
medycznego na potrzeby oddziałów: Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz 
Chirurgiczno-Ortopedycznego. 

Szpital wykorzystał środki ww. dotacji w łącznej kwocie 292,8 tys. zł zgodnie z ich 
przeznaczeniem (uwzględniając wskaźnik maksymalnej wysokości kwoty środków 
publicznych, wyliczony zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej), 
terminowo rozliczył realizację dotowanych zadań oraz zwrócił na rachunek 
Starostwa Powiatowego środki w kwocie 17,6 tys. zł.  
Zarząd Powiatu dokonał ich rozliczenia, uznając że przekazane środki zostały 
wykorzystane prawidłowo. 

(dowód: akta kontroli str. 648-665) 

3.2 W latach 2012-2017 Zarząd Powiatu udzielił Szpitalowi z budżetu Powiatu 
pożyczek w łącznej kwocie 4 740 tys. zł na spłatę wymagalnych zobowiązań, z tego 
w 2012 r. – 600 tys. zł, w 2013 r. – 640 tys. zł, w 2014 r. – 300 tys. zł, w 2015 r. – 
800 tys. zł, w 2016 r. – 1200 tys. zł i w 2017 r. – 1 200 tys. zł.  

Pożyczki były udzielane na wniosek Szpitala, na podstawie stosownych uchwał 
Zarządu, który posiadał upoważnienie Rady Powiatu do udzielania pożyczek do 
kwot określonych w uchwałach Rady z: 20.11.2011. r.15 (na 2012 r.), 19.12.2012 r.16 
i 20.05.2013 r.17 (na 2013 r.), 20.12.2013 r.18 (na 2014 r.), 18.12.2014 r.19 

                                                      
15 Nr XIX/IV/83/11. 
16 Nr XXX/IV/144/12. 
17 Nr XXXIII/IV/164/13. 
18 Nr XL/IV/204/13. 
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i 25.06.2015 r.20 (na 2015 r.), 18.12.2015 r.21 i 29.02.2016 r.22 (na 2016 r.) 
i 21.12.2016 r.23 (na 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 621-633) 

Zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Powiatu z dnia 28.06.2010 r.24 w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi 
Sławieńskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenia lub rozłożenia 
na raty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego 
uprawnionych, Zarząd Powiatu mógł na wniosek dłużnika w przypadkach 
uzasadnionych jego ważnym interesem umorzyć należności Powiatu: do kwoty 
50 tys. zł; powyżej 50 tys. zł - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarczej 
Rady Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 621-631) 

Zarząd Powiatu umorzył należności Powiatu z tytułu ww. pożyczek w łącznej kwocie 
3 440 tys. zł (tj. 72,6% udzielonych pożyczek), z tego: 600 tys. zł w 2012 r., 
540 tys. zł w 2013 r., 150 tys. zł w 2015 r., 300 tys. zł w 2016 r., 900 tys. zł w 2017 r. 
i 950 tys. zł w 2018 r. po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Gospodarczej Rady 
Powiatu. Szpital za każdym razem składał do Zarządu Powiatu wniosek 
o umorzenie pożyczki spełniający wymogi § 7 uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zasad udzielania ulg. 
Pozostałe środki udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 1 300 tys. zł (27,4%) 
zostały spłacone przez Szpital w umownych terminach, z tego 100 tys. zł w 2013 r., 
300 tys. zł w 2014 r., 150 tys. zł w 2015 r. i 250 tys. zł w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 621-631) 

3.3. Powiat otrzymywał pomoc finansową udzieloną przez gminy, na podstawie 
zawartych umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej 
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Szpitala, 
które zostały zawarte: 

 1.04.2014 r. z Miastem Sławno na udzielenie Powiatowi dotacji celowej 
w kwocie 30 tys. zł, 

 25.04.2016 r. z Gminą Sławno na udzielenie Powiatowi dotacji celowej w kwocie 
300 tys. zł, 

 1.09.2016 r. z Miastem Sławno na udzielenie Powiatowi dotacji celowej 
w kwocie 50  zł. 

Środki pochodzące z tych dotacji na kwotę 378 452 zł zostały wydatkowane zgodnie 
z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż aparatu analogowego RTG, zakup 
sprzętu medycznego do świadczeń rehabilitacji i na blok operacyjny Oddziału 
ginekologiczno-położniczego oraz wykonanie prac modernizacyjnych 
w pomieszczeniach pracowni RTG, zaś niewykorzystana część środków w kwocie 
1 548 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Gminy w Sławnie. 

(dowód: akta kontroli str. 666-696) 

 

                                                                                                                                       
19 Nr III/V/15/14. 
20 Nr VII/V/51/15. 
21 Nr XII/V/94/15. 
22 Nr XIV/V/115/16. 
23 Nr XXII/V/163/16. 
24 Nr XXXVIII/III/290/10. 
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4. Poręczenia udzielone w przypadku kredytów / pożyczek zaciąganych przez 
Szpital i kredyty zaciągnięte przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie 
strat lub dofinansowanie działalności Szpitala. 

W okresie objętym kontrolą Zarząd Powiatu udzielał poręczeń kredytów 
zaciąganych przez Szpital w łącznej kwocie 10 650 tys. zł, z tego 10 150 tys. zł 
w 2013 r. i 500 tys. zł w 2014 r. Udzielone poręczenia wynikały z upoważnień 
udzielonych Zarządowi przez Radę Powiatu w uchwałach z: 19.12.2012 r.25, 
19.11.2013 r.26 i 20.12.2013 r.27. W latach 2012-2017 Powiat nie zaciągał kredytów 
z przeznaczeniem na sfinansowanie strat lub dofinansowanie działalności Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 621-632, 697-704) 

