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DKSiW - K -II – 093-9/2014 Warszawa, dnia ……  grudnia 2014 r. 

 

     Egz. Nr ….. 

SPRAWOZDANIE 

 

z kontroli nt.:  Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w CSK MSW. 

 

W okresie od dnia 14 sierpnia 2014 r. do dnia 5 września 2014 r. Departament Kontroli, Skarg  

i Wniosków MSW przeprowadził w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Warszawie1 kontrolę w trybie uproszczonym nt. Prawidłowość prowadzenia 

gospodarki finansowej w CSK MSW. 

Kontrola została zarządzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Bartłomieja Sienkiewicza poza 

Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na rok 2014.  

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 

1. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem i środkami 

publicznymi, w szczególności w zakresie: 

 stanu i struktury zobowiązań, 

 efektywności poniesionych nakładów inwestycyjnych, 

 realizacji wybranych umów. 

2. Realizacja tzw. Programu naprawczego. 

Kontrolą został objęty okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2014 r., z wyjątkiem 

zagadnień dotyczących stanu i struktury zobowiązań, w odniesieniu do których okres objęty kontrolą 

to 2013 r. oraz I połowa 2014 r. Kontrolą mógł zostać objęty także okres wcześniejszy, o ile 

wykonanie istotnych czynności w postępowaniach objętych próbą nastąpiło przed wyżej wskazanymi 

okresami, a ich wyłączenie z kontroli nie pozwoliłoby na ocenę kontrolowanej działalności. 

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Centralnego Szpitala Klinicznego MSW był dr. hab. n. med. 

Marek Durlik powołany na to stanowisko w dniu 8 stycznia 2010 r. przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji2. 

 

Celem kontroli była ocena prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,  

a także prowadzenia gospodarki finansowej, w szczególności w kontekście stanu i struktury 

zobowiązań CSK MSW, efektywności poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz stanu realizacji tzw. 

Programu naprawczego. 

 

                                                           
1 Zwany dalej również CSK MSW lub Szpitalem. 
2 Pismo dotyczące powołania z dnia 8 stycznia 2010 r. znak: DZ-WOP-1111-1/2010 podpisane przez Sekretarza Stanu Pana Tomasza 
Siemoniaka z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  

w administracji rządowej3 przez zespół kontrolerów MSW w składzie:  

Kierownik zespołu 

kontrolnego 

– Andrzej Biczek4 

 

 

Iwona Godala5 

– naczelnik Wydziału I Kontroli  

w Departamencie Kontroli, Skarg 

i Wniosków 

naczelnik Wydziału II Kontroli  

w Departamencie Kontroli, Skarg 

i Wniosków 

Członek zespołu 

kontrolnego 

– Anna Malmon – radca ministra w Departamencie Kontroli, 

Skarg i Wniosków 

Członek zespołu 

kontrolnego 

– Artur Gozdecki – główny specjalista w Departamencie 

Kontroli, Skarg i Wniosków 

Członek zespołu 

kontrolnego 

– Dariusz Malinowski – główny specjalista w Departamencie 

Kontroli, Skarg i Wniosków 

Członek zespołu 

kontrolnego 

– Helena Podgórska – główny specjalista w Departamencie 

Kontroli, Skarg i Wniosków 

Członek zespołu 

kontrolnego 

– Paweł Żurek – główny specjalista w Departamencie 

Kontroli, Skarg i Wniosków 

Członek zespołu 

kontrolnego 

– Agnieszka Maksymowicz-

Jastrzębska 

– główny specjalista w Departamencie 

Kontroli, Skarg i Wniosków 

Członek zespołu 

kontrolnego 

– Jolanta Pionkowska – główny specjalista w Departamencie 

Kontroli, Skarg i Wniosków 

Członek zespołu 

kontrolnego 

– Anna Wierzowiecka – naczelnik Wydziału Ekonomicznego 

w Departamencie Zdrowia 

Członek zespołu 

kontrolnego 

– Bartosz Twardowski – specjalista w Departamencie Zdrowia 

 

Ocena działalności jednostki kontrolowanej została dokonana na podstawie ustalonego stanu 

faktycznego, przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy o kontroli takich, jak: 

legalność, gospodarność, celowość oraz rzetelność. 

 

Ustalenia kontroli: 

1. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem  

i środkami publicznymi, w szczególności w zakresie: 

 stanu i struktury zobowiązań, 

 

Polityka rachunkowości 

 
                                                           
3 Dz. U. Nr 185, poz. 1092, zwana dalej ustawą o kontroli. 
4 W okresie od dnia 14 sierpnia 2014 r. do dnia 21 sierpnia 2014 r. 
5 W okresie od dnia 22 sierpnia 2014 r. do zakończenia kontroli. 
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W CSK MSWiA (w chwili obecnej CSK MSW) zarządzeniem nr 72/2011 z dnia 21 października 2011r.6 

Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie wprowadził z dniem 1 stycznia 2011r. 

Dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Centralnym Szpitalu Klinicznym 

MSWiA w Warszawie. Przedmiotowa dokumentacja do chwili obecnej była dwukrotnie zmieniana 

aneksami7. 

Zasady (polityki) rachunkowości obowiązujące w CSK MSW zawierają wymagane elementy określone 

w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości8.  

Zgodnie z przyjętą i obowiązująca w CSK MSW polityką rachunkowości rokiem obrotowym Szpitala 

jest rok kalendarzowy. 

Księgi rachunkowe CSK MSW prowadzone są techniką komputerową przy zastosowaniu 

zintegrowanego oprogramowania pod nazwą „InfoMedica” firmy Asseco Poland, które wprowadzone 

zostało do użytkowania w Szpitalu dnia 1 stycznia 2002r. i użytkowane jest nadal. 

 

Plan finansowy CSK MSW na 2013 r. 
 

W toku kontroli ustalono, że CSK MSW opracował oraz wdrożył w ramach systemu ISO 9001 

procedurę pn. Procedura sporządzania i kontroli realizacji planu finansowego CSK MSW  

w Warszawie9, która zaczęła obowiązywać z dniem 14 grudnia 2012 r. Celem procedury było 

ujednolicenie zasad sporządzania i kontroli realizacji planu finansowego oraz określenie zasad 

tworzenia planu finansowego, wymagań w zakresie wydatków oraz kontroli realizacji planu. Zapisy 

procedury są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a procedura w sposób czytelny opisuje cel, 

przedmiot, zakres stosowania oraz opis postępowania.  

                                                           
6 Patrz zarządzenie nr 72/2011 z dnia 21 października 2011r. Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w sprawie 
wprowadzenia „Dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie”. 
7 Zarządzenie nr 62/2012 z dnia 03 sierpnia 2012 r. Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie w sprawie 
wprowadzenia Aneksu do Zarządzenia Nr 72/2011 z 21 października 2011r. wprowadzającego „Dokumentację opisującą przyjęte zasady 
(politykę) rachunkowości w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie”. 
Przedmiotowe zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. Aneksem tym wprowadzono 
zmiany wynikające ze zmian w ustawie o działalności leczniczej oraz wprowadzono zmiany w Zakładowym Planie Kont. 
Zarządzenie nr 34/2013 z dnia 09 maja 2013 r. Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie w sprawie wprowadzenia 
Aneksu nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2011 z dnia 21.10.2011r. wprowadzającego „Dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) 
rachunkowości w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie”. Przedmiotowe 
zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 30 grudnia 2012 r. Aneksem tym wprowadzono zmianę nazwy 
CSK MSW w Warszawie poprzez skreślenie słowa „i Administracji” w nazwie w całej treści zarządzenia i we wszystkich załącznikach oraz 
wprowadzono zmiany w Zakładowym Planie Kont, wprowadzono konta dotyczące funduszy pomocowych UE. 
8 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 
o rachunkowości jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) 
rachunkowości, a w szczególności dotyczące: 
1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych; 
2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; 
3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: 

a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg 
pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, 

b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących 
księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji  
w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, 

c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu systemu 
informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem 
algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do 
danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji; 

4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów 
stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. 

Zasady (politykę) rachunkowości ustala w formie pisemnej i aktualizuje kierownik jednostki. 
9 Zwana dalej Procedurą 
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Ustalono również, że procedura ta odzwierciedla przebieg prac planistycznych, które były 

wykonywane przy tworzeniu planu finansowego na 2013 rok. Plan finansowy na 2013 r. był 

przygotowywany równolegle z opracowywaną procedurą i jej zapisami10. 

W toku kontroli stwierdzono, że współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi zaangażowanymi 

w proces tworzenia planu finansowego przebiegała prawidłowo. Zadania dotyczące planowania oraz 

realizacji planu finansowego zostały dokładnie określone.  

Prace nad przygotowaniem planu finansowego na 2013 r. zostały zakończone dokumentem 

datowanym na dzień 30 listopada 2012 r., zaopiniowanym następnie przez Radę Społeczną CSK MSW 

w Warszawie (Uchwała nr 58/12 z dnia 30 listopada 2012 r.)11. Plan  finansowy na 2013 r. został 

zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW, działającego z upoważnienia Ministra 

Spraw Wewnętrznych, w dniu 19 grudnia 2012 r. Plan finansowy nie podlegał korekcie. 

W Komentarzu do projektu planu finansowego na 2013 r. określono, że wysokość przychodów oparto 

na następujących założeniach: 

a) propozycji umowy przedstawionej przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia (MOW NFZ) i dodatkowo powiększonej o 10 % w zakresie świadczeń spełniających 

kryteria stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i na świadczeniach odrębnie kontraktowanych; 

b) dla programów profilaktycznych przyjęto poziom finansowania charakteryzujący rok 2012, 

c) dla podstawowej opieki zdrowotnej założono spadek przychodów w związku z likwidacją 

jednostki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) na terenie Uczelni Łazarskiego, 

d) pozostałe przychody zostały określone zgodnie z poziomem możliwym do przewidzenia na 

podstawie podpisanych i obowiązujących umów oraz przewidywanych zdarzeń (oddanie do 

użytkowania Centrum Rehabilitacji – II połowa 2013 r. oraz Centrum Naukowo-Konferencyjnego). 

 

W komentarzu do planu finansowego na 2013 r. założono, że całkowite przychody ogółem wyniosą 

370.519.216 zł12.   

Jednocześnie zaznaczono, że [pisownia oryginalna] oferta NFZ jest dalece niewystarczająca przy 

uwzględnieniu wciąż wzrastającego zapotrzebowania na świadczone usługi i nie daje możliwości 

pełnego wykorzystania posiadanego przez Szpital potencjału. 

Natomiast przyjęte założenia w zakresie planowanych kosztów na 2013 r. opierały się13:  

a) w przypadku kosztów stałych o analizę danych średniomiesięcznych z roku bieżącego; 

b) w przypadku kosztów zmiennych o analizę planowanej liczby pacjentów przy uwzględnieniu 

finansowania za strony NFZ; w przypadku kosztów leków, sprzętu jednorazowego oraz innych 

materiałów medycznych założono spadek ich zużycia zależny od liczby leczonych osób oraz 

implementacji nowego oprogramowania i budowania sieci komputerowej w Szpitalu, 

c) w zakresie kosztów wynagrodzeń [pisownia oryginalna] uwzględniono planowane zmiany  

w poziomie zatrudnienia personelu na umowach o pracę oraz przewidywane zmiany  

w uposażeniu niektórych grup zawodowych. Naniesiono również szacunkowe zmiany jakie 

nastąpią w przypadku umów cywilno-prawnych, których sumaryczny koszt uzależniono od liczby 

leczonych osób.  

                                                           
10 Pismo CSK MSW znak: CSK-KO-090/3270/394/2014 z dnia 27.08.2014 r. (w piśmie błędnie wskazano datę 27.09.2014 r.). 
11 Uchwała nr 58/12 Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie z dnia 30 listopada 2012 r. 
12 Przy czym faktycznie było to 370.519.215 zł – różnica o 1 zł wynika z zaokrągleń. 
13 Plan finansowy na 2013 rok; Komentarz do projektu planu finansowego na 2013 r. CSK MSW w Warszawie 
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Z informacji zawartych w Komentarzu do projektu planu finansowego wynika, że w CSK MSW 

planując koszty amortyzacji oraz inne  koszty rodzajowe uwzględniono [pisownia oryginalna] zmiany 

organizacyjne planowane na 2013 r., tj.: 

 przeniesienia działalności z oddziału szpitala w lokalizacji Konstancin do podstawowej 

lokalizacji CSK MSW i tym samym rezygnacja z wysokich kosztów utrzymania i konieczności 

dostosowania budynku do obowiązujących przepisów, 

 oddanie do użytkowania budynku administracyjno-garażowego z lądowiskiem, 

 częściowe oddanie do użytkowania Centrum Rehabilitacji (połowa 2013), 

 oddanie do użytkowania przebudowanego i rozbudowanego budynku portierni przy  

ul. Wołoskiej, 

 zakończenie instalowania sieci komputerowej i pełna implementacja systemu. 

W Komentarzu do projektu planu finansowego, wskazano, że koszty działalności operacyjnej 

oszacowano w kwocie 360.209.200 zł, tj. na poziomie 92% w stosunku do przewidywanego 

wykonania w roku 2012.  Kwota pozostałych kosztów operacyjnych oraz finansowych to 2.850.000 zł. 

 

Z informacji Dyrektora CSK MSW wynika14, że komórki organizacyjne lecznictwa zamkniętego oraz 

otwartego otrzymywały raporty zawierające pełną informację o ponoszonych kosztach, w tym 

kosztach wynagrodzeń i wszystkich materiałów medycznych. Przedmiotowe raporty były 

przekazywane w odstępach kwartalnych lub miesięcznych. Dyrektor CSK MSW oświadczył ponadto, 

że stan finansów szpitala oraz poszczególnych jego komórek był omawiany przez Kierownictwo na 

comiesięcznych odprawach dla kierowników i ordynatorów15. Ponadto, kierownicy ośrodków 

ponoszących stratę wzywani byli celem wyjaśnienia powodów negatywnego wyniku finansowego 

(pisemnie16 lub ustnie). Natomiast limity dotyczące wynagrodzeń były kontrolowane przez 

Kierownika Działu Organizacji i Zasobów Ludzkich, który wzywał do złożenia wyjaśnień w trakcie 

spotkań osobistych. 

W toku kontroli, fakt przekazywania informacji dotyczących określonych limitów dla poszczególnych 

klinik, sprawdzono na przykładzie Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii z Blokiem  

i Poradniami, Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym i Poradniami oraz Kliniki 

Urologii i Urologii Onkologicznej z Poradnią, Blokiem i Pracowniami. Ustalono, że limity dotyczące 

wartości zużycia leków, sprzętu jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów do 

badań diagnostycznych (bez szczepionek) zostały przekazane dwukrotnie17, tj.: 

-  w dniu 18 lutego 2013 r. – informacja o limicie rocznym oraz limicie na I kwartał (poinformowano,  

że po I kwartale 2013 r., przyznane limity zostaną zweryfikowane); 

- w dniu 29 sierpnia 2013 r. – informacja o limicie na III i IV kwartał z dodatkową informacją,  

że wartość przyznanego limitu na leki obejmuje leki zwykłej ordynacji i nie obejmuje leków do terapii 

lekowych oraz chemioterapii bezpośrednio limitowanych umową z NFZ. 

Nazwa kliniki I kw. 2013 r. 
I kw. i II kw. 2013 r.    

(I półrocze 2013 r.)* 

III kw. i IV kw. 2013 r. 
(II półrocze 2013 r.) 

Limit roczny 
(informacja z pisma z 

18.02.2013 r.) 

Klinika Chirurgii Ogólnej i 
Naczyniowej z Blokiem 
Operacyjnym i Poradniami 

635.886,00 zł 1.271.772,00 zł 657.243,00 zł 2.230.546,00 zł 

                                                           
14 Pismo CSK MSW z dnia 04.09.2014 r., znak: CSK KO 090/3814/414/2014  
15 Patrz pismo CSK MSW znak: CSK KO 090/3814/414/2014 z dnia 04.09.2014 r. 
16 Załącznik do pisma znak: CSK MSW znak: CSK KO 090/3720/394/2014 z dnia 27.08.2014 r. (błędne wskazano datę 27.09.2014 r.) 
17 Pismo CSK MSW z dnia 04.09.2014 r., znak: CSK KO 090/3814/414/2014. 
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Nazwa kliniki I kw. 2013 r. 
I kw. i II kw. 2013 r.    

(I półrocze 2013 r.)* 

III kw. i IV kw. 2013 r. 
(II półrocze 2013 r.) 

Limit roczny 
(informacja z pisma z 

18.02.2013 r.) 

Klinika Chirurgii 
Gastroenterologicznej i 
Transplantologii z Blokiem i 
Poradniami 

923.496,00 zł 1.846.992,00 zł 1.022.940,00 zł 3.693.984,00 zł 

Klinika Urologii i Urologii 
Onkologicznej  

z Poradnią, Blokiem i 
Pracowniami 

151.996 zł 303.992,00 zł 217.716,00 zł 607.983,00 zł 

*dokonano ekstrapolacji limitu z I kwartału 2013 r. na II kwartał 2013 r. 

 

Analiza powyższych danych wskazuje, że limity na II półrocze 2013 r. zostały zmniejszone. Jako 

podstawę przekazania nowych limitów wskazano konieczność dostosowania wydatków do poziomu 

finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponadto, w pismach z dnia 29 sierpnia 

2013 r. określono także kierownikom Klinik limity miesięczne wynagrodzeń, obowiązujące od 

września 2013 r. 

Do analizowanych Klinik zostały również przekazane przez Aptekę Szpitalną informacje18, dotyczące 

wykorzystania limitu przyznanych leków w II półroczu 2013 r.: 

- Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii – przekroczenie limitu o 153.412,00 zł, 

- Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – pozostało do wykorzystania 18.854,00 zł, 

- Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej – przekroczenie limitu o 14.794,00 zł. 

 

Zgodnie z Procedurą, Dział Kontrolingu i Analiz Strategicznych przygotowywał, nie rzadziej niż raz na 

kwartał, sprawozdania z wykonania planu, które były przekazywane do wiadomości Dyrektora CSK 

MSW. W toku kontroli dokonano analizy Raportów finansowo-statystycznych o działalności CSK MSW 

w Warszawie, które były sporządzane przez Dział Kontrolingu i Analiz Strategicznych w oparciu  

o dane z Działu Statystyki Medycznej i dane z programu Finansowo-Księgowego, za okres: styczeń – 

marzec, styczeń – czerwiec, styczeń – wrzesień. Nie sporządzano raportu za okres styczeń – grudzień.   

Przedmiotowe raporty zawierały m.in.: 

 informacje porównawcze dotyczące wyniku finansowego od 2011 r. według rachunku zysku  

i strat oraz według faktycznego wykonania świadczeń opieki zdrowotnej (świadczenia 

nieopłacone i ponadlimitowe) – taka prezentacja danych wskazuje na bieżącą rozbieżność 

pomiędzy danymi z ksiąg oraz danymi uwzględniającymi zafakturowanie wszystkich wykonanych 

świadczeń opieki zdrowotnej; w efekcie analiza uwzględnia eliminację ujemnego wyniku 

finansowego , 

 dane dotyczące realizacji umów zawartych z Mazowieckim OW NFZ w okresie 2011 r. – 2013 r.,  

tj. przychodów w rozbiciu na świadczenia zafakturowane oraz wykonane, a także w podziale na 

rodzaje świadczeń, 

 porównanie danych finansowych z planem finansowym w okresie 2011 r. – 2013 r.,  

ze szczegółową analizą przekroczeń kosztów rodzajowych, informacje statystyczne dotyczące 

liczby wypisanych pacjentów, wskaźnika wykorzystania łóżek, liczby leczonych na łóżko, liczby 

udzielonych porad, liczby łóżek, średniego czasu pobytu, 

 szczegółowy rachunek zysków i strat w ujęciu miesięcznym oraz narastająco w odniesieniu  

do planu finansowego.  

                                                           
18 Pismo z dnia 15 października 2013 r. 
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Przyjęty sposób postępowania oraz metodologia w zakresie monitorowania realizacji planu 

finansowego w 2013 r. zostały ocenione pozytywnie. Natomiast za uchybienie należy uznać 

niedotrzymanie w 2013 r. terminu przekazania badanym Klinikom informacji dotyczących 

określonego limitu19. Analiza wykonania planu finansowego, jaka została przedstawiona w ww. 

Raportach wskazuje, że Dyrektor CSK MSW na bieżąco był informowany o przekroczeniach planu 

finansowego ustalonego na 2013 r. 

Nazwa 
Relacja rzeczywistych danych finansowych / plan 

Dane z rocznego 

sprawozdania (MZ-

03) 

I – III 2013 r. I –VI 2013 r. I – IX 2013 r. I – XII 2013 r. 

Przychody ogółem (rachunek zysków i 

strat) 
89% 93% 92% 104% 

Przychody ogółem wg wykonania 

świadczeń zdrowotnych 
110% 107% 104% 104% 

Koszty ogółem 110% 106% 105% 106% 

  

Z powyższych informacji wynika, że CSK MSW w ciągu roku dążył do obniżania kosztów celem 

zmniejszenia przekroczenia planu. Świadczy o tym spadek przekroczenia limitu z 10% do 5% na 

koniec III kwartału 2013 r. Z uwagi na zwiększenie planowanych kosztów w pozycji Pozostałe koszty 

operacyjne oraz Koszty finansowe CSK MSW utrzymał 6% przekroczenie kosztów20.  

 

Wykonanie planu finansowego na 2013 r. 

Wyszczególnienie 
Plan finansowy na 

2013 r. 
Wykonanie na 

2013 r. 
% wykonania 

planu 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 360 219 215,00 370 598 651,21 103% 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 356 319 215,00 360 214 538,97 101% 

II. 
Zmiana stanu produktu (zwiększenie-wartość dodatnia, 
zmniejszenie-wartość ujemna) 

3 900 000,00 10 384 112,24 266% 

III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - -  

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - -  

B. Koszty działalności operacyjnej 360 209 200,00 370 408 632,06 103% 

I. Amortyzacja 22 579 000,00 22 597 924,79 100% 

II. Zużycie materiałów i  energii 111 254 700,00 113 975 769,42 102% 

III. Usługi obce 47 988 000,00 54 508 332,82 114% 

IV. Podatki i opłaty 1 590 000,00 1 464 732,12 92% 

V. Wynagrodzenia 146 000 000,00 147 035 700,36 101% 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 28 198 000,00 28 293 540,47 100% 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 599 500,00 2 532 632,08 97% 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu - -  

C. Zysk / strata ze sprzedaży  (A - B) 10 015,00 190 019,15 1897% 

D. Pozostałe przychody operacyjne 10 000 000,00 13 756 747,87 138% 

                                                           
19 Wystąpiło 39-dniowe przekroczenie terminu przekazania limitów, tj. zgodnie z Procedurą powinno to nastąpić do dnia 10.01.2013 r., a w 
rzeczywistości limity zostały przekazane pismem z dnia 18.02.2013 r. 
20 Utrzymanie 6% przekroczenia kosztów wynika po części z konieczności dokonania odpisu aktualizującego należności z NFZ w kwocie 
6.244.487,09 zł oraz naliczenia i zapłaty odsetek od zobowiązań. 
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Wyszczególnienie 
Plan finansowy na 

2013 r. 
Wykonanie na 

2013 r. 
% wykonania 

planu 

I. 
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (ze sprzedaży 
środków trwałych) 

- -  

II. Dotacje - 9 375 597,55  

III. Inne przychody operacyjne 10 000 000,00 4 381 150,32 44% 

E. Pozostałe koszty operacyjne 300 000,00 8 757 642,52 2919% 

I. 
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (środków 
trwałych) 

- -  

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 6 396 549,81  

III. Inne koszty operacyjne 300 000,00 2 361 092,71 787% 

F. Zysk / strata z działalności operacyjnej  (C + D - E) 9 710 015,00 5 189 124,50 53% 

G. Przychody finansowe 300 000,00 161 346,15 54% 

I. Dywidendy i udziały w zyskach - -  

II. Odsetki 300 000,00 161 346,15 54% 

III. Zysk ze zbycia inwestycji - -  

IV. Aktualizacja wartości inwestycji - -  

V. Inne - -  

H. Koszty finansowe 2 550 000,00 4 222 808,02 166% 

I. Odsetki 2 200 000,00 4 041 761,74 184% 

II. Strata ze zbycia inwestycji - -  

III. Aktualizacja wartości inwestycji - -  

IV. Inne 350 000,00 181 046,28 52% 

I. Zysk / strata z działalności gospodarczej (F + G - H) 7 460 015,00 1 127 662,63 15% 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - -  

I. Zyski nadzwyczajne - -  

II. Straty nadzwyczajne - -  

K. Zysk / strata brutto  (I +/- J) 7 460 015,00 1 127 662,63 15% 

L. Podatek dochodowy - -  

M. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

- -  

N. Zysk / strata netto (K-L-M) 7 460 015,00 1 127 662,63 15% 

 Przychody ogółem 370 519 215,00 384 516 745,23 104% 

 Koszty ogółem 363 059 200,00 383 389 082,60 106% 

 

Analiza kosztów rodzajowych, w których wystąpiły istotne odchylenia pomiędzy planem  

a wykonaniem planu 

a) Zużycie materiałów i energii – łączne przekroczenie wyniosło 2.721.069,42 zł 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (MZ-03), 

potwierdzono wyjaśnienia Dyrektora CSK MSW, że przekroczenia dotyczą zużycia leków i sprzętu 

jednorazowego21. Przekroczenie w pozycji Leki to 2.021.689,55 zł, natomiast w pozycji Materiały  

i sprzęt jednorazowy  to 2.891.305,55 zł.  

Przy czym dokonano ograniczenia kosztów w stosunku do kosztów planowanych w następujących 

pozycjach:  

                                                           
21 Pismo CSK MSW z dnia 04.09.2014 r., znak: CSK KO 090/3814/414/2014. 
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- odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne – 1.016.276,20 zł, 

- materiały do konserwacji i remontów – 692.204,91 zł, 

- energia –  643.523,83 zł,  

- tlen i gazy medyczne – 13.950,58 zł. 

 

b) Wynagrodzenia – łączne przekroczenie wyniosło  1.035.700,36  zł 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (MZ-03), 

potwierdzono przekroczenie w pozycji Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło w wysokości 

2.761.458,60 zł, pozycji Zmianowe w wysokości 1.160.924,43 zł oraz pozycji Odprawy w wysokości 

143.827,50 zł. 

Z kolei w pozycjach: wynagrodzenie zasadnicze, wysługa lat, dodatek funkcyjny, pozostałe dodatki do 

wynagrodzenia oraz pozostałe składniki występuje niedowykonanie planu w wysokości –  

4.874.272,30 zł  

Potwierdzono tym samym wyjaśnienia Dyrektora CSK MSW wskazujące na prowadzenie polityki 

kadrowej polegającej na stopniowym zmniejszaniu kosztów wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na 

rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przechodzenia na system 

zmianowy pracy. Potwierdzono także wpływ kosztów odpraw na przekroczenie planu, co związane 

było z realizacją działań związanych z likwidacją Polikliniki w Płocku, ograniczeniem zakresu 

działalności Polikliniki Sandomierska oraz przeniesieniem Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej  

z Wesołej do lokalizacji Wołoska. 

 

c) Usługi obce – łączne przekroczenie wyniosło 6.520.332,82 zł 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (MZ-03), 

potwierdzono przekroczenie w pozycji: 

 kontrakty medyczne w kwocie 3.835.754,21 zł,  

 zakup procedur medycznych (diagnostyka obrazowa) w kwocie 3.978.041,64 zł, 

 usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu medycznego w kwocie 765.085,74 zł. 

Potwierdzono zatem wyjaśnienia Dyrektora CSK MSW wskazujące na to, że przekroczenie w pozycji 

Usługi obce spowodowane zostało: 

 kupowaniem procedur medycznych u innych podmiotów leczniczych - większe nakłady 

poniesione na leczenie cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz 

realizację, większej niż przewidywano w planie, liczby świadczeń opieki zdrowotnej  

w zakresie leczenia szpitalnego – nadwykonania w zakresie procedur ratujących życie,   

 wyższymi kosztami napraw aparatury medycznej, 

 koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów dla personelu zatrudnionego w ramach 

umów cywilnoprawnych w związku z realizacją hospitalizacji ponadlimitowych. 