5. Kontrole i oceny działalności Szpitala oraz inne działania organów Powiatu 
podejmowane w ramach nadzoru. 

5.1. W okresie objętym kontrolą Powiat przeprowadził następujące kontrole i audyty:  

 w czerwcu 2015 r. audytor wewnętrzny Starostwa przeprowadził audyt sytuacji 
finansowej Szpitala w aspekcie zatrudnienia kadr. W sprawozdaniu z audytu 
przedstawił wyniki finansowe za lata 2012-2014, stan zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek oraz stan zatrudnienia na koniec 2014 r. Sprawozdanie 
zawierało propozycje wypowiedzenia układu zbiorowego pracy i obniżenia 
dodatku stażowego do 20% (w związku z ustaleniem, że obowiązujący układ 
zbiorowy przewidywał dodatek stażowy kroczący28) oraz zmniejszenia 
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę o od 5% do 8% - 
w zależności od wysokości wynagrodzenia; 

(dowód: akta kontroli str. 118-148) 

 w styczniu i lutym 2017 r., na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy o działalności 
leczniczej, pracownicy Starostwa dokonali kontroli Szpitala w zakresie: 
gospodarki finansowo-majątkowej, stanu zobowiązań i należności, korzystania 
z usług prawnych, organizacji pracy i spraw kadrowych oraz realizacji zadań 
statutowych, w tym kontraktacji i wyceny usług za 2016 r. 
Kontrola stwierdziła m.in.: ponoszenie straty na podstawowej działalności 
wynoszącej 50 tys. zł netto miesięcznie, brak głębokiej restrukturyzacji 
i zbilansowania przychodów i kosztów, nierozwiązany problem zbyt wysokich 
kontraktów i umów z lekarzami oraz niepozyskiwanie środków zewnętrznych. 
Wykazano także efekty pozytywne: usprawnienie systemu zarządzania 
wierzytelnościami, lekami, przydziałem środków ochrony osobistej; 
wprowadzenie norm zużycia paliwa i ewidencji kart drogowych; zmniejszenie 
zatrudnienia o 16 etatów (przy wzroście liczby osób zatrudnionych na podstawie 
kontraktu o 11); 

(dowód: akta kontroli str. 115-116, 150-161) 

 w listopadzie 2017 r., na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy o działalności 
leczniczej, przeprowadzono kontrolę doraźną, za okres od grudnia 2015 r. do 
września 2017 r., obejmującą: koszty transportu medycznego, terminy 
i rozstrzygnięcie przetargu na obsługę żywienia pacjentów, upoważnienia 
wydane przez dyrektora Szpitala, zabezpieczenie w alternatywne źródło wody 
i ogrzewania, obsługę prawną. 
W wyniku kontroli ujawniono m.in.: przypadek antydatowania upoważnienia 
z 24.08.2017 r. udzielonego Głównej Księgowej, brak sprawnego rezerwowego 
źródła dostawy wody i ogrzewania, niezasadność poniesienia kosztów zakupu 

                                                      
25 Nr XXX/IV/144/12. 
26 Nr XXXIX/IV/198/13. 
27 Nr XL/IV/204/13. 
28 Za każdy przepracowany rok, bez ograniczenia (np. za 20 lat pracy – 20%, za 30 lat - 30%). 
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usług prawnych na kwotę 44 280 zł w sytuacji, gdy pełną obsługę prawną 
zapewnił Zarząd Powiatu (finansowaną ze środków Starostwa).  
W wyniku kontroli zalecono m.in.: podjęcie działań w zakresie restrukturyzacji 
długu poprzez spłatę należności zapadłych i wymagalnych oraz negocjacje 
z wierzycielami, przeprowadzanie co najmniej raz na kwartał analizy 
ekonomicznej i przedstawianie jej Zarządowi Powiatu, dokonanie nowelizacji 
Regulaminu Pracy i Wynagradzania - restrukturyzacji składników placowych, 
przeprowadzanie raz na kwartał analizy realizacji zadań statutowych, 
polegającej na przeglądzie zasobów kadrowych, sprzętowych i zawieranych 
umów cywilno-prawnych i przedstawianie jej Zarządowi Powiatu; 

(dowód: akta kontroli str. 114, 162-173) 

 w listopadzie 2017 r. członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, na 
podstawie § 41 ust. 3 i § 43 ust. 3 Statutu Powiatu przeprowadzili kontrolę za 
lata 2015-2017 (I kwartał) obejmującą m.in.: realizację umów z NFZ, wydatki na 
transport medyczny, pomoc finansową udzieloną przez podmiot tworzący, 
postępowania sądowe, wydatki na obsługę prawną, upoważnienia w związku 
z nieobecnością dyrektora, przetarg na obsługę żywienia pacjentów, 
zabezpieczenie w alternatywne źródło wody i ogrzewania. Kontrola wykazała 
m.in.: wzrost kosztów transportu w 2016 r., zdublowanie wydatków na obsługę 
prawną świadczoną przez prawnika Starostwa i Kancelarię zatrudnioną przez 
Szpital, niewydanie pełnomocnictw zapewniających prawidłowe funkcjonowanie 
Szpitala w przypadku nieobecności dyrektora; stwierdziła, że prowadzono 
czynności zmierzające do posadowienia zbiornika stanowiącego rezerwowe 
źródło wody oraz że Szpital posiadał sprawny agregat prądotwórczy, ale bez 
funkcji autostartu.  
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym 18.12.2017 r. do Starosty, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskował o zabezpieczenie środków 
w 2018 r. na zakup niezbędnego sprzętu dla Szpitala oraz o wykonanie układu 
komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 116-117, 174-187, 190) 

Starosta wyjaśnił, że nadzór nad realizacją wydanych zaleceń pokontrolnych 
sprawował pracownik merytoryczny Wydziału Spraw Społecznych Starostwa. 
W ocenie Starosty zmniejszenie strat finansowych, pozyskiwanie nowego personelu, 
prawidłowa realizacja zamówień publicznych na wyżywienie pacjentów świadczą 
o przyjęciu i wdrożeniu wydanych zaleceń. 

(dowód: akta kontroli str. 195) 

W związku z ustaleniem dotyczącym antydatowania upoważnienia udzielonego 
Głównej Księgowej Szpitala, Starosta pismem z 9.05.2018 r. zawiadomił 
Prokuraturę Rejonową w Sławnie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, w efekcie czego Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie 
poświadczenia nieprawdy. 