 

Przy czym dokonano ograniczenia kosztów w stosunku do kosztów planowanych w następujących 

pozycjach:  

 zakup procedur medycznych (diagnostyka laboratoryjna) – 1.631.571,74 zł, 

 żywienie pacjentów – 793.913,05 zł,  

 usługi pralnicze – 51.519,82 zł, 

 wywóz odpadów komunalnych – 93.011,77 zł, 

 pozostałe usługi obce – 246.609,95 zł. 
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d) Pozostałe koszty operacyjne – łączne przekroczenie wyniosło 8.457.642,52 zł 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (MZ-03), 

potwierdzono przekroczenie w pozycji:  

 aktualizacja wartości aktywów niefinansowych o kwotę 6.096.549,81 zł 

 inne koszty operacyjne w wysokości 2.361.092,71 zł (wypłata odszkodowań należnych  

z tytułu orzeczeń sądu, zapłata kar umownych do Mazowieckiego OW NFZ, zwrot środków  

w związku z przeprowadzoną kontrolą Mazowieckiego OW NFZ). 

W planie finansowym na 2013 r. w ogóle nie została uwzględniona pozycja Aktualizacja wartości 

aktywów niefinansowych, obejmująca odpisy aktualizujące należności od Mazowieckiego OW NFZ 

NFZ. Przyczyną niezaplanowania konieczności dokonania w 2013 r. odpisu z tytułu nieopłaconych 

przez Mazowiecki OW NFZ należności było przyjęcie na etapie tworzenia planu finansowego 

założenia, że Mazowiecki OW NFZ – wzorem z okresu przed 2012 r. –  zapłaci za wszystkie 

świadczenia zdrowotne wykonane przez CSK MSW.  

Konieczność dokonania odpisu aktualizującego należności za 2013 r. wynikała z obowiązującej  

w rachunkowości zasady ostrożnej wyceny oraz przyjętej w CSK MSW polityki rachunkowości. 

Podstawą dokonania w 2013 r. odpisu aktualizującego dla należności od NFZ z tytułu nadwykonań był 

wniosek Głównego Księgowego22 (w zastępstwie Kierownika Działu Księgowości i Sprawozdawczości 

Finansowej) skierowany do Dyrektora CSK MSW celem akceptacji, w którym stwierdzono, że jak 

wynika z dokonanego oszacowania, z umowy na Lecznictwo Szpitalne świadczenia hospitalizacji 

zostaną sfinansowane przez Mazowiecki OW NFZ w wysokości 50%-60% wartości ogółem 

nadwykonań. Na odpis aktualizujący należności w wysokości 6.244.487,09 zł składa się odpis na: 

 lecznictwo szpitalne – 5.921.261,91 zł (świadczenia zostały przez CSK MSW uznane  

za  ratujące życie i zdrowie; łączna wartość świadczeń nieopłaconych to kwota 11.067.469,82 

zł), 

 rehabilitacja lecznicza – 323.225,18 zł. 

Należy ponadto zaznaczyć, że pozytywnym zjawiskiem było wykonanie planu po stronie pozostałych 

przychodów operacyjnych w kwocie przewyższającej plan o 3.756.747,87 zł.    

 

e) Koszty finansowe – łączne przekroczenie wyniosło 1.672.808,02 zł 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (MZ-03), 

stwierdzono przekroczenie w pozycji Odsetki od zobowiązań w kwocie  3.061.424,69  zł, przy 

jednoczesnym niedowykonaniu planu w pozycji Odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 

1.569.662,95 zł.23. Wzrost kosztów finansowych był powiązany ze wzrostem stanu zobowiązań 

wymagalnych w trakcie 2013 r. Było to następstwem nierozliczenia przez Mazowiecki OW NFZ 

ponadlimitowych świadczeń wykonanych przez CSK MSW w 2012 r. i  2013 r., co z kolei 

spowodowało pogorszenie płynności finansowej CSK MSW24.  

 

Analiza wykonania planu finansowego wykazała, że na działalności podstawowej łączne wykonanie 

planu w zakresie kosztów oraz przychodów wyniosło 103%. Można zatem stwierdzić, że pomimo 

przekroczenia planu finansowego, wzrost kosztów był wprost proporcjonalny do wzrostu przychodów 

                                                           
22 Załącznik do pisma CSK MSW znak: CSK KO 090/3744/399/2014 z dnia 29.08.2014 r. 
23 Zauważyć należy niewspółmierność pomiędzy planowaniem kosztów w poszczególnych pozycjach ujętych w sprawozdaniu MZ-03  
a faktycznym wykonaniem planu finansowego. 
24 Przedmiotowe zagadnienie zostało omówione w dalszej części niniejszego sprawozdania. 
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na działalności podstawowej25. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przekroczeniom kosztów  

w poszczególnych pozycjach planu towarzyszyło niedowykonanie planu w innych pozycjach. 

 

W toku kontroli ustalono, że przyczyny wzrostu kosztów na działalności podstawowej były 

bezpośrednio związane z leczeniem pacjentów oraz dokonywaniem zmian organizacyjnych  

w obszarze zatrudnienia.  

 

Potwierdzono również wyjaśnienia Dyrektora CSK MSW26 w zakresie okoliczności mających wpływ na 

brak ujęcia kosztów w odpowiedniej wysokości w planie finansowym na rok 2013. Powodem były: 

1. brak pełnej informacji na etapie tworzenia planu finansowego w zakresie wysokości umów 

planowanych do zawarcia w 2013 r. Większość bowiem umów (z wyjątkiem umowy  

na profilaktyczne programy zdrowotne) została podpisana w styczniu 2013 r., czyli po 

zatwierdzeniu planu finansowego. Stwierdzono istotną rozbieżność pomiędzy propozycją 

Mazowieckiego OW NFZ z dnia 20 listopada 2012 r.27 a faktycznymi wartościami zawartych 

umów28; 

2. otrzymanie, po rozliczeniu z MOW NFZ I półrocza 2012 r. umowy na leczenie szpitalne, przez CSK 

MSW w miesiącu lipcu 2012 r. dodatkowych środków zwiększających wartość umowy za ten 

okres o kwotę 11 997 464,08 zł, co mogło mieć wpływ na proces planowania na rok 2013 (nie 

uwzględniono ryzyka braku płatności za nadlimity z 2012 r.). 

 

Wykonanie planu dotyczącego stanu zobowiązań*, należności oraz środków pieniężnych 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Planowany stan na początek roku 
2013 

Stan na koniec roku 2013 
Wykonanie planu na 

2013 r. 

plan 
stan na dzień 
01.01.2013 r. 

plan 
stan na dzień 
31.12.2013 r. 

Różnica % 

I Należności 29 116 213,86 77 179 953,77 29 244 893,74 79 037 251,75 49 792 358,01 270% 

II  Zobowiązania 73 798 295,41 84 911 191,35 64 124 529,77 104 827 018,65 40 702 488,88 163% 

III Środki pieniężne  300 000,00 529 330,25 300 000,00 3 761 003,83 3 461 003,83 1254% 

* zobowiązania Szpitala (długo- i krótkoterminowe) z wyłączeniem Funduszy specjalnych29 

 

Porównując planowany i rzeczywisty stan zobowiązań na koniec 2013 r. stwierdzono, że nastąpiło 

przekroczenie o 40,7 mln zł. Przekroczenie planowanego stanu zobowiązań uniemożliwiło CSK MSW 

sporządzenie formalnej korekty planu finansowego na 2013 r., która mogłaby zostać przedstawiona 

podmiotowi tworzącemu do zaakceptowania. Obwarowania w tym zakresie wynikają z przepisów  

                                                           
25 Przyjmując optymistyczną wersję braku konieczności poniesienia kosztów z tytułu odsetek od zobowiązań oraz wartości z tytułu 
aktualizacji wartości aktywów niefinansowych wykonanie planu po stronie kosztów wyniosłoby wówczas 103% i przekroczenie wyniosłoby 
10 mln zł, nie zaś 20 mln zł. 
26 Pismo CSK MSW z dnia 27.08.2014 r. znak: CSK-KO-090/3720/394/2014, pismo CSK MSW z dnia 04.09.2014 r., znak: CSK KO 
090/3814/414/2014, oraz  świadczenie Dyrektora CSK MSW z dnia 22.08.2014 r. zatytułowane „Wyjaśnienie w sprawie zakładanego 
poziomu zobowiązań w planie finansowym Centralnego szpitala Klinicznego MSW w latach 2012 -2013. 
27 Załącznik do pisma z dnia 04.09.2014 r., znak: CSK KO 090/3814/414/2014. 
28 Dokonano porównania wysokości zawartych umów a informacją przekazaną drogą mailową do Działu Kontrolingu i Analiz Strategicznych 
(informacja do planu to kwota 8.622.606,00 zł, a wartość umowy 7.609.848,00 zł).  
29 Dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
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art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych30, zgodnie z którym  

zwiększenie kosztów w planie finansowym jest możliwe wówczas gdy jednostka zrealizowała 

przychody wyższe od prognozowanych oraz zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji  

z budżetu lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań. 

Na podstawie powyższych informacji stwierdzono, że CSK MSW przyjął nieprawidłowe (zbyt 

optymistyczne) założenia do planu finansowego na 2013 r. w zakresie realnej możliwości uzyskania 

zapłaty przez Mazowiecki OW NFZ za nadwykonania z 2012 r., co w konsekwencji przełożyło się na 

niezaplanowanie wzrostu zobowiązań. Porównując kwotę przekroczenia zaplanowanego stanu 

zobowiązań na koniec 2013 r. do wartości nieopłaconych, na dzień 14 sierpnia 2014 r., świadczeń 

zdrowotnych przez Mazowiecki OW NFZ za 2012 r., która wynosi 41.485.922,09 zł31, należy zauważyć, 

że wartości te są porównywalne.   

Za uchybienie należy uznać brak ujęcia w planie finansowym na 2013 r. odpisu aktualizującego 

należności od Mazowieckiego OW NFZ z tytułu realizacji świadczeń ponadlimitowych oraz 

nieuwzględnienie w kosztach finansowych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania 

zobowiązań. 

Pomimo braku możliwości formalnego sporządzenia korekty planu finansowego, obowiązującego  

w 2013 r., pozytywnie ocenia się prowadzony przez CSK MSW monitoring poziomu wykonania planu. 

 

Plan finansowy na 2014 r. 

Prace nad przygotowaniem planu finansowego na 2014 r. zostały zakończone dokumentem 

datowanym na dzień 16  grudnia 2013 r.,  zaopiniowanym następnie przez Radę Społeczną CSK MSW 

w Warszawie (Uchwała nr 19/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.)32. Plan  finansowy na 2014 r. został 

zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW, działającego z upoważnienia Ministra 

Spraw Wewnętrznych, w dniu 27 grudnia 2013 r. Plan finansowy na 2014 r. został skorygowany  

w dniu 20 marca 2014 r. Korekta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną (Uchwała nr 

9/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.) oraz zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora Departamentu 

Zdrowia MSW, działającego na podstawie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych, w dniu 

28 maja 2014 r. 

W Komentarzu do projektu planu finansowego na 2014 r. CSK MSW33 zaznaczono, że w trakcie 

sporządzania planu CSK MSW nie dysponował ostateczną wiedzą, co do wartości umów  

na poszczególne rodzaje świadczeń z Mazowieckim OW NFZ34. Stąd w komentarzu zaznaczono,  

że prognozę przychodów ustalono według następującego klucza [pisownia oryginalna]: 

1. W przypadku rodzajów świadczeń nadwykonywanych w roku 2013  lub wykonywanych zgodnie  

z poziomem umowy, do planu przychodów przyjęto wartość umowy z NFZ na 2013 rok.  

W przypadku umów niewykonanych w 2013 r. (chemioterapia, programy lekowe, opieka 

psychiatryczna) do planu przyjęto przewidywany poziom wykonania z 2013 r. Ponadto  

w przypadku umowy leczenie szpitalne – programy lekowe zaplanowano pozyskanie 

dodatkowych środków na prowadzenie terapii w Klinice Chorób Wewnętrznych i Hepatologii.  

                                                           
30 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 
31 Szczegółowa informacja na temat świadczeń nieopłaconych za 2012 r. znajduje się w dalszej części niniejszego sprawozdania. 
32 Zgodnie z Procedurą termin na dostarczenie projektu planu finansowego przez CSK MSW do Departamentu Zdrowia MSW upływał w dniu 
30 listopada 2013 r. 
33 Zwany dalej Komentarzem. 
34 W trakcie kontroli ustalono, że CSK MSW podpisał umowy z Mazowieckim OW NFZ w styczniu 2014 r., za wyjątkiem umowy na leczenie 
szpitalne – chemioterapia i rehabilitacja lecznicza. 
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2. W przypadku umowy na świadczenia hospitalizacyjne, przyjęto poziom planu pierwotnego dla 

2013 r., zwiększając go w tych zakresach, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, 

 iż będą przekroczone ze względu na napływ pacjentów, zapotrzebowanie lub szczególne 

świadczenia: 

a) Transplantologia kliniczna – hospitalizacja 300% (zakres skojarzony z zakresem G3035, L9436, 

L9737, nieproporcjonalny podział kontraktu na oba zakresy transplantacyjne), 

b) Anestezjologia i Intensywna Terapia II poziom referencyjny w Pododdziale Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii Kliniki Kardiochirurgii – 220% (niewystarczający poziom kontraktu dla 

pełnej realizacji umowy z Ministerstwem Zdrowia na wysokospecjalistyczne procedury 

kardiochirurgiczne), 

c) Anestezjologia i Intensywna Terapii II poziom referencyjny w Klinice Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii – 130 % (procedury ratujące życie), 

d) Gastroenterologia – 120 % (konsultant krajowy), 

e) Neurologia [A4838, A5139] – 120 % (procedury ratujące życie, świadczenia nielimitowane), 

f) Chirurgia Naczyniowa – 120 %, Chirurgia Naczyniowa [Q0140] – 110 % (konsultant krajowy + 

procedury ratujące życie), 

g) Kardiochirurgia – 120 % (procedury ratujące życie), 

h) Neonatologia III poziom referencyjny – 110% (świadczenia nielimitowane), 

i) Neurochirurgia [Q3141, Q3242, Q3343] – 110% (procedury ratujące życie), 

j) Kardiologia – 110% (świadczenia nielimitowane), 

k) Choroby wewnętrzne we wszystkich zakontraktowanych miejscach udzielania świadczeń – 

110% (hospitalizacje pacjentów zgłaszających się do SOR). 

 

W Komentarzu ponadto zaznaczono, że z uwagi na obniżenie rzeczywistego finansowania świadczeń 

zdrowotnych, dotyczących hospitalizacji przez Mazowiecki OW NFZ, całkowite przychody z tytułu 

realizacji świadczeń zdrowotnych zostały zaplanowane na poziomie niższym niż w 2013 r.  

W przypadku świadczeń finansowanych przez Mazowiecki OW NFZ w pełnej wysokości, tj. dla 

programów profilaktycznych, przyjęto poziom finansowania z 2013 r. W związku z likwidacją POZ 

w Płocku założono spadek przychodów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

Podkreślono także, że [pisownia oryginala] prognoza dotycząca sfinansowania świadczeń przez NFZ 

jest dalece niewystarczająca przy uwzględnieniu wciąż wzrastającego zapotrzebowania  

na świadczone usługi i nie daje możliwości pełnego wykorzystania posiadanego przez Szpital 

potencjału. 

Z kolei pozostałe przychody zaplanowano w oparciu o możliwe do przewidzenia przychody z tytułu 

podpisanych umów oraz analizy tegorocznych przychodów. Z informacji zawartych w Komentarzu 

wynika, że w prognozie uwzględniono przychody, które powstaną w związku z oddaniem  

do użytkowania budynku Centrum Rehabilitacji, wykorzystaniem Centrum Naukowo – 

                                                           
35 G30 - Przeszczepienie trzustki. 
36 L94 - Przeszczepienie nerki > 17 r.ż. 
37 L97 - Przeszczepienie nerki i trzustki. 
38 A48 - Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym. 
39 A51 - Udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym. 
40 Q01 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty. 
41 Q31 - Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - remodeling naczyń z zastosowaniem stentu. 
42 Q32 - Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy. 
43 Q33 - Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy 
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Konferencyjnego,  komercyjnym udzielaniem usług medycznych, realizacją ponadstandardowych 

usług medycznych, które nie zostały zakontraktowane przez Mazowiecki OW NFZ, a także  

wynajmowaniem i dzierżawą pomieszczeń, w tym sal konferencyjnych, oraz organizacją konferencji 

naukowych, medycznych, związanych z promocją zdrowia.  

W Komentarzu do pierwotnego planu finansowego na 2014 r. określono, że całkowite przychody 

wyniosą 372.393.323 zł. Sporządzona korekta planu finansowego spowodowała wzrost przychodów 

ogółem do kwoty 374.981.789 zł44.    

Koszty stałe zostały zaplanowane przy zastosowaniu takiej samej metodologii jak w planie 

finansowym na 2013 r. Z kolei [pisownia oryginalna] w przypadku kosztów zmiennych takich jak leki, 

sprzęt jednorazowy oraz inne materiały medyczne założono restrykcyjny nadzór nad ich stosowaniem, 

tj. budżetowanie wydatków połączone z implementacją oprogramowania i rozbudową sieci 

komputerowej w szpitalu, celem prowadzenia ścisłej kontroli zużycia leków i sprzętu jednorazowego 

dzięki przypisaniu ich do konkretnego pacjenta. W planie nie założono ewentualnej zmiany stawek 

podatku VAT dla sprzętu medycznego. 

Koszty wynagrodzeń zostały zaplanowane na poziomie niższym niż przewidywane w 2013 r., przy 

jednoczesnym zawarciu w Komentarzu informacji, że działania CSK MSW będą zmierzać  

do zastępowania kosztów wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę kosztami wynikającymi  

z umów zlecenia. Ponadto, w 2014 r. nie przewidziano kontynuacji ubezpieczenia z tytułu zdarzeń 

medycznych45.  

Prognozowane koszty w pierwotnym planie finansowym na 2014 r. zostały oszacowane na poziomie  

371.825.926 zł, z tego: 

1. Koszty działalności operacyjnej – kwota 363.040.631 zł.  
2. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe – kwota 8.785.295 zł.  

 

W wyniku sporządzonej korekty planu koszty całkowite uległy zwiększeniu  do kwoty 374.416.180 zł.   

W toku kontroli ustalono, że CSK MSW spełnił ustawowe kryteria dopuszczające sporządzenie 

korekty planu finansowego na 2014 r46. 

                                                           
44 Korekta opiera się na podpisanych aneksach do umów zawartych z NFZ, które są wiążące w 2014 r. 
45 Zmiana ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej odroczyła termin obowiązku posiadania tego ubezpieczenia przez 
podmiot leczniczy do 1 stycznia 2016 r. Jako argument wskazano także niską dotychczasową szkodowość zgłaszaną z tytułu tej polisy – jej 
koszt znacznie przekracza wartość zgłoszonych roszczeń. 
46 Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o finansach publicznych  założono zwiększenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów oraz 
braku wzrostu planowanego stanu zobowiązań. 
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Wykonanie planu finansowego na 2014 r. na dzień 30 czerwca 2014 r. 

Wyszczególnienie Plan na 2014 r. 
Wykonanie na dzień 

30.06.2014 r. 
% wykonania 

planu 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 365 651 734,00 165 829 302,79 45% 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 357 497 027,00 159 303 334,40 45% 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna) 

3 000 000,00 3 932 522,20 131% 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - -  

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - -  

V. Przychody  z dotacji na działalność operacyjną 5 154 707,00 2 593 446,19 50% 

B. Koszty działalności operacyjnej 365 630 885,00 190 542 189,88 52% 

I. Amortyzacja 22 597 990,00 13 183 902,68 58% 

II. Zużycie materiałów i energii 115 161 636,00 60 892 165,47 53% 

III. Usługi obce 51 747 577,00 26 229 892,06 51% 

IV. Podatki i opłaty 1 336 562,00 649 552,29 49% 

V. Wynagrodzenia 144 743 969,00 71 954 541,57 50% 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 28 085 047,00 15 630 618,83 56% 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 958 104,00 2 001 516,98 102% 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -  

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 20 849,00 -        24 712 887,09 -118533% 

D. Pozostałe przychody operacyjne 9 230 055,00 7 199 652,37 78% 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -  

II. Dotacje - 6 646 234,01  

IV. Inne przychody operacyjne 9 230 055,00 553 418,36 6% 

E. Pozostałe koszty operacyjne 6 276 295,00 99 691,43 2% 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -  

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6 015 722,00 - 0% 

III. Inne koszty operacyjne 260 573,00 99 691,43 38% 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 2 974 609,00 -        17 612 926,15 -592% 

G. Przychody finansowe 100 000,00 228 715,81 229% 

I. Dywidendy i udziały w zyskach - -  

II. Odsetki 100 000,00 177 274,74 177% 

III. Zysk ze zbycia inwestycji - -  

IV. Aktualizacja wartości inwetsycji - -  

V. Inne - 51 441,07 0% 

H. Koszty finansowe 2 509 000,00 1 131 103,39 45% 

I. Odsetki 2 354 000,00 1 096 533,59 47% 

II. Strata ze zbycia inwestycji - -  

III. Aktualizacja wartości inwestycji - -  

IV. Inne 155 000,00 34 569,80 22% 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 565 609,00 -        18 515 313,73 -3274% 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.) - -  

I. Zyski nadzwyczajne - -  

II. Straty nadzwyczajne - -  

K. Zysk (strata) brutto (I ± J) 565 609,00 -        18 515 313,73 -3274% 

L. Podatek dochodowy - 42 112,00  

M. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie 
straty) 

- -  
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Wyszczególnienie Plan na 2014 r. 
Wykonanie na dzień 

30.06.2014 r. 
% wykonania 

planu 

N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 565 609,00 -        18 557 425,73 -3281% 

     

 Razem przychody 374 981 789,00 173 257 670,97 46% 

 Razem koszty 374 416 180,00 191 815 096,70 51% 

 Wynik finansowy netto 565 609,00 -        18 557 425,73 -3281% 

 Wynik finansowy netto + amortyzacja 23 163 599,00 -          5 373 523,05 -23% 

 

W toku kontroli stwierdzono, że plan finansowy na 2014 r. został sporządzony zgodnie  

z obowiązującą w CSK MSW Procedurą. Proces monitorowania planu finansowego przebiegał 

prawidłowo, komórki organizacyjne zostały poinformowane o przysługujących im limitach w dniu  

14 stycznia 2014 r. W okresie czerwiec – sierpień Dyrektor CSK MSW wystosowywał pisma do 

kierowników komórek organizacyjnych, które ponoszą stratę celem wezwania do wyjaśnienia 

przyczyn ujemnego wyniku finansowego, przedstawienia propozycji działań umożliwiających 

zbilansowanie działalności kliniki/oddziału. W dniu 12 sierpnia 2014 r. do komórek organizacyjnych, 

które osiągnęły stratę na półrocze 2014 r. zostały wysłane pisma, wskazujące jakie działania 

zobowiązany jest podjąć kierownik danej komórki organizacyjnej, celem poprawy wyniku 

finansowego na działalności47.  

W toku kontroli stwierdzono, że proces monitorowania realizacji planu finansowego ustalonego na 

2014 r. przebiegł prawidłowo. Pozytywnie oceniono działania podejmowane w CSK MSW w zakresie 

stałego optymalizowania działalności poszczególnych komórek celem zbilansowania wyniku 

finansowego ich działalności. 

W toku kontroli, Dyrektor CSK MSW przedstawił prognozę wyniku finansowego za 2014 r., który 

według szacunków jednostki wyniesie około 6 mln zł. Z uwagi na brak wiedzy dotyczącej wykonania 

świadczeń opieki zdrowotnej na koniec 2014 r. oraz uzyskania zapłaty od Mazowieckiego OW NFZ,  

na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, informacja przedstawiona w piśmie nie jest 

weryfikowalna. Pomimo braku możliwości potwierdzenia tej informacji na podstawie danych 

finansowych, przyjąć należy, że Dyrektor CSK MSW w oparciu o dane z zakresu rachunkowości 

zarządczej, przedstawił informację zgodną z prawdą48. 

Realizacja umów na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2011 – 2014 zawartych przez 

CSK MSW w Warszawie z Mazowieckiem OW NFZ w Warszawie 

 

CSK MSW w latach 2011 – 2014 zawierał umowy z Mazowieckim OW NFZ na realizację świadczeń 

opieki zdrowotnej w 12 podstawowych rodzajach49:  

                                                           
47 Przedmiotowe pisma zostały wysłane do:  
- Kliniki Otolaryngologii,  
- Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii,  
- Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,  
- Kliniki Ortopedii i Traumatologii, 
- Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej. 
48 Pismo Dyrektora CSK MSW do Podsekretarza Stanu, Pana Stanisława Rakoczego, z dnia 15.09.2014 r., znak: CSK-KO 071/442/2014 . 
49 CSK MSW  w badanym okresie nie udzielał w ramach zawartej umowy z MOW NFZ świadczeń w rodzaju:  

 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, 

 opieka paliatywna i hospicyjna, 

 leczenie stomatologiczne, 

 podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 
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1. ambulatoryjna opieka specjalistyczna; 

2. ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne 

kosztochłonne); 

3. leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa; 

4. leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne; 

5. leczenie szpitalne (oddziały szpitalne); 

6. leczenie szpitalne - chemioterapia; 

7. leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe); 

8. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień; 

9. podstawowa opieka zdrowotna; 

10. profilaktyczne programy zdrowotne; 

11. rehabilitacja lecznicza; 

12. świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. 

 

Ocena dotycząca nadwykonań w umowach zawartych z Mazowieckim OW NFZ  

w poszczególnych latach 

Z danych przekazanych przez CSK MSW wynika, że wysokość zawieranych umów na świadczenia 

opieki zdrowotnej od 2011 r. ulega sukcesywnemu zmniejszaniu50. Z uwagi na brak danych co do 

polityki Mazowieckiego OW NFZ nie można w sposób pewny oszacować całkowitej wartości umów, 

jaka zostanie ustalona w 2014 r. Efektem obniżania wartości zawieranych umów jest konieczność 

zmniejszania wykonania liczby świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Analiza wysokości umów oraz zapłaty za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez CSK MSW 

w okresie 2011 r. – I pół. 2014 r. 

Lp. Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

1 Pierwotna wartość umowy 277 282 341,72   288 333 884,77   296 764 759,29   273 731 624,80   

2 Wartość umów/aneksów 336 846 562,07   319 700 126,95   305 666 490,08   290 698 974,85   

3 % zmiana wysokości umowy 21,48% 11,16% 3,00% 6,20%

4
Wartość limitu na styczeń -

czerwiec
X X X 151 256 882,00   

5
Wartość rzeczywistego 

wykonania
336 652 252,36   357 431 840,37   316 917 348,09   163 018 864,19   

6
Wartość świadczeń 

zapłaconych
336 652 252,36   315 945 918,28   305 364 370,71   141 589 404,34   

7
Wartość świadczeń 

nieopłaconych
-                          41 485 922,09     11 552 977,38     21 429 459,85     

8
% nadwykonań i świadczeń 

nieopłaconych
0,00% 11,61% 3,65% 13,15%

 

                                                                                                                                                                                     
 
50 Łączna wartość umów (po aneksach i ugodach) w 2012 r. uległa obniżeniu o 5,09% w stosunku do 2011 r., natomiast w przypadku umów 
na 2013 r. wartość ich spadła o 4,39% w porównaniu do 2012 r. W przypadku umów obowiązujących w 2014 r. na dzień 14 sierpnia 2014 r. 
łączna wartość umów uległa obniżeniu w porównaniu do 2013 r. o 4,90%. 
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Analiza pierwotnych wartości umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których realizacja 

stanowi przychód dla CSK MSW wskazuje, że kwota o jaką Mazowiecki OW NFZ w ciągu danego roku 

oraz po jego zakończeniu zwiększał wartość umów na świadczenia opieki zdrowotnej w wyniku ich 

rozliczania, renegocjacji lub podpisywania ugód pozasądowych uległa obniżeniu z 21,48%  

(tj. 59.564.220,35 zł) w 2011 r. do 3% (tj. 8.901.730,79 zł) w 2013 r.  