(dowód: akta kontroli str. 202-204) 

W latach 2012-2014 pracownicy Starostwa nie przeprowadzali kontroli Szpitala na 
podstawie art. 121 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Starosta wyjaśnił, że 
w tym okresie nadzór nad jego działalnością polegał na bieżącej analizie 
dokumentacji dotyczącej statutu, regulaminu organizacyjnego oraz na ocenie 
podejmowanych działań przez oddelegowanego do Szpitala radcę prawnego, 
zatrudnionego w Starostwie. Wyniki tej analizy były przekazywane Zarządowi 
Powiatu. Ponadto Zarząd Powiatu i komisje Rady Powiatu zatwierdzając 
sprawozdania finansowe uzyskiwały wiedzę o sytuacji finansowej Szpitala. 
W 2015 r., ze względu na złą sytuacją finansową Szpitala Zarząd Powiatu zlecił 



 

9 
 

przeprowadzenie audytu przez audytora wewnętrznego, w 2016 r. - badanie 
gospodarki finansowej przez biegłego rewidenta, a w 2017 r. przeprowadzenie 
audytu przez spółkę Formedis. 

(dowód: akta kontroli str. 193-194) 

W lipcu 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie29 przeprowadziła 
kontrolę problemową gospodarki finansowej Powiatu w zakresie zadłużenia Szpitala 
w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r. W wystąpieniu pokontrolnym 
z 15.08.2017 r. Prezes RIO stwierdził, że Powiat w latach 2015-2016 nie 
przeprowadził kontroli w Szpitalu, co było sprzeczne z art. 121 ust. 3 ustawy 
o działalności leczniczej i wskazał na konieczność dokonywania kontroli w ramach 
nadzoru sprawowanego przez organ tworzący. 
Starosta złożył zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, 
któremu zarzucił błędną wykładnię przepisu art. 121 ust. 3 tej ustawy. 
W uzasadnieniu zastrzeżenia wskazano, że działania organu tworzącego mające na 
celu ocenę działalności Szpitala, obejmujące audyt przeprowadzony w 2015 r. oraz 
badanie gospodarki finansowej przeprowadzone w 2016 r. spełniały kryteria 
określone w rozporządzeniu z 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych30 i wskazują na należytą 
staranność Starosty w wypełnieniu zapisów art. 121 ust. 3 ustawy o działalności 
leczniczej. Kolegium RIO uchwałą nr XXIII.127.2017 z 25.10.2017 r. uwzględniło 
zastrzeżenia zgłoszone przez Starostę stwierdzając, że obowiązujące przepisy nie 
wskazują jak często podmiot tworzący powinien przeprowadzać kontrole 
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, a ilość tych kontroli zależy od 
uznania ich zasadności, biorąc pod uwagę sytuację faktyczną w danym podmiocie 
leczniczym. 

(dowód: akta kontroli str. 205-214) 

5.2. Szpital był objęty czynnościami kontrolnymi wykonywanymi przez podmioty 
zewnętrzne na zlecenie Zarządu Powiatu:  
a) W marcu 2016 r. Biuro Biegłych Rewidentów „AKCEPT” S.C. z Kołobrzegu, 
przeprowadziło badanie sprawozdania finansowego za 2015 r., w wyniku którego 
stwierdzono, że przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej Szpitala oraz jego wynik finansowy, zostało sporządzone 
zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami statutu Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 118, 215-264) 

b) Firma Formedis sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu przeprowadziła audyt 
działalności Szpitala za lata 2013–2016 wraz z opracowaniem rekomendowanego 
programu naprawczego.  
Na podstawie przeprowadzonej analizy działalności operacyjnej Szpitala, jego 
struktury organizacyjnej, kadrowej oraz współpracy z NFZ Formedis stwierdził m.in.: 
- Szpital został zakwalifikowany do szpitali poziomu I stopnia systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie 
województwa zachodniopomorskiego (tzw. sieć szpitali), ogłoszonego 27.06.2017 r. 
przez dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
w Szczecinie, stąd w zakresie profili, w ramach jakich będzie działał, będzie 
otrzymywał finansowanie ryczałtowe (reumatologia będzie finansowana w ramach 
profilu choroby wewnętrzne, natomiast Szpital nie otrzymał finansowania w ramach 
sieci szpitali na ortopedię, o której finansowanie będzie musiał się ubiegać 