Zwiększenie w 2011 r. pierwotnej wartości kontraktu z Mazowieckim OW NFZ o 21,48% umożliwiło 

uzyskanie zapłaty za wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej zrealizowane w 2011 r. przez CSK 

MSW. W 2013 r. w porównaniu do 2012 r., przy jednoczesnym spadku łącznej wartości umów  

o 14.033.636,87 zł (4,39%), CSK MSW znacząco obniżył wartość świadczeń ponadlimitowych, które 

nie zostały opłacone przez Mazowiecki OW NFZ, tj. o kwotę 29.932.944,71 zł (72,15%).  

Reasumując, zmniejszenie wartości umów w 2013 r. oraz ograniczenie świadczeń wykonanych ponad 

limit określony umowami w stosunku do lat poprzednich spowodowało jednocześnie zmniejszenie 

wartości wykonywanych świadczeń w 2013 r. o 40.514.492,28 zł (11,33%). 
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Zmiany wartości umów w poszczególnych rodzajach w okresie 2011 r. – I półrocza 2014 r. 

 

Lp. Rodzaj świadczeń 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2013/2011 

1 
leczenie szpitalne 
(oddziały szpitalne) 

-19 452 281,18  -8,27% -11 146 192,63  -5,17% -12 789 355,05  -6,25% -30 598 473,81  -13,01% 

2 
leczenie szpitalne -
chemioterapia 

-395 541,74  -3,41% -2 288 210,19  -20,45% 265 950,93  2,99% -2 683 751,93  -23,17% 

3 
leczenie szpitalne -
programy 
zdrowotne (lekowe) 

9 836 798,00  0,00% 11 722 588,75  119,17% 8 239 721,25  38,22% 21 559 386,75  0,00% 

4 

leczenie szpitalne - 
teleradioterapia, 
brachyterapia, 
terapia izotopowa 

526 908,00  349,51% -166 920,00  -24,63% -270 244,00  -52,91% 359 988,00  238,79% 

5 

leczenie szpitalne - 
terapeutyczne 
programy 
zdrowotne 

-6 833 575,72  -34,30% -11 103 786,73  -84,84% -270 082,27  -13,61% -17 937 362,45  -90,04% 

6 
rehabilitacja 
lecznicza 

-1 609 986,27  -9,76% 289 322,20  1,94% -1 088 649,15  -7,18% -1 320 664,07  -8,01% 

7 
ambulatoryjna 
opieka 
specjalistyczna  

1 822 919,14  8,20% -341 386,69  -1,42% -77 593,85  -0,33% 1 481 532,45  6,67% 

8 

ambulatoryjne 
świadczenia 
diagnostyczne 
kosztochłonne 

-940 870,00  -24,49% 380 475,00  13,12% -284 931,00  -8,68% -560 395,00  -14,59% 

9 

świadczenia 
zdrowotne 
kontraktowane 
odrębnie 

428 004,00  5,61% -1 152 966,00  -14,31% -143 754,00  -2,08% -724 962,00  -9,51% 

10 
opieka 
psychiatryczna i 
leczenie uzależnień 

51 156,00  2,87% 55 332,00  3,01% 131 013,00  6,93% 106 488,00  5,97% 

11 
podstawowa opieka 
zdrowotna 

479 086,55  2,79% -1 047 714,92  -5,94% -8 276 624,22  -49,89% -568 628,37  -3,31% 

12 
świadczenia 
transportu 
sanitarnego w poz 

-142 158,06  -26,65% -26 777,16  -6,84% -364 435,57  
-

100,00% 
-168 935,22  -31,67% 

13 
profilaktyczne 
programy 
zdrowotne 

23 861,90  10,70% -11 684,50  -4,73% -38 531,30  -16,38% 12 177,40  5,46% 

Razem -16 342 151,12  -4,85% -14 837 920,87  -4,63% -14 967 515,23  -4,90% -31 043 600,25  -9,26% 
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Analiza wykonania umów w poszczególnych rodzajach w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 30 

czerwca 2014 r. 

 

W 2014 r. w kwocie świadczeń nieopłaconych 21.429.459,85 zł, świadczenia wykonanie ponad limit 

określony umową to kwota 13.443.222,00 zł, na którą składają się nadwykonania w rodzaju: 

 leczenie szpitalne -  11.547.116,00 zł, 

Lp. 
rodzaj 

świadczeń 

2012 2013 2014 

Świadczenia 
nieopłacone 

% 
nadwykonań i 

świadczeń 
nieopłaconych 

Świadczenia 
nieopłacone 

% nadwykonań 
i świadczeń 

nieopłaconych 

Świadczenia 
nieopłacone,  

w tym 
nadwykonania 

Niedowykonania 

% 
nadwykonań i 

świadczeń 
nieopłaconych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ambulatoryjna 
opieka 
specjalistyczna  

2 305 700,80  8,75% 25 385,30  0,11% 964 896,55 0,00 8,09% 

2 

ambulatoryjna 
opieka 
specjalistyczna 
(ambulatoryjne 
świadczenia 
diagnostyczne 
kosztochłonne) 

0,00  0,00% 36 675,00  1,11% 329 378,00 0,00 18,03% 

3 

leczenie 
szpitalne - 
terapia 
izotopowa 

104 520,00  13,38% 0,00  0,00% 263 900,00 0,00 68,74% 

4 

leczenie 
szpitalne - 
terapeutyczne 
programy 
zdrowotne 

0,00  0,00% 102,21  0,01% 43 447,59 -405 585,79 9,62% 

5 

leczenie 
szpitalne 
(oddziały 
szpitalne) 

36 141 816,06  14,36% 11 067 469,82  5,14% 15 482 704,60 0,00 14,17% 

6 
leczenie 
szpitalne -
chemioterapia 

256 317,88  2,51% 5 091,35  0,06% 2 784,60 -195 453,89 0,06% 

7 

leczenie 
szpitalne -
programy 
zdrowotne 
(lekowe) 

163 443,25  1,68% 17 130,52  0,08% 2 484 959,03 -1 054 658,13 18,10% 

8 

opieka 
psychiatryczna 
i leczenie 
uzależnień 

17 874,00  0,96% 0,00  0,00% 23 220,00 -25 542,00 2,36% 

9 
profilaktyczne 
programy 
zdrowotne 

0,00  0,00% 0,00  0,00%       

10 
rehabilitacja 
lecznicza 

2 496 250,10  14,38% 401 123,18  2,58% 1 364 603,48 0,00 17,20% 

11 

świadczenia 
zdrowotne 
kontraktowane 
odrębnie 

0,00  0,00% 0,00  0,00% 469 566,00 0,00 12,51% 

  Razem 41 485 922,09  11,61% 11 552 977,38  3,65% 21 429 459,85 -1 681 239,81 13,15% 
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 leczenie szpitalne (terapia izotopowa) -  263.692,00 zł, 

 ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne 

kosztochłonne) -  328.737,00 zł, 

 ambulatoryjna opieka specjalistyczna -  104.731,25 zł, 

 rehabilitacja lecznicza -  825.331,75 zł, 

 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie -  373.614,00 zł. 

Nadwykonania i świadczenia nieopłacone w I półroczu 2014 r. w zakresie leczenia szpitalnego 

generowane są przede wszystkim w związku z przekroczeniem limitu udzielanych świadczeń opieki 

zdrowotnej w poniższych Klinikach/Oddziałach: 

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej 
Wartość świadczeń 

nieopłaconych 
Wartość świadczeń 
ponadlimitowych 

1. 
KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII oraz 
PODODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 

3 499 666,56 zł 3 250 034,20 zł 

2. 
KLINIKA POŁOŻNICTWA, CHORÓB KOBIECYCH I 
GINEKOLOGII 

1 884 075,96 zł 1 867 671,94 zł 

3. KLINIKA KARDIOLOGII I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO 1 863 260,88 zł 1 848 175,16 zł 

4. 
KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ Z 

BLOKIEM 
1.619.127,12 zł 1 552 486,00 zł 

5. ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH I NOWORODKOWYCH 1 124 240,00 zł 1 111 763,12 zł 

6. 
KLINIKA CHIRURGII GASTROENTEROLOGICZNEJ I 
TRANSPLANATOLOGII 

846 351,74 zł 700 083,80 zł 

7. KLINIKA KARDIOCHIRURGII Z BLOKIEM OPERACYJNYM 729 635,92 zł 705 803,28 zł 

8. KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII 967 867,68 zł 611 877,24 zł 

9. KLINIKA ONKOLOGII I HEMATOLOGII 587 175,39 zł 572 173,62 zł 

10. SUMA 13 121 401,25 zł 12 220 068,36 zł 

 

Profil wyżej wymienionych Klinik jest w większości zabiegowy. Świadczenia z zakresu  anestezjologii  

i intensywnej terapii są bezsprzecznie traktowane przez Mazowiecki OW NFZ jako świadczenia 

ratujące życie - świadczy o tym pełna zapłata w latach poprzednich.  

Poziom nadwykonań na dzień 30 czerwca 2014 r. należy uznać za akceptowalny, z uwagi na: 

- narastający sposób rozliczania umów51, 

- możliwość dokonywania przesunięć przez CSK MSW pomiędzy zakresami świadczeń oraz rodzajami 

umów w sytuacji wystąpienia w okresach kwartalnych niedowykonań i nadwykonań52,  

- prowadzony przez CSK MSW nadzór nad realizacją umów zawartych z Mazowieckim OW NFZ. 

Powyższe uwarunkowania oraz niski stan nadwykonań za okres półroczny (kwota porównywalna do 

nadwykonań za 2013 r., która pozostała niezapłacona przez Mazowiecki OW NFZ w toku rozliczania 

umów) wskazują na duże prawdopodobieństwo uzyskania zapłaty za zrealizowane nadwykonania.  

 

                                                           
51 Zgodnie z § 18 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484) ), Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, może być większa 
niż wynikająca z ust. 3, w przypadku gdy łączna kwota należności za bieżący i poprzednie okresy sprawozdawcze nie jest wyższa od sumy 
iloczynów liczb jednostek rozliczeniowych i cen jednostkowych, określonych w planie rzeczowo-finansowym, dla bieżącego i poprzednich 
okresów sprawozdawczych, dla danego zakresu świadczeń.; w sytuacji występowania nadwykonań w poszczególnych zakresach Dyrektor 
CSK MSW ograniczając liczbę udzielanych świadczeń w późniejszych miesiącach uzyskana zapłatę za świadczenia wykonane w miesiącach 
poprzednich. 
52 Zgodnie z § 20 i § 21 ww. rozporządzenia, CSK MSW ma możliwość składania do Mazowieckiego OW NFZ wniosków o zmiany w planie 
rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do poszczególnych umów. 
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Nadwykonania w umowach zawartych z Mazowieckim OW  NFZ w 2013 r.  

Pismem z dnia 05 lipca 2013 r., znak: DS-076-1120-1-AW/2013 Mazowiecki OW NFZ poinformował 

CSK MSW o znaczących przekroczeniach w poszczególnych zakresach w okresie od stycznia do maja 

2013 r. Ponadto, Mazowiecki OW NFZ stwierdził, że „kontynuowanie dotychczasowych tendencji (…) 

może na koniec roku 2013 r. spowodować wytworzenie ponadlimitowych świadczeń o szacunkowej 

wartości”: 

 ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ponad 1,7 mln zł (ostatecznie wartość nieopłacona  

to kwota 25.385,30 zł), 

 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – ponad 0,3 mln zł (ostateczna wartość nieopłacona to 

kwota 36.675,00 zł), 

 leczenie szpitalne (oddziały szpitalne) – około 39,0 mln zł (ostateczna wartość nieopłacona  

to kwota 11.067.469,82 zł), 

 leczenie szpitalne (terapia izotopowa) – ponad 0,6 zł (brak świadczeń nieopłaconych). 

Porównując  zatem prognozę Mazowieckiego OW NFZ w zakresie możliwej wysokości nadwykonań 

do ich faktycznego poziomu z 2013 r. należy stwierdzić, że CSK MSW spowodował znaczące 

ograniczenie wartości wykonanych świadczeń opieki zdrowotnej ponad limit określony umowami. 

Stwierdzono, że takie działanie wpłynęło  pozytywnie na poprawę sytuacji CSK MSW w obszarze 

struktury zobowiązań, tzn. stopniowego obniżania stanu zobowiązań wymagalnych. 

 

Nadwykonania w umowach zawartych z Mazowieckim OW  NFZ w 2012 r.  

 

CSK MSW w przypadku nadwykonań z 2012 r. wystąpił na drogę sądową53. CSK MSW pozwał 

Mazowiecki OW NFZ o zapłatę wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 

zapłaty, kwoty niezapłaconych należności, tj.: 

a) 34.381.338,16 zł z tytułu niewywiązania się Pozwanego z Umowy 03/01/SZP/2012 nr 07R-8-

00105-03-01-2011-2013/12 (07-00-01062-12-24/08) z dnia 1 lutego 2012 r. o udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, wraz z załącznikami oraz Aneksami nr 1-22; 

b) 3.370.141,84 zł z tytułu bezprawnego zatrzymania przez Pozwanego środków otrzymanych  

z innych Oddziałów NFZ, na rzecz których Powód wykonywał świadczenia zdrowotne. 

W toku prowadzonej sprawy CSK MSW ograniczył powództwo do kwoty 34.527.868,66 zł, ponieważ  

w toku oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy, ze względu na brak środków na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych, CSK MSW zawarł z Mazowieckim OW NFZ szereg ugód, na mocy których Mazowiecki 

OW NFZ wypłacił CSK MSW należności w kwocie 1.943.864,00 zł, w zamian za rezygnację przez CSK 

MSW z dochodzenia z części roszczeń.  Sprawa sądowa jest w toku.  