                                                      
29 Dalej: RIO. 
30 Dz.U. z 2015 r., poz. 1331. 
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w konkursach ogłaszanych przez NFZ, a w przypadku braku ich finansowania 
będzie musiał rozważyć ich zamknięcie), 
- 83% sprzedaży świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital stanowiły 
świadczenia w zakresie „Leczenie szpitalne”31, 7,3% przychodów stanowiły 
świadczenia w zakresie „Ambulatoryjna opieka specjalistyczna”32, 6,3% - „Nocna 
i świąteczna opieka zdrowotna”,  
- w latach 2013-2016 wartość zawartego z NFZ kontraktu w zakresie LS wahała się 
w przedziale od kwoty 15 570,5 tys. zł w 2013 r. do kwoty 14 577,7 tys. zł w 2016 r., 
co dało spadek kontraktu w okresie trzech lat o kwotę 992,8 tys. zł, tj. o 6,4 %, 
w pozostałych zakresach działalności statutowej zakontraktowanej z NFZ (AOS, 
Rehabilitacja lecznicza, AOS – świadczenia kosztochłonne i Podstawowa Opieka 
Zdrowotna) Szpital starał się wywiązywać z umowy z NFZ w sposób zgodny 
z zapisami zawartych kontraktów, w wyniku czego odnotowano tylko pewne 
niewielkie odchylenia w wykonaniu umów od wartości kontraktowych 
(tzw. nadwykonania), jednak ich wielkość nie miała istotnego znaczenia dla Szpitala 
realizującego całość świadczeń medycznych, 
- w sumie funkcjonowanie Szpitala było zabezpieczone przez ok. 240 etatów 
przeliczeniowych - stosunek liczby etatów przeliczeniowych do liczby łóżek wynosił 
ok. 1,6, co należy uznać za wskaźnik nieco zawyżony (wartość optymalna nie 
powinna przekraczać liczby 1,4) - wskazane byłoby przyjrzenie się bliżej strukturze 
zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Szpitala i dokonanie 
redukcji zatrudnienia z 30 etatów w obszarze „szarego” personelu,  
- liczba lekarzy pracujących w czasie tzw. ordynacji dziennej od poniedziałku do 
piątku spełniała wymagania NFZ w zakresie obsady lekarskiej, liczba lekarzy 
dyżurujących poza godzinami ordynacji dziennej (dyżury nocne oraz dyżury 
weekendowe) nie wzbudzała wątpliwości, liczba lekarzy pracujących 
w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych była prawidłowa, 
- liczba pielęgniarek, położnych i innych osób średniego personelu medycznego 
(sekretarki medyczne, salowe, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci) pracujących 
w czasie tzw. ordynacji dziennej od poniedziałku do piątku oraz na dyżurach 
nocnych i weekendowych, jak również liczba personelu administracyjnego, nie 
wzbudzała zastrzeżeń i można ją ocenić jako racjonalną, 
- w opinii audytora wskazane byłoby rozważenie przeanalizowania zasadności 
zatrudniania w ordynacji dziennej aż pięciu lekarzy w Oddziale Chirurgiczno-
Ortopedycznym33 oraz czterech lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii34 i jak również aż pięciu pielęgniarek w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz 
w Oddziale Ch-O, 
- stan infrastruktury budowalnej, w której Szpital prowadzi działalność wymaga 
bardzo wysokich nakładów finansowych na dostosowanie jej do wymagań 
określonych przepisami branżowymi, ogólnobudowlanymi, ochrony 
przeciwpożarowej oraz w odtworzenie ich stanu technicznego (szacunkowy koszt 
ok. 19 mln zł netto, tj. ok. 23,3 mln zł brutto - nie zawiera on dostosowania do 
wymagań branżowych Bloku operacyjnego i Oddziału AiIT oraz nie zawiera kosztów 
utworzenia Centralnej Sterylizatorni),  
- wymagane nakłady dostosowawcze w zakresie uzupełnienia sprzętu i aparatury 
medycznej na Oddziale AiIT audytor oszacował na kwotę ok. 891 tys. zł; posiadany 
przez pozostałe komórki organizacyjne Szpitala sprzęt i aparatura medyczna, ze 
względu na jego wiek i znaczne zużycie techniczne oraz technologiczne (wartość 
księgowa sprzętu i aparatury medycznej w cenach zakupu, na dzień 31 grudnia 

                                                      
31 Dalej: LS. 
32 Dalej: AOS. 
33 Dalej: Oddział Ch-O. 
34 Dalej: Oddział AiIT. 
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2016 r., wynosiła zaledwie ok. 550 tys. zł i był on umorzony aż w ok. 91%) wymaga 
znacznych nakładów, które w latach 2017–2022 oszacowane zostały na kwotę 
6,4 mln zł (z czego 3,5 mln zł powinno być wydatkowane w bieżącym roku), 
a zidentyfikowane w trakcie audytu nakłady inwestycyjne (dostosowawcze 
i odtworzeniowe) w infrastrukturę IT - na kwotę ok. 1,6 mln zł, 
- łączne niezbędne nakłady inwestycyjne w Szpitalu, przy założeniu kontynuacji 
działalności Szpitala w obszarze zabiegowym, oszacowane zostały na kwotę ok. 
35 mln zł netto (43,1 mln zł brutto). 

(dowód: akta kontroli str. 255-279) 

Do głównych powodów pogorszenia sytuacji ekonomiczno–finansowej Szpitala 
(spadek wyniku netto powiększonego o amortyzację z poziomu +373 190 zł (2013 r.) 
do poziomu –1 124 301 zł (2016 r.)) Formedis zaliczył: 

 spadek liczby pacjentek i porodów na Oddziale Położniczo-Ginekologiczno-
Noworodkowym35. Spadek ten wynikał w znacznej mierze ze spadku 
zainteresowania świadczeniami udzielanymi przez ten Oddział, w dużym stopniu 
na rzecz Szpitala Miejskiego w Miastku. Odpływ pacjentek skutkuje m.in. tym, że 
Szpital realizuje jedynie 61% kontraktu szpitalnego z NFZ w zakresie 
neonatologii; 

 wzrost kosztów osobowych poniesionych na tym samym Oddziale, czego 
skutkiem jest to, że bezpośrednie koszty osobowe stanowią już 101,4%36 
przychodów ze sprzedaży Oddziału P.G.N. Wzrost kosztów osobowych wynikał 
po części z odpływu kadry do Szpitala Miejskiego w Miastku, który – oprócz 
potencjalnych pacjentek – przyciąga niestety także personel medyczny Szpitala. 
Konieczność uzupełnienia kadry Szpitala często rodzi konieczność zaoferowania 
lepszych warunków finansowych nowym pracownikom, co oczywiście zwiększa 
koszty poniesione przez Szpital; 

 wzrost kosztów osobowych poniesionych przez komórkę Anestezjologii (o 71% 
między latami 2013 i 2016), co stanowiło jedną z głównych przyczyn utrzymania 
bardzo dużej straty przez Oddział Ch-O (mimo wyraźnego spadku kosztu zużycia 
materiałów i energii na tym oddziale); 

 relatywnie wysokie koszty osobowe Szpitala - które stanowią 81,3% przychodów 
ze sprzedaży - kształtują się na poziomie daleko wyższym od tych 
obserwowanych w innych zakładach opieki zdrowotnej, świadczących podobne 
usługi; 

 niskie obłożenie (poniżej 50%) na większości oddziałów Szpitala; 

 ostrożną politykę w zakresie nadwykonań prowadzoną przez Szpital (NFZ 
zapłacił za niemalże całą wartość usług przekraczających wartości zawarte 
w umowach pierwotnych); 

 bardzo wysoki stan zobowiązań wymagalnych Szpitala (wartość wymagalnych 
zobowiązań handlowych to 3,1 mln zł37, przy czym 49% tych zobowiązań jest 
przeterminowanych przynajmniej 6 miesięcy, 20% przynajmniej 12 miesięcy). 
Efektem presji ze strony wierzycieli jest m.in. silny wzrost kosztów komorniczych 
(między rokiem 2015 i 2016, koszty sądowe wraz z kosztami komorniczymi 
wzrosły o aż 129% (o 50 tys. zł)). 

Ze względu na istotne ryzyko operacyjne związane z utrudnieniami w prowadzeniu 
normalnej działalności na skutek działań windykacyjnych ze strony wierzycieli 
Formedis zalecił podjęcie działań restrukturyzacyjnych dopuszczanych przez nowe 
przepisy prawa, które pozwalają na zawarcie przy udziale doradcy 
restrukturyzacyjnego układu z wierzycielami. Podkreślił jednocześnie, że z zapisów 

                                                      
35 Dalej: Oddział P.G.N. 
36 Dane za 2016 r. 
37 Według stanu na 31 grudnia 2016 r. 
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ustawy Prawo restrukturyzacyjne wprost nie wynika, że samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej podlegają tej ustawie. 

(dowód: akta kontroli str. 270-271) 

Formedis przedstawił „Program Naprawczy Szpitala”, opisany w punkcie 7 
wystąpienia pokontrolnego. 

5.3. W latach 2012-2017 Zarząd Powiatu odbył łącznie 307 posiedzeń (w 2012 r. 
i 2013 r. po 53, w 2014 r. – 57, w 2015 – 47, w 2016 r. – 51, w 2017 r. - 46), 
a sprawy Szpitala były omawiane na 124 posiedzeniach (w 2012 r. na 19, w 2013 r. 
na 18, w 2014 na 11, w 2015 r. na 20, w 2016 r. na 28, w 2017 r. na 28). Oznacza 
to, że w latach 2015-2017 nastąpił wzrost liczby posiedzeń, na których zajmowano 
się sprawami Szpitala z 35% w latach 2012-2013 do 58% w latach 2016-2017. 
Zarząd Powiatu omawiał i podejmował uchwały m.in. w sprawach: nieodpłatnego 
przekazania sprzętu, przyznania dotacji, udzielania pożyczek, zmiany umów dotacji 
i pożyczek, przyjęcia rozliczeń dotacji, informacji o bieżącej sytuacji finansowej, 
technicznej i leczniczej, poręczeń kredytów, zatwierdzenia sprawozdań 
finansowych, programów naprawczych, konkursów na stanowiska dyrektora 
i zastępcy dyrektora ds. medycznych, wyników kontroli i audytów. 

(dowód: akta kontroli str. 341-359) 

W latach 2012-2015 Rada Powiatu podjęła 25 uchwał dotyczących Szpitala, m.in. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych, nadania statutu, powołania 
i zmian w Radzie Społecznej Szpitala, pokrycia ujemnego wyniku finansowego, 
powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora i zastępcy dyrektora ds. medycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 360-361) 

Sprawy dotyczące Szpitala były omawiane na posiedzeniach komisji Rady Powiatu, 
i tak w latach 2015-2017: 

 Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych odbyła 29 posiedzeń (łącznie 
z posiedzeniami wspólnymi z innymi komisjami), a sprawy Szpitala były 
omawiane na 25 posiedzeniach,  

 Komisja Gospodarcza odbyła 26 posiedzeń, a sprawy Szpitala omawiano na 
16 posiedzeniach, 

 Komisja Rewizyjna odbyła 45 posiedzeń, a sprawy Szpitala były omawiane na 
22 posiedzeniach. 

Na posiedzeniach Komisje Rady Powiatu zajmowały się m.in.: powołaniem Rady 
Społecznej Szpitala, nadaniem statutu, informacjami o warunkach kontraktu 
zawartego z NFZ, koniecznością pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala, 
udzielaniem i umarzaniem Szpitalowi pożyczek, powołaniem komisji konkursowych 
na stanowisko dyrektora i zastępcy dyrektora ds. medycznych, wynikami 
finansowymi, sprawozdaniami finansowymi, bilansami za poszczególne lata, 
zatrudnianiem lekarzy, potrzebami w zakresie sprzętu specjalistycznego, 
programami naprawczymi i działaniami zmierzającymi do poprawy sytuacji Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 362-369) 

6. Wyniki finansowe Szpitala i działania podejmowane przez organy Powiatu 
w związku z wystąpieniem straty. 

6.1. Wyniki finansowe Szpitala w latach 2012-2017 stanowiły stratę netto wynoszącą 
za: 2012 r. – 228 413,80 zł, 2013 r. – 414. 543,16 zł, 2014 r. – 1 379 968,39 zł, 
2015 r. – 1 615 526,70 zł, 2016 r. – 1 516 488,67 zł, 2017 r. – 438 104,21 zł. 

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosiła na koniec: 2012 r. – 
8 308 652 zł, 2013 r. – 8 064 295 zł, 2014 r. – 7 662 434 zł, 2015 r. – 7 076 777 zł, 
2016 r. – 7 093 322 zł, 2017 r. – 6 972 48 zł.       (dowód: akta kontroli str. 760-765) 
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Stan zobowiązań na koniec każdego roku ww. okresu wynosił odpowiednio: 
11 626 195 zł, 11 793 601 zł, 12 855 133 zł, 13 217 397 zł, 13 413 064 zł, 
12 048 708 zł, w tym zobowiązań wymagalnych: 3 382 179 zł, 853 087 zł, 2 396 937 
zł, 3 393 436 zł, 3 162 363 zł, 1 661 781 zł. 