Dyrektor CSK MSW wystosował także szereg pism do Dyrektora Mazowieckiego OW NFZ, Prezesa 

NFZ, Ministra Spraw Wewnętrznych celem spowodowania uzyskania zapłaty za świadczenia ratujące 

życie. Działania Dyrektora CSK MSW w zakresie uzyskania zapłaty za zrealizowane świadczenia opieki 

zdrowotnej na rzecz pacjentów w 2012 r. należy uznać za prawidłowe oraz wyczerpujące dostępne 

środki.  

Czynniki negatywnie wypływające na sytuację finansową CSK MSW, a mające swoje źródło  

w realizacji umów zawartych z Mazowieckim OW NFZ, to: 

                                                           
53 CSK MSW reprezentowane jest przez pełnomocników z Kancelarii Prawej CERTO, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa  
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 zmniejszenie wysokości umów na udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w 2013 r.  

w porównaniu do 2011 r. o 30.598.473,81 zł.; 

 uznawanie do zapłaty przez Mazowiecki OW NFZ w pierwszej kolejności świadczeń ratujących 

życie – świadczenia planowane uznawane są za ostatnie do zapłaty54; 

 odejście Mazowieckiego OW NFZ od roku 2012 od płacenia za większość świadczeń opieki 

zdrowotnej wykonanych ponad limit55; 

 „przesunięcia czasowe” w zakresie regulowania należności ze strony Mazowieckiego OW NFZ za 

świadczenia wykonane ponad limit określony umową56; 

 występowanie nieopłaconych przez Mazowiecki OW NFZ świadczeń ponadlimitowych,  

w szczególności dotyczy to świadczeń wykonanych w 2012 r.;  

 wyznaczanie przez Mazowiecki OW NFZ krótkich terminów na podejmowanie decyzji przez 

Dyrektora CSK MSW w zakresie przyjęcia lub odrzucenia propozycji wartości umów na udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej57; 

 zmiany zasad wyceny procedur w ciągu roku58. 

 
Sprawozdania finansowe 

W dniu 31 marca 2014r. sporządzono sprawozdanie finansowe CSK MSW za 2013 r., na które składają 

się: 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje kwotę 456.289.152,90 zł, 

 rachunek zysków i strat w układzie porównawczym za okres od 01 stycznia 2013 r.  

do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.127.662,63 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01 stycznia 2013 r.  

do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 

1.127.662,63 zł, 

 rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią za okres od 01 stycznia 

2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

2.121.673,58 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania. 

 

Sprawozdanie finansowe CSK MSW za 2013 r. było badane przez podmiot prowadzący działalność 

pod firmą „DOSSIER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łucka 20 lok. 55, 00-845 

Warszawa, zarejestrowany w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 

1561. Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu Dossier Sp. z o.o. to Eulalia 

Zieniuk numer ewidencyjny 004634 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.  

                                                           
54 Zarządzenie nr 45/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych 
komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy). 
55 Na podstawie przedstawionych danych za 2011 r., stwierdzono zapłatę przez Mazowiecki OW NFZ za wszystkie świadczenia opieki 
zdrowotnej wykonane przez CSK MSW; pismo CSK MSW z dnia 27 sierpnia 2014 r.,znak: CSK-KO-090/3720/394/2014. 
56 Celem zweryfikowania zjawiska przesunięcia czasowego pomiędzy okresem wykonania świadczenia opieki zdrowotnej (poniesienia 
kosztów), a zapłatą przez Mazowiecki OW NFZ (uzyskanie przychodu), dokonano analizy – na przykładzie świadczeń opieki zdrowotnej 
dotyczących leczenia szpitalnego – terminów podpisywania aneksów rozliczających i ugód w 2012 r. oraz 2013 r. 
57 Załącznik do pisma CSK MSW znak: CSK KO 090/3814/414/2014 z dnia 4 września 2014 r. (propozycja przysłana do CSK MSW fax-em w 
dniu 28.11.2011 r. o godz. 9.13 z terminem odpowiedzi do dnia 29.11.2011 r. do godz. 16.00). 
58 Pismo CSK MSW z dnia 5 września 2014 r.,znak: CSK-KO-090/3815/423/2014. 
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Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego CSK MSW za rok obrotowy 2013 

został wybrany przez Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW, działającego na podstawie 

upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych, o czym Dyrektor CSK MSW został poinformowany 

pismem z dnia 21 października 2013r. (pismo znak DZ-WE-0764-32-13/2013). 

W dniu 14 kwietnia 2014r. biegły rewident wydał opinię59, w której stwierdził, że zbadane 

sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 

i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2013r., jak też jej wyniku finansowego za 

rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., 

 sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie 

o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

 jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 

i postanowieniami statutu jednostki. 

W wyniku przeprowadzonego badania biegły rewident sformułował zalecenia dotyczące gospodarki 

i ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych60. W szczególności zalecono: 

 wystawianie dowodów przyjęcia do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych oraz 

środków trwałych niezwłoczne po rozpoczęciu ich faktycznego użytkowania, aby uniknąć 

opóźnień w naliczaniu amortyzacji,  

 niezwłoczne przekazywanie przez pracowników Działu Inwestycji i Remontów do Sekcji 

Ewidencji Majątkowej dokumentów dotyczących zmian w aktywach trwałych, 

 usunięcie nieprawidłowości w oznakowaniu użytkowanego przez Szpital sprzętu, określenie 

osób materialnie odpowiedzialnych za sprzęt informatyczny oraz prowadzenie pełnej 

ewidencji finansowo-księgowej w oparciu o posiadaną dokumentację. 

Rada Społeczna Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, po zapoznaniu się 

z dokumentami dotyczącymi sprawozdania finansowego CSK MSW w Warszawie za rok 2013, 

Uchwałą Nr 7/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.61, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe 

sprawozdanie finansowe. Natomiast Uchwałą Nr 8/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.62 Rada Społeczna 

Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi 

sprawozdania finansowego CSK MSW w Warszawie, zaaprobowała przeznaczenie zysku bilansowego 

w kwocie 1.127.662,63 zł na zwiększenie funduszu zakładu. 

Po zapoznaniu się z pisemną opinią i raportem biegłego rewidenta oraz opinią wydaną przez Radę 

Społeczną Szpitala (Uchwały nr 07/2014 oraz nr 08/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.) Zastępca 

Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW w dniu 14 maja 2014 r. (pismo znak: DZ-WE-0333-4-23/2014), 

działając na podstawie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych, zatwierdził sprawozdanie 

finansowe CSK MSW sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz zatwierdził propozycję 

Dyrektora CSK MSW, dotyczącą przeznaczenia zysku netto. 

                                                           
59 Dokument pn. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Rady Społecznej Centralny Szpital Kliniczny 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 z dnia 14 kwietnia 2014 r. 
60 Strona 37 dokumentu pn. Raport z badania sprawozdania finansowego uzupełniający opinię za okres 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 
2013r. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137; Warszawa, dnia 
14 kwietnia 2014r. 
61 Uchwała Nr 7/2014 Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
zaopiniowania sprawozdania finansowego Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie za rok 2013. 
62 Uchwała Nr 8/2014 Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
przeznaczenia zysku bilansowego za rok 2013. 
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Reasumując, sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Szpital sporządził w terminach, formie i na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Roczne 

sprawozdanie finansowe za 2013 r. było badane przez biegłego rewidenta (wybranego przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych), było opiniowane przez Radę Społeczną CSK MSW oraz zostało zatwierdzone 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

CSK MSW sporządzał również półroczne sprawozdania finansowe (były one przesyłane m.in. do 

Departamentu Zdrowia MSW). W bilansie na dzień 30 czerwca 2013 r. (dokument z dnia 2 sierpnia 

2013 r.) dane prezentowane za rok poprzedni, tj. na dzień 30 czerwca 2012 r., dotyczące Wartości 

niematerialnych i prawnych, Rzeczowych aktywów trwałych oraz Zapasów różniły się od danych 

zaprezentowanych w bilansie na dzień 30 czerwca 2012 r. (dokument z dnia 2 sierpnia 2012 r.). Poza 

tym stwierdzono, że w bilansie na dzień 30 czerwca 2013 r. (dokument z dnia 2 sierpnia 2013 r.) dane 

prezentowane za rok poprzedni, tj. na dzień 30 czerwca 2012 r. dotyczące Wartości niematerialnych 

i prawnych, Rzeczowych aktywów trwałych oraz Zapasów w pozycjach szczegółowych nie sumują się 

do wartości wykazanych w pozycjach nadrzędnych.  

Poza tym należy zauważyć, że w bilansie na dzień 30 czerwca 2013 r. (dokument z dnia 2 sierpnia 

2013 r.) w kolumnie, gdzie są prezentowane dane za rok poprzedni, zarówno po stronie aktywów,  

jak i po stronie pasywów błędnie w nagłówku wskazano datę. Po stronie aktywów wskazano datę:  

31 marca 2012 r. (powinna być wskazana data: 30 czerwca 2012 r.), natomiast po stronie pasywów 

wskazano datę: 31 czerwca 2012 r. (powinna być wskazana data: 30 czerwca 2012 r.). 

Reasumując, stwierdzone przez zespół kontrolny nieścisłości w bilansie na dzień 30 czerwca 2013 r. 

w zakresie prezentacji danych za rok poprzedni, tj. na dzień 30 czerwca 2012 r. w pozycjach Wartości 

niematerialne i prawne, Rzeczowe aktywa trwałe oraz Zapasy, należy uznać za błąd techniczny63.  

Niemniej jednak, zespół kontrolny zwraca uwagę, że błąd ten nie został wychwycony przez służby 

finansowo-księgowe Szpitala, co świadczy o niestarannym sporządzeniu przedmiotowego bilansu. 

 

Wysokość i struktura zobowiązań z uwzględnieniem zmian w badanym okresie oraz przyczyny 
ewentualnego wzrostu zobowiązań oraz koszty obsługi zadłużenia, w tym wysokość odsetek od 

kredytów, pożyczek i zobowiązań handlowych. 

Z danych prezentowanych przez CSK w sprawozdaniach finansowych półrocznych64 i rocznym65 

wynika, że udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania66 Szpitala, tj. kapitałów obcych, w stosunku 

do sumy bilansowej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. ulegał zmianie  

i odpowiednio wynosił 62,33% (stan na 31 grudnia 2012 r.), 66,84% (stan na dzień 30 czerwca 2013 

r.), 64,29% (stan na 31 grudnia 2013 r.) oraz 65,51% (stan na dzień 30 czerwca 2014 r.) sumy 

bilansowej na dany dzień. Najwyższy udział kapitałów obcych w stosunku do sumy bilansowej 

w analizowanym okresie w periodyzacji półrocznej miał miejsce na dzień 30 czerwca 2013 r. i wynosił 

66,84%. Według stanu na dzień 30 czerwca br. udział kapitałów obcych w stosunku do sumy 

bilansowej wynosi 65,51% i jest mniejszy do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast jest 

                                                           
63Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie oraz informacje o prawidłowych wartościach w pozycjach objętych zapytaniem zespołu 
kontrolnego Szpital przekazał w piśmie znak: CSK-KO-090/3720/394/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz w piśmie znak: CSK-KO-
090/3732/395/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 
64 Bilans na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz bilans na dzień 30 czerwca 2014 r. 
65 Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 
66 Pozycja B w Pasywach. 
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większy w odniesieniu  

do 1 stycznia 2014 r. 

Strukturę bilansu CSK MSW w ujęciu rocznym (rok 2013 w odniesieniu do 2012 r.) przedstawia 

poniższa tabela: 

Struktura bilansu stan na 31 grudnia 2013 r. stan na 31 grudnia 2012 r. 

Aktywa wartość w % wartość w % 

A. Aktywa trwałe 353 932 118,12 77,57% 333 798 794,28 77,72% 

I. Wartości niematerialne i prawne 2 127 215,40 0,47% 1 321 879,12 0,31% 

II. Rzeczowe aktywa trwałe  351 804 902,72 77,10% 332 476 915,16 77,42% 

III. Należności długoterminowe  0,00 0,00% 0,00 0,00% 

IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00% 0,00 0,00% 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

B. Aktywa obrotowe 102 357 034,78 22,43% 95 664 272,87 22,28% 

I. Zapasy 7 146 001,36 1,57% 9 256 598,07 2,16% 

II. Należności krótkoterminowe 84 565 156,38 18,53% 77 179 953,77 17,97% 

III. Inwestycje krótkoterminowe 8 351 003,83 1,83% 6 229 330,25 1,45% 

 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 351 003,83 1,83% 6 229 330,25 1,45% 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 294 873,21 0,50% 2 998 390,78 0,70% 

  Aktywa razem 456 289 152,90 100,00% 429 463 067,15 100,00% 

Pasywa wartość w % wartość w % 

A. Kapitał (fundusz) własny  162 920 829,91 35,71% 161 793 167,28 37,67% 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 49 576 078,36 10,87% 49 576 078,36 11,54% 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   0,00%   0,00% 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)    0,00%   0,00% 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 112 217 088,92 24,59% 111 459 688,10 25,95% 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny    0,00%   0,00% 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    0,00%   0,00% 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   0,00%   0,00% 

VIII. Zysk (strata) netto 1 127 662,63 0,25% 757 400,82 0,18% 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   0,00%   0,00% 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  293 368 322,99 64,29% 267 669 899,87 62,33% 

I. Rezerwy na zobowiązania 24 661 727,27 5,40% 35 733 190,38 8,32% 

II. Zobowiązania długoterminowe  5 810 296,98 1,27% 10 330 093,10 2,41% 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  107 845 040,24 23,64% 84 813 478,22 19,75% 

 w tym fundusze specjalne 8 828 318,57 1,93% 10 232 379,97 2,38% 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  155 051 258,50 33,98% 136 793 138,17 31,85% 

  Pasywa razem 456 289 152,90 100,00% 429 463 067,15 100,00% 

Biegły rewident w raporcie z badania sprawozdania finansowego67 stwierdził, że [pisownia 

oryginalna]: Struktura bilansu jest podobna w jak w poprzednim okresie68. 