W latach: 2012, 2013 i 2017 strata netto była mniejsza niż amortyzacja38, natomiast 
w pozostałych latach Rada Powiatu podejmowała uchwały w sprawie pokrycia 
ujemnego wyniku finansowego Szpitala (środkami z budżetu Powiatu): 

 za 2014 r. - nr IX/V/73/15 z 25.09.2015 r., w kwocie 595 192 zł, 

 za 2015 r. - nr XVI/V/125/16 z 27.04.2016 r., w kwocie 1 086 748 zł, 

 za 2016 r. - nr XXVII/V/201/17 z 12.06.2017 r. w kwocie 1 124 301 zł. 
(dowód: akta kontroli str. 708-710) 

6.2. Zarząd Powiatu nie przedłożył Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie 
przekształcenia Szpitala w spółkę kapitałową i - w konsekwencji - Powiat nie 
skorzystał w okresie od 1.07.2011 r.39 do 31.12.2013 r. z możliwości przewidzianych 
w art. 190 i art. 196 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.  
Starosta wyjaśnił, że Zarząd nie skorzystał z możliwości przekształcenia Szpitala 
publicznego w spółkę ze względu na wątpliwości jakie budziły skutki komercjalizacji 
Szpitala, która ostatecznie mogła doprowadzić do częściowej lub zupełnej 
prywatyzacji. Ponadto wysokość środków przewidzianych w budżecie państwa dla 
samorządów, które przekształcą szpitale w spółki prawa handlowego, była niższa od 
zadłużenia tych szpitali, co oznaczało, że dzięki środkom pomocowym Szpital 
mógłby pokryć tylko część zadłużenia, a Powiatu nie było stać na przejęcie długów. 
Rozwiązania przewidziane we wskazanych przepisach nie przewidywały zmian 
w wysokości środków przewidzianych z budżetu państwa na finansowanie 
przekształconych placówek, w związku z czym istniało ryzyko, że Szpital, mimo 
oddłużenia, popadnie w zadłużenie. Istotny wpływ na niepodejmowanie ww. działań 
miało niedoszacowanie kontraktów zawartych z NFZ i błędne określenie kosztów 
niektórych świadczeń medycznych. Wystąpiłyby zatem trudności w zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu świadczonych usług przy jednoczesnym utrzymaniu 
rentowności. 

(dowód: akta kontroli str. 200-201) 

7. Programy naprawcze Szpitala przedstawiane Powiatowi. 

Dyrektorzy Szpitala przedkładali Zarządowi Powiatu programy naprawcze: 

 W lipcu 2015 r. – program poprawy efektywności w okresie lipiec-grudzień 
2015  r., zakładający m.in.: negocjacje z NFZ w sprawie zapłaty za wykonanie 
nadlimitów, pozyskiwanie środków z innych źródeł niż NFZ, oszczędności na 
mediach, zmiany w Zakładowym Regulaminie Wynagradzania, 
przeprowadzenie analizy zatrudnienia, zmiany w gospodarce materiałowej, 
zmiany w organizacji, prowadzenie racjonalnej polityki remontowej 
i inwestycyjnej. Założenia programu przewidywały wzrost przychodów 
o 273 tys. zł i obniżenie kosztów o 1 711,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 370-431) 

Program został negatywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala na 
posiedzeniu 18.08.2015 r. Członkowie Rady wskazali na brak konkretnych 
działań ze strony Dyrektora w celu poprawy sytuacji Szpitala oraz brak koncepcji 
poprawy jego sytuacji. W trakcie posiedzenia ówczesny Dyrektor Szpitala złożył 
pisemną prośbę o rozwiązanie umowy. Odwołanie ze stanowiska nastąpiło 
19.09.2015 r.            (dowód: akta kontroli str. 72-75) 

                                                      
38 Amortyzacja wynosiła: w 2012 r. – 790 912 zł, w 2013 r. – 787 733 zł, w 2017 r. – 446 664 zł. 
39 Od dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej. 
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 W lipcu 2016 r. – program działań naprawczych zawierający propozycje 
m.in. restrukturyzacji: zadłużenia, zatrudnienia, usług medycznych, zarządzania 
i organizacji; opracowania nowej struktury organizacyjnej; wprowadzenia 
szczegółowych analiz finansowych działania całego Szpitala, a także 
realizowanych zadań i procedur; dopasowania struktury i zakresu świadczeń 
zdrowotnych do zgłaszanych potrzeb oraz możliwości płatniczych NFZ; 
zwiększenia wykorzystania łóżek, bloku operacyjnego, poprawy efektywności 
pracy. Przedstawione zostały propozycje i kierunki zmian dotyczące oddziałów 
oraz komórek organizacyjnych. Program zawierał również zestawienie działań 
wdrożonych w 2016 r., m.in. wprowadzenie cotygodniowego monitoringu 
realizacji umowy z NFZ, monitoringu ruchu chorych na oddziałach, renegocjacje 
umów o pracę lekarzy, analizę zatrudnienia, analizę poziomu zużycia sprzętu 
jednorazowego i leków, analizę ilości i wartości zlecanych badań 
diagnostycznych. Efekt tych działań w okresie trzech kwartałów 2016 r. został 
oszacowany na 667 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 433-462) 

Program ten został krytycznie oceniony przez Audytor wewnętrzną Starostwa, 
która stwierdziła, że nie zawiera on danych pozwalających na odniesienie się do 
planowanych działań, m.in. analiz ekonomicznych uwzględniających wskaźniki 
wzrostu zadłużenia i wskaźniki zobowiązań wobec dostawców, nie podano 
danych o wynikach finansowych poszczególnych oddziałów, pominięto sytuację 
prawną i organizacyjną Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 463-466) 

Uzupełniony program został przedłożony Powiatowi w listopadzie 2016 r., który 
został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala uchwałą 
nr 4/2016 z 5.12.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 60, 84-93, 469-502) 

 We wrześniu 2017 r. – program działań naprawczych sporządzony na podstawie 
art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który zakładał m.in. kontynuację 
restrukturyzacji: zadłużenia, zatrudnienia, usług medycznych, zarządzania 
i organizacji; restrykcyjne działania zmierzające do osiągnięcia równowagi 
finansowej; wprowadzenie szczegółowych analiz finansowych działania całego 
Szpitala, a także realizowanych zadań i procedur; zwiększenie przychodów przy 
jednoczesnym zmniejszaniu kosztów; wdrożenie nowego regulaminu pracy 
i wynagradzania; dopasowanie kosztów do poziomu uzyskiwanych przychodów; 
dopasowanie struktury i zakresu świadczeń zdrowotnych do zgłaszanych 
potrzeb oraz do możliwości płatniczych NFZ; zwiększenie obłożenia łóżek oraz 
bloku operacyjnego. 

Zarząd Powiatu, po analizie przeprowadzonej na posiedzeniach w dniach 
19 i 30.10.2017 r. postanowił nie zatwierdzać programu, m.in. ze względu na: 

 brak informacji o efektywności, zasadności i wymiernych korzyściach 
wynikających ze zmniejszenia w I kwartale 2017 r. liczby łóżek, 

 brak analizy indywidualnych kosztów leczonych pacjentów oraz informacji 
o opłacalności procesu leczenia poszczególnych grup JGP40, w kontekście 
spadku liczby pacjentów z 6 482 w 2015 r. do 5 965 w 2016 r., 

 niewskazanie działań mających na celu zwiększenie obłożenia łóżek,  

 brak szczegółowej analizy zasobów personalnych na oddziałach szpitalnych, 
która mogłaby skutkować optymalizacją wykorzystania posiadanych kadr, 

 brak propozycji rozwiązania dotyczącego zmniejszania się amortyzacji, 
z 528,8 tys. zł w 2015 r. do 392,2 tys. zł w 2016 r., 

                                                      
40 Jednorodne Grupy Pacjentów. 



 

15 
 

 proponowanie działań nieznajdujących odzwierciedlenia w wyniku 
finansowym - Szpital nadal będzie miał słabą zdolność bieżącego 
regulowania zobowiązań, a wzrost zobowiązań krótkoterminowych wpłynie 
na rentowność i płynność finansową, 

 nierealne, ze względu na brak zgody NFZ i groźbę kar, propozycje 
wprowadzenia dyżurów pod telefonem zamiast dyżurów regularnych, 

 niemożliwe, ze względu na sytuację finansową Szpitala, przeprowadzenie 
postępowania w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, 

 nierealną projekcję wyniku finansowego na lata 2018-2019. 
Zarząd Powiatu uznał, że przedstawiony program działań naprawczych nie 
przyniesie pożądanych rezultatów i doprowadzi do zwiększenia zadłużenia i jeszcze 
większych problemów związanych z funkcjonowaniem Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 550-553) 

Dyrektor Szpitala, który przygotował programy naprawcze w 2016 r. i 2017 r. został 
odwołany ze stanowiska 14.11.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 559-564, 766-767) 

Kolejny program działań naprawczych, sporządzony na podstawie art. 59 ust. 4 
ustawy o działalności leczniczej, został złożony w Starostwie 27.09.2018 r. (20 dni 
przed zakończeniem kontroli NIK). Zawierał szczegółowe propozycje działań 
odnoszących się do: zwiększenia przychodów ze sprzedaży usług medycznych, 
obniżenia kosztów działalności bezpośredniej, obniżenia kosztów obsługi zadłużenia 
oraz modernizacji i rozwoju posiadanych zasobów środków trwałych. Do dnia 
zakończenia kontroli NIK podmiot tworzący nie podejmował formalnych działań 
w celu jego zatwierdzenia. Zdaniem NIK ca uwagę, że niezwłoczne zatwierdzenie 
i wdrożenie programu naprawczego może mieć pozytywny wpływ na działania 
zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 566-620) 

8. Skargi na działalność Szpitala. 

W latach 2015-2017 do Starostwa wpłynęła jedna skarga złożona w maju 2017 r. 
przez mieszkańca Darłowa, dotycząca zerwania przez Szpital umowy z wykonawcą 
świadczącym w Darłowie badania laboratoryjne. W ocenie skarżącego 
uniemożliwiało to mieszkańcom Darłowa dostęp do usług laboratoryjnych w miejscu 
zamieszkania. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rada Powiatu, 
uchwałą nr XXVIII/V/206/17 podjętą 28.06.2017 r. uznała skargę za bezzasadną. 
W uzasadnieniu wskazano, że Szpital, który dysponuje ograniczonymi środkami 
finansowymi i posiada własne laboratorium analityczne, nie może zlecać 
podwykonawcy zadań diagnostycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 711-713) 

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

1. W okresie od 14.06.2016 r. do 31.12.2017 r. z budżetu Powiatu (w ramach planu 
finansowego Starostwa) finansowano obsługę prawną Szpitala (tj. jednostki 
posiadającej osobowość prawną, niebędącej jednostką organizacyjną Powiatu). 

Umowa zawarta 4.01.2016 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym (Zleceniodawca) 
a Kancelarią Radcy Prawnego radcą prawnym A.G. (Zleceniobiorca) na okres do 
31.12.2016 r. pierwotnie określała, że przedmiot umowy stanowi wykonywanie 
obsługi prawnej w zakresie spraw zleconych przez Zleceniodawcę, a miesięczne 
wynagrodzenie wyniesie 1 100 zł + VAT. Aneksem z 4.06.2016 r. ustalono, że 
przedmiot umowy stanowi stała obsługa prawna Zleceniodawcy w zakresie 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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obejmującym realizację ustawowych zadań Zleceniodawcy. W umowie określono 
sześć szczególnych obowiązków Zleceniobiorcy, w tym udzielanie porad, 
sporządzanie opinii prawnych m.in. dla jednostek organizacyjnych powiatu 
i zwiększono wynagrodzenie do wysokości 3 600 zł + VAT. W taki sam sposób 
określono obowiązki i wynagrodzenie Zleceniobiorcy w kolejnej umowie zawartej 
2.01.2017 r. na okres od 1.01 do 31.12.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 714-722) 

Pismem z 21.09.2016 r. Starosta poinformował dyrektora Szpitala, że Starostwo 
zawarło umowę zlecenia z A.G. na obsługę prawną, w tym na udzielanie porad 
i sporządzanie opinii prawnych na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu i na 
podstawie tej umowy radcę prawnego A.G. zobowiązano do udzielenia pomocy 
prawnej na rzecz Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 723) 

Z przepisu art. 52 ustawy o działalności leczniczej wynika, że podmiot tworzący 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie może za niego finansować 
kosztów działalności i regulować zobowiązań.  

Starosta wyjaśnił, że wobec osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę 
zlecenie ma pełną swobodę działania określonego dyspozycją art. 34 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym41, w związku z art. 35 ust. 2 tej 
ustawy. Czynności powierzone radcy prawnemu obejmowały sprawy Szpitala, ale 
w aspekcie nadzoru nad jego działalnością. Polegały m.in. na „…udzielaniu porad 
prawnych, sporządzaniu opinii prawnych i analizowaniu projektów aktów prawnych 
dla Zarządu, tak by jak najlepiej zabezpieczyć interesy Powiatu oraz sprawować 
właściwy nadzór jako organizator SPZOZ”.  

(dowód: akta kontroli str. 725-726) 

Zdaniem NIK, umowy zawarte z Kancelarią Radcy Prawnego miały charakter umów 
zakupu usług obcych, a zakres obowiązków w nich określony oraz treść pisma 
Starosty z 21.09.2016 r. jednoznacznie wskazuje na nałożenie na radcę prawnego 
obowiązku świadczenia usług prawnych na rzecz Szpitala, bez ograniczenia tego 
obowiązku w aspekcie przedstawionym w cytowanym wyjaśnieniu. 

2. Umowy o udzielenie dotacji Szpitalowi w latach 2016-2017 (z budżetu Powiatu) 
nie zawierały wymaganego w art. 116 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej, 
określenia trybu kontroli wykonywania zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 622-633, 668-669, 733-756) 

Starosta wyjaśnił, że każda umowa o dotację zawarta ze Szpitalem zawierała zapis 
o prawie dotującego do kontroli sposobu wydatkowania dotacji, dokonywanych 
rozliczeń i gospodarowania dotacją. W umowach nie powielano zapisów 
zarządzenia nr 48/2010 z 2.07.2010 r. w sprawie określenia sposobu kontroli 
zarządczej, określających tryb dokonywania kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 726) 

NIK nie podziela powyższej argumentacji, ponieważ we wszystkich umowach 
o przyznanie dotacji celowej Szpitalowi zawartych w latach 2016-201742 brak było 
zapisu dotyczącego kontroli realizacji dotowanego zadania. Nie wskazano także 
w tych umowach przywołanego w wyjaśnieniu zarządzenia regulującego tryb 
dokonywania kontroli. 

                                                      
41 Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm. 
42 Nr: 103/16 z 6.12.2016 r., 29/17 z 13.04.2017 r., 54/17 z 19.07.2017 r. 76/17 z 19.10.2017 r., 87/17 
z 27.11.2017 r. 
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3. Powiat, jako organ tworzący, nie wyegzekwował od Rady Społecznej Szpitala 
wypełnienia obowiązku określonego w art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy 
o działalności leczniczej, tj.:  

 w latach 2012-2014 obowiązku przedstawiania organowi tworzącemu opinii 
w sprawach sprzedaży środków trwałych, zakupu oraz przyjęcia darowizny 
nowej aparatury i sprzętu medycznego, 

 w 2016 r. obowiązku przedstawienia opinii w sprawie ograniczenia działalności 
Szpitala polegającej na likwidacji Poradni Kardiologicznej w Darłowie. 

W latach 2012-2014, Szpital dokonał: zakupu nowej aparatury i sprzętu 
medycznego, w tym w 2012 r. - respiratora Drager Evita, w 2013 r. - kardiomonitora 
FX 2000 MD i myjni endoskopowej, w 2014 r. - urządzenia Polaris z prysznicowym 
aplikatorem laserowym; dokonał sprzedaży środków trwałych, m.in. w 2012 r – 
samochodów Ford FT 100 i Mercedes Benz Sprinter, a także przyjął darowizny 
aparatury i sprzętu medycznego, m.in. w 2013 r. – elektrokardiografu ASCARD, 
w 2014 r. - stanowiska do resuscytacji noworodka, kardiomonitora noworodkowego, 
inkubatora, miernika bilirubiny. 

(dowód: akta kontroli str. 58-61, 768-774) 

Starosta, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala na pytanie 
w tej sprawie odpowiedział „… Trudno (…) zająć mi jednoznaczne stanowisko, 
dlaczego Rada Społeczna nie wydawała opinii na temat (…) zawieszenia 
działalności Poradni Kardiologicznej w Darłowie. Z protokołów posiedzeń Rady 
Społecznej wynika jednoznacznie, że o kwestiach organizacji lecznictwa (…) 
członkowie Rady byli informowani na każdym posiedzeniu”. 
Starosta w sprawie braku wydania przez Radę Społeczną wymaganych opinii 
w latach 2012-2014 wyjaśnił, że nie znaleziono u przedstawicieli Rady Społecznej 
i dyrektora Szpitala woli spotkań, w sytuacji braku regulaminu Rady uchwalonego 
dopiero w 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 758-759) 

Stosownie do art. 48 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej radę społeczną Szpitala 
powołuje i odwołuje organ tworzący. Tym samym organy Powiatu były zobowiązane 
reagować w przypadku braku aktywności Rady Społecznej Szpitala, która jako 
organ inicjujący i opiniodawczy Powiatu nie wykonywała zadań określonych ustawą.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli43, wnosi o: 

1) zaniechanie finansowania usług związanych z obsługą prawną podmiotu 
leczniczego, 

2) określanie w treści umów w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi trybu kontroli 
wykonywania dotowanego zadania, 

3) egzekwowanie obowiązków nałożonych na Radę Społeczną Szpitala. 

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 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

                                                      
43 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków 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. 

 

 

Szczecin, dnia     20   grudnia 2018 r.  
 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler 

 

  

Sławomir Żudro 
główny specjalista kontroli państwowej 
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Podpis Podpis 

  

  

 
 

  

  

  

 

 

Obowiązek 
poinformowania NIK o 
sposobie wykonania 

wniosków 