                                                           
67 Strona 9 dokumentu pn. Raport z badania sprawozdania finansowego uzupełniający opinię za okres 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 
2013r. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137; Warszawa, dnia 
14 kwietnia 2014r. 
68 W raporcie z badania sprawozdania uwzględniony jest dodatkowo jeszcze :rok-2. 
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Strukturę bilansu CSK MSW w ujęciu półrocznym (pierwsze półrocze 2014 r. w odniesieniu do 

pierwszego półrocza 2013 r.) przedstawia poniższa tabela: 

Struktura bilansu stan na 30 czerwca 2014 r. stan na 30 czerwca 2013 r. 

Aktywa wartość w % wartość w % 

A. Aktywa trwałe 342 067 231,77 81,73% 343 845 433,33 80,83% 

I. Wartości niematerialne i prawne 1 772 429,91 0,42% 2 674 860,64 0,63% 

II. Rzeczowe aktywa trwałe  340 294 801,86 81,31% 341 170 572,69 80,20% 

III. Należności długoterminowe  0,00 0,00% 0,00 0,00% 

IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00% 0,00 0,00% 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

B. Aktywa obrotowe 76 442 401,80 18,27% 81 541 753,61 19,17% 

I. Zapasy 7 061 726,87 1,69% 9 401 916,45 2,21% 

II. Należności krótkoterminowe 57 722 844,68 13,79% 59 392 950,70 13,96% 

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 832 625,86 1,63% 7 668 425,84 1,80% 

 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  6 832 625,86 1,63% 7 668 425,84 1,80% 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 825 204,39 1,15% 5 078 460,62 1,19% 

  Aktywa razem 418 509 633,57 100,00% 425 387 186,94 100,00% 

Pasywa wartość w % wartość w % 

A. Kapitał (fundusz) własny  144 363 404,18 34,49% 141 056 286,74 33,16% 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 49 576 078,36 11,85% 49 576 078,36 11,65% 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   0,00%   0,00% 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)    0,00%   0,00% 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 113 344 751,55 27,08% 112 217 088,92 26,38% 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny    0,00%   0,00% 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    0,00%   0,00% 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   0,00%   0,00% 

VIII. Zysk (strata) netto -18 557 425,73 -4,43% -20 736 880,54 -4,87% 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   0,00%   0,00% 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  274 146 229,39 65,51% 284 330 900,20 66,84% 

I. Rezerwy na zobowiązania 22 996 573,92 5,49% 31 479 299,32 7,40% 

II. Zobowiązania długoterminowe  4 630 573,98 1,11% 8 851 799,97 2,08% 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  97 848 435,38 23,38% 104 131 408,02 24,48% 

 W tym fundusze specjalne 9 797 926,82 2,34% 11 865 598,12 2,79% 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  148 670 646,11 35,52% 139 868 392,89 32,88% 

  Pasywa razem 418 509 633,57 100,00% 425 387 186,94 100,00% 

 

Dynamikę bilansu CSK MSW w ujęciu rocznym (rok 2013 w odniesieniu do 2012 r.) przedstawia 

poniższa tabela: 

Dynamika bilansu 
stan na 31 

grudnia 2013 r. 
stan na 31 

grudnia 2012 r. 
rok bieżący do poprzedniego 

Aktywa wartość wartość wartość w % 

A. Aktywa trwałe 353 932 118,12 333 798 794,28 20 133 323,84  106,03% 

I. Wartości niematerialne i prawne 2 127 215,40 1 321 879,12 805 336,28  160,92% 

II. Rzeczowe aktywa trwałe  351 804 902,72 332 476 915,16 19 327 987,56  105,81% 
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Dynamika bilansu 
stan na 31 

grudnia 2013 r. 
stan na 31 

grudnia 2012 r. 
rok bieżący do poprzedniego 

III. Należności długoterminowe  0,00 0,00 0,00    

IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00 0,00    

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00    

B. Aktywa obrotowe 102 357 034,78 95 664 272,87 6 692 761,91  107,00% 

I. Zapasy 7 146 001,36 9 256 598,07 -2 110 596,71  77,20% 

II. Należności krótkoterminowe 84 565 156,38 77 179 953,77 7 385 202,61  109,57% 

III. Inwestycje krótkoterminowe 8 351 003,83 6 229 330,25 2 121 673,58  134,06% 

 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  8 351 003,83 6 229 330,25 2 121 673,58  134,06% 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 294 873,21 2 998 390,78 -703 517,57  76,54% 

  Aktywa razem 456 289 152,90 429 463 067,15 26 826 085,75  106,25% 

Pasywa wartość wartość wartość w % 

A. Kapitał (fundusz) własny  162 920 829,91 161 793 167,28 1 127 662,63  100,70% 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 49 576 078,36 49 576 078,36 0,00    

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)     0,00    

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)      0,00    

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 112 217 088,92 111 459 688,10 757 400,82  100,68% 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny      0,00    

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe      0,00    

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych     0,00    

VIII. Zysk (strata) netto 1 127 662,63 757 400,82 370 261,81  148,89% 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

    0,00    

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  293 368 322,99 267 669 899,87 25 698 423,12  109,60% 

I. Rezerwy na zobowiązania 24 661 727,27 35 733 190,38 -11 071 463,11  69,02% 

II. Zobowiązania długoterminowe  5 810 296,98 10 330 093,10 -4 519 796,12  56,25% 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  107 845 040,24 84 813 478,22 23 031 562,02  127,16% 

 w tym fundusze specjalne 8 828 318,57 10 232 379,97 -1 404 061,40  86,28% 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  155 051 258,50 136 793 138,17 18 258 120,33  113,35% 

  Pasywa razem 456 289 152,90 429 463 067,15 26 826 085,75  106,25% 

Generalnie należy zauważyć, że na koniec roku 2013 w stosunku do roku ubiegłego (tj. 2012 r.) suma 

bilansowa zwiększyła się o kwotę 26,8 mln zł. Odnotowano wzrost aktywów trwałych o 20,1 mln zł. 

Odnośnie do aktywów obrotowych należy zauważyć, że zapasy uległy zmniejszeniu o 2,1 mln zł. 

Należności krótkoterminowe wzrosły o 7,4 mln. Wzrosły również środki pieniężne o 2,1 mln. zł. 

W pasywach wzrosły kapitały własne o 1,1 mln. zł. Rezerwy na zobowiązania uległy zmniejszeniu 

o 11,1 mln zł. Zmniejszeniu uległy również zobowiązania długoterminowe o 4,5 mln zł. Natomiast 

zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o ponad 23 mln zł, a rozliczenia międzyokresowe wzrosły 

o 18 mln zł. 

Natomiast dynamikę bilansu CSK MSW w ujęciu półrocznym (pierwsze półrocze 2014 r. w odniesieniu 

do pierwszego półrocza 2013 r.) przedstawia poniższa tabela: 

Dynamika bilansu 
stan na 30 

czerwca2014 r. 
stan na 30 

czerwca2013 r. 
okres bieżący do okresu 

poprzedniego 

Aktywa wartość wartość wartość w % 

A. Aktywa trwałe 342 067 231,77 343 845 433,33 -1 778 201,56  99,48% 
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Dynamika bilansu 
stan na 30 

czerwca2014 r. 
stan na 30 

czerwca2013 r. 
okres bieżący do okresu 

poprzedniego 

I. Wartości niematerialne i prawne 1 772 429,91 2 674 860,64 -902 430,73  66,26% 

II. Rzeczowe aktywa trwałe  340 294 801,86 341 170 572,69 -875 770,83  99,74% 

III. Należności długoterminowe  0,00 0,00 0,00    

IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 0,00 0,00    

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00    

B. Aktywa obrotowe 76 442 401,80 81 541 753,61 -5 099 351,81  93,75% 

I. Zapasy 7 061 726,87 9 401 916,45 -2 340 189,58  75,11% 

II. Należności krótkoterminowe 57 722 844,68 59 392 950,70 -1 670 106,02  97,19% 

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 832 625,86 7 668 425,84 -835 799,98  89,10% 

 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  6 832 625,86 7 668 425,84 -835 799,98  89,10% 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 825 204,39 5 078 460,62 -253 256,23  95,01% 

  Aktywa razem 418 509 633,57 425 387 186,94 -6 877 553,37  98,38% 

Pasywa wartość wartość wartość w % 

A. Kapitał (fundusz) własny  144 363 404,18 141 056 286,74 3 307 117,44  102,34% 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 49 576 078,36 49 576 078,36 0,00    

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)     0,00    

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)      0,00    

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 113 344 751,55 112 217 088,92 1 127 662,63  101,00% 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny      0,00    

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe      0,00    

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych     0,00    

VIII. Zysk (strata) netto -18 557 425,73 -20 736 880,54 2 179 454,81  89,49% 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

    0,00    

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  274 146 229,39 284 330 900,20 -10 184 670,81  96,42% 

I. Rezerwy na zobowiązania 22 996 573,92 31 479 299,32 -8 482 725,40  73,05% 

II. Zobowiązania długoterminowe  4 630 573,98 8 851 799,97 -4 221 225,99  52,31% 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  97 848 435,38 104 131 408,02 -6 282 972,64  93,97% 

 w tym fundusze specjalne 9 797 926,82 11 865 598,12 -2 067 671,30  82,57% 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  148 670 646,11 139 868 392,89 8 802 253,22  106,29% 

  Pasywa razem 418 509 633,57 425 387 186,94 -6 877 553,37  98,38% 

Generalnie należy zauważyć, że na koniec pierwszego półrocza 2014 r. w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego (tj. pierwszego półrocza 2013 r.) suma bilansowa zmniejszyła się o kwotę 

prawie 6,9 mln zł. Odnotowano zmniejszenie aktywów trwałych o prawie 1,8 mln zł. Odnośnie  

do aktywów obrotowych należy zauważyć, że zapasy uległy zmniejszeniu o ponad 2,3 mln zł. 

Należności krótkoterminowe uległy zmniejszeniu o prawie 1,7 mln zł. Zmniejszeniu uległy również 

środki pieniężne o ponad 0,8 mln zł. W pasywach wzrosły kapitały własne o 3,3 mln zł (zmniejszeniu 

uległa strata o ponad 2,1 mln zł.). Rezerwy na zobowiązania uległy zmniejszeniu o prawie 8,5 mln zł. 

Zmniejszeniu uległy również zobowiązania długoterminowe o ponad 4,2 mln zł oraz zobowiązania 

krótkoterminowe - o prawie 6,3 mln zł. 
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Szczegółowe zestawienie zobowiązań Szpitala w analizowanym okresie w periodyzacji półrocznej, 

sporządzone na podstawie danych prezentowanych przez CSK w sprawozdaniach finansowych 

półrocznych69 i rocznym70, według klasyfikacji bilansowej, przedstawia poniższa tabela: 

 Wyszczególnienie 
stan na 30 

czerwca 2014 r. 
stan na 31 

grudnia 2013 r. 
stan na 30 

czerwca 2013 r. 
stan na 31 

grudnia 2012 r. 

B II. Zobowiązania długoterminowe  4 630 573,98 5 810 296,98 8 851 799,97 10 330 093,10 

1. Wobec jednostek powiązanych          

2. Wobec pozostałych jednostek 4 630 573,98 5 810 296,98 8 851 799,97 10 330 093,10 

a) kredyty i pożyczki 4 630 573,98 5 810 296,98 8 796 865,16 9 454 405,65 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych         

c) inne zobowiązania finansowe      54 934,81 875 687,45 

d) inne         

B III. Zobowiązania krótkoterminowe  97 848 435,38 107 845 040,24 104 131 408,02 84 813 478,22 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  0,00 0,00 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy         

- powyżej 12 miesięcy          

b) inne         

2. Wobec pozostałych jednostek  88 050 508,56 99 016 721,67 92 265 809,90 74 581 098,25 

a) kredyty i pożyczki 16 120 836,14 15 087 172,51 8 059 244,78 7 232 761,06 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych         

c) inne zobowiązania finansowe 54 934,81 873 879,03 1 572 066,45 1 883 343,00 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  65 369 026,29 75 506 722,94 75 735 870,57 58 362 504,47 

- do 12 miesięcy 65 369 026,29 75 506 722,94 75 735 870,57 58 362 504,47 

- powyżej 12 miesięcy         

e) zaliczki otrzymane na dostawy  33 816,80 31 381,19 63 905,72 31 510,93 

f) zobowiązania wekslowe         

g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

5 551 263,70 5 966 604,42 5 874 120,66 5 896 712,33 

h) z tytułu wynagrodzeń  89 246,12 131 813,43 83 100,15 102 490,17 

i) inne 831 384,70 1 419 148,15 877 501,57 1 071 776,29 

3. Fundusze specjalne 9 797 926,82 8 828 318,57 11 865 598,12 10 232 379,97 

      

 
Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania 
krótkoterminowe razem [B II + B III] 

102 479 009,36 113 655 337,22 112 983 207,99 95 143 571,32 

 
Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania 
krótkoterminowe - fundusze specjalne 

92 681 082,54 104 827 018,65 101 117 609,87 84 911 191,35 

Mając na uwadze powyższe dane, należy zauważyć, że zobowiązania ogółem (tj. zobowiązania 

długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe razem) w okresie od 01 stycznia 2013 r. do dnia 

31 grudnia 2013 r. wzrosły z 95.143.571,32 zł do 113.655.337,22 zł, tj. o 18.511.765,90 zł. Natomiast 

w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. zobowiązania ogółem zmalały 

o 11.176.327,86 (ze 113.655.337,22 zł do 102.479.009,36 zł). Poza tym należy zwrócić uwagę,  

że w analizowanym okresie zobowiązania długoterminowe sukcesywnie malały (z 10.330.093,10 zł 

                                                           
69 Bilans na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz bilans na dzień 30 czerwca 2014 r. 
70 Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 
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według stanu na dzień 01 stycznia 2013 r. do 4.630.573,98 na dzień 30 czerwca 2014 r. – 

zmniejszenie o 5.699.519,12 zł.). Natomiast zobowiązania krótkoterminowe w 2013 r. wzrosły 

o 23.031.562,02 zł (z 84.813.478,22 zł na początku roku do 107.845.040,24 zł na koniec 2013 r.), 

a następnie w pierwszym półroczu 2014 r. zobowiązania krótkoterminowe uległy zmniejszeniu 

o 9.996.604,86 zł (ze 107.845.040,24 zł na początku roku do 97.848.435,38 zł na koniec czerwca 

2014 r.). 

Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik71 wyjaśnił, że [pisownia oryginalna]: Przyczyną 

wzrostu zobowiązań krótkoterminowych CSK MSW w 2013 r. w stosunku do roku 2012 były działania 

płatnika, tj.:  

1) nie wywiązanie się przez MOW NFZ z obowiązku zapłaty za świadczenia medyczne „ratujące 

życie” wykonane ponad limit zawartej umowy w 2012 roku,  

2) zmiana sposobu kwalifikacji świadczeń w roku 2012. określona w zarządzeniu nr 45/2012/DSOZ, 

podpisanym przez Prezesa NFZ w dniu 18 lipca 2012 r., zgodnie z którym wszystkie ponadlimitowe  

hospitalizacje ratujące życie wyparły z rozliczenia świadczenia wcześniej zatwierdzone, 

sfinansowane i wykonane w trybie planowym, 

3) rozliczenie świadczeń nielimitowanych, programów lekowych i świadczeń ratujących życie 

wykonanych w I półroczu 2013 roku dopiero w IV kwartale 2013 roku 

Skutkiem takiego rozliczania świadczeń na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 są pozostające do 

sfinansowania nadwykonania w umowie szpitalnej na kwotę ponad 40 mln za rok 2012 oraz ok. 

11 mln. za rok 2013. 

Reasumując, przyczyną wzrostu zobowiązań krótkoterminowych był brak zapłaty przez NFZ 

należności CSK MSW z tytułu nadwykonań. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. struktura zobowiązań CSK MSW w porządku malejącym 

według pozycji bilansowych przedstawiała się następująco: 

Pozycja w bilansie 
(pasywa) 

Wyszczególnienie 
stan na 30 czerwca 

2014 r. 
Udział [%] 

B III 2 d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 65 369 026,29 63,79% 

B III 2 a) kredyty i pożyczki (krótkoterminowe) 16 120 836,14 15,73% 

B III 3 fundusze specjalne 9 797 926,82 9,56% 

B III 2 g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5 551 263,70 5,42% 

B II 2 a) kredyty i pożyczki (długoterminowe) 4 630 573,98 4,52% 

B III 2 i) zobowiązania inne (krótkoterminowe) 831 384,70 0,81% 

B III 2 h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 89 246,12 0,09% 

B III 2 c) inne zobowiązania finansowe (krótkoterminowe) 54 934,81 0,05% 

B III 2 e) zaliczki otrzymane na dostawy  33 816,80 0,03% 

 Razem 102 479 009,36 100,00% 

 

Dalszą szczegółową analizą zostały objęte tylko zobowiązania72 Szpitala (długo- i krótkoterminowe) – 

z wyłączeniem Funduszy specjalnych73 – prezentowane według klasyfikacji bilansowej. 

                                                           
71 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3720/394/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. [w piśmie błędnie wskazano 
datę: 27 września 2014r.]. 
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Informację o kosztach finansowych ponoszonych przez CSK MSW w okresie od 01 stycznia 2013 r.  

do 30 czerwca 2014 r. prezentuje poniższa tabela sporządzona w oparciu o dane wynikające  

z ewidencji księgowej oraz dane zamieszczone w sprawozdaniach finansowych półrocznych74  

i rocznym75 (należy mieć na uwadze, że dane o kosztach prezentowane są w układzie narastającym  

w danym okresie sprawozdawczym): 

 

                                                                                                                                                                                     
72 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości, ilekroć w ustawie jest mowa o: zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z 
przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych 
lub przyszłych aktywów jednostki. 
73 Dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
74 Bilans na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz bilans na dzień 30 czerwca 2014 r. 
75 Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 
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  B.O. marzec 2013r. czerwiec 2013r. wrzesień 2013r. grudzień 2013r. marzec 2014r. czerwiec 2014r. 

Symbol 
konta 

Nazwa konta BO Wn BO Ma Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma 

751-01 Odsetki urzędowe 18 295,81 zł 0,00 zł 133,00 zł 0,00 zł 133,00 zł 0,00 zł 1 928,00 zł 0,00 zł 1 928,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

751-02 pozostałe koszty finansowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

751-03 Opłata leasing 275 057,88 zł 0,00 zł 47 358,15 zł 0,00 zł 73 265,18 zł 0,00 zł 89 978,15 zł 0,00 zł 100 783,47 zł 0,00 zł 6 382,31 zł 0,00 zł 11 448,56 zł 0,00 zł 

751-04 różnice kursowe 29 531,35 zł 0,00 zł 1 638,71 zł 0,00 zł 6 360,79 zł 0,00 zł 8 399,98 zł 0,00 zł 12 639,49 zł 0,00 zł 1 824,43 zł 0,00 zł 4 763,71 zł 0,00 zł 

751-05 
odsetki od kredytów 

bankowych 
5 094,17 zł 0,00 zł 18 746,82 zł 0,00 zł 29 125,35 zł 0,00 zł 41 708,75 zł 0,00 zł 74 652,59 zł 0,00 zł 14 813,00 zł 0,00 zł 41 066,18 zł 0,00 zł 

751-06 
odsetki za nieterminowe 

płatności 
504 730,53 zł 0,00 zł 487 674,84 zł 0,00 zł 807 703,55 zł 0,00 zł 1 560 526,35 zł 0,00 zł 2 272 963,81 zł 0,00 zł 643 415,10 zł 0,00 zł 871 062,46 zł 0,00 zł 

751-07 
ODSETKI KREDYT 
INWESTYCYJNY 

932 427,91 zł 0,00 zł 165 600,83 zł 0,00 zł 289 618,29 zł 0,00 zł 387 251,82 zł 0,00 zł 474 158,98 zł 0,00 zł 74 712,91 zł 0,00 zł 138 406,38 zł 0,00 zł 

751-08 odsetki od listy plac 51 003,38 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 107,70 zł 0,00 zł 107,70 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

751-09 Odsetki do  NFZ 0,00 zł 16 077,10 zł 19 305,93 zł 0,00 zł 20 013,25 zł 0,00 zł 20 013,25 zł 0,00 zł 20 013,25 zł 0,00 zł 279,18 zł 0,00 zł 279,18 zł 0,00 zł 

751-10 Odsetki od zobowiązań 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

751-11 
leasing operacyjno-

finansowy 
69 095,35 zł 0,00 zł 16 576,23 zł 0,00 zł 33 325,48 zł 0,00 zł 49 768,49 zł 0,00 zł 67 623,32 zł 0,00 zł 15 964,05 zł 0,00 zł 18 357,53 zł 0,00 zł 

751-12 ODSETKI  WFOŚ 57 958,79 zł 0,00 zł 12 078,48 zł 0,00 zł 32 951,56 zł 0,00 zł 58 798,56 zł 0,00 zł 81 525,48 zł 0,00 zł 22 859,69 zł 0,00 zł 45 719,38 zł 0,00 zł 

751-13 Rezerwa na odsetki za 2013 831 588,19 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 116 411,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

751-14 Zwrot odsetek UE-rk 1477           4 127,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

751-15 Zwrot odsetek UE-rk 1536           728,44 zł 0,00 zł 0,01 zł 0,00 zł 

  2 774 783,36 zł 16 077,10 zł 769 112,99 zł 0,00 zł 1 292 496,45 zł 0,00 zł 2 218 481,05 zł 0,00 zł 4 222 808,02 zł 0,00 zł 785 106,71 zł 0,00 zł 1 131 103,39 zł 0,00 zł 

  2 758 706,26 zł per saldo             

                

Pozycja 
w RZiS 

Wyszczególnienie 
od 1 stycznia do 

31 grudnia 
2012 r. 

   
od 1 stycznia do 

30 czerwca 
2013 r. 

   
od 1 stycznia do 

31 grudnia 
2013 r. 

   
od 1 stycznia do 

30 czerwca 
2014 r. 

 

H. Koszty finansowe 2 758 706,26    1 292 496,45    4 222 808,02    1 131 103,39  

I. Odsetki, w tym: 2 385 021,68    1 179 545,00    4 041 761,74    1 096 533,59  

- dla jednostek powiązanych               

II. Strata ze zbycia inwestycji               

III. 
Aktualizacja wartości 

inwestycji 
              

IV. Inne 373 684,58    112 951,45    181 046,28    34 569,80  

Informacje o kosztach obsługi zadłużenia, w tym wysokości odsetek od kredytów, pożyczek i zobowiązań handlowych, zostały uwzględnione w dalszej części 

tego dokumentu, przy omawianiu poszczególnych pozycji zobowiązań. 
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1) Kredyty i pożyczki długo- i krótkoterminowe 

Kredyty i pożyczki stanowią kategorię zobowiązań i są prezentowane w bilansie w pasywach w części 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w poz. B II 2. a (dotyczy kredytów i pożyczek 

długoterminowych, tj. takich, które stają się wymagalne powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego) 

lub w pozycji B III 2. a (dotyczy kredytów i pożyczek krótkoterminowych, tj. takich, które stają się 

wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego). 

Należy mieć na uwadze, że zgodnie ze Statutem Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Warszawie76, Szpital obowiązany jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych m.in.: na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Szpital (patrz § 21 pkt 3 Statutu). 

Natomiast do zadań Rady Społecznej Szpitala należy m.in.: przedstawianie kierownikowi Szpitala 

wniosków i opinii w sprawach kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji (patrz § 14 pkt 3 lit. c 

Statutu). 

W okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. Szpital CSK MSW: 

 spłacił jedną umowę kredytową (kredyt odnawialny w rachunku); 

 zawarł 2 nowe umowy kredytowe (kredyt odnawialny w rachunku), z czego jedna umowa 

kredytowa została spłacona; 

 spłacał dwa kredyty inwestycyjne zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2013 r. oraz 

 spłacał trzy pożyczki, zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2013 r. 

Wykaz kredytów oraz pożyczek zaciągniętych przez CSK MSW w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r.  

do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Szpital przed dniem 

01 stycznia 2013 r. i spłacanych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. 

zawiera poniższa tabela: 

Numer 
umowy 

Data 
zawarcia 
umowy 

Nazwa 
podmiotu, 
z którym 
zawarto 
umowę 

Cel zaciągnięcia kredytu / 
pożyczki 

Nr 
aneksu 

Temat aneksu 
Wartość 

pierwotna 
zobowiązania 

Wartość 
zobowiązania 
wg stanu na 
30.06.2014 r. 

2013/28 05.12.2013 
Bank Polska 
Kasa Opieki 

S.A. 

kredyt odnawialny 
w rachunku bieżącym 

21 1240 1053 1111 0010 
4265 4932 

0 brak 20 000 000,00 zł 12 240 259,69 zł 

2013/26 25.11.2013 
Bank Polska 
Kasa Opieki 

S.A. 

kredyt odnawialny 
w rachunku bieżącym 

21 1240 1053 1111 0010 
4265 4932 

0 brak 5 000 000,00 zł -   zł 

2011/27 23.11.2011 
Bank Polska 
Kasa Opieki 

S.A. 

kredyt odnawialny 
w rachunku bieżącym 

21 1240 1053 1111 0010 
4265 4932 

0 brak 10 000 000,00 zł -   zł 

0140/12/
OA/P 

29.11.2012 

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 

Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej 

termomodernizacja 
budynków CSK MSW 

w Warszawie przy 
ul. Wołoskiej 137 - 

ocieplenie budynku G 

1 

zmiana terminów 
uruchomienia pożyczki, 

zmiana stawki umorzenia 
pożyczki do 15% 

309 713,53 zł 278 742,15 zł 2 
zmiana terminów 

uruchomienia pożyczki, form 
zabezpieczenia 

3 
zmiana formy zabezpieczenia 

pożyczki 

4 
zmiana formy zabezpieczenia 

pożyczki 

0118/12/
OA/P 

26.11.2012 Wojewódzki 
Fundusz 

Termomodernizacja 
budynków CSK MSW 

1 
zmiana terminów  

uruchomienia pożyczki 
1 263 831,76 zł 1 137 448,63 zł 

                                                           
76 Zarządzenie Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi 
Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 47, z późn. zm.). 
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Numer 
umowy 

Data 
zawarcia 
umowy 

Nazwa 
podmiotu, 
z którym 
zawarto 
umowę 

Cel zaciągnięcia kredytu / 
pożyczki 

Nr 
aneksu 

Temat aneksu 
Wartość 

pierwotna 
zobowiązania 

Wartość 
zobowiązania 
wg stanu na 
30.06.2014 r. 

Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej 

w Warszawie przy ul. 
Wołoskiej 137 - ocieplenie 

budynków E,F,I 
2 

zmiana terminów 
uruchomienia pożyczki, 
formy zabezpieczenia 

3 
zmiana formy zabezpieczenia 

pożyczki 

4 
zmiana formy zabezpieczenia 

pożyczki 

0203/11/
OA/P 

02.11.2011 

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 

Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej 

Termomodernizacja 
budynków CSK MSW 

w Warszawie przy 
ul. Wołoskiej 137 - 

ocieplenie budynków 
A,C,D.Ł2 

1 
zmiana terminów  

uruchomienia pożyczki 
1 840 529,00 zł 1 196 344,65 zł 

07/2975 27.12.2007 
Bank 

Gospodarstwa 
Krajowego 

kredyt inwestycyjny 1 
zwolnienie części 

zabezpieczenia kredytu 
10 000 000,00 zł 1 612 890,00 zł 

05/1118 11.10.2005 
Bank 

Gospodarstwa 
Krajowego 

kredyt inwestycyjny 

1 
zmiana słowa "netto" na 

"brutto" 

30 000 000,00 zł 4 285 725,00 zł 2 
zmiana końcowego terminu 

spłaty kredytu na 30.09.2015 

3 
zwolnienie części 

zabezpieczenia kredytu 

 

Dla lepszej prezentacji zmiany stanu zobowiązań CSK MSW z tytułu kredytów i pożyczek 

w analizowanym okresie dane te będą prezentowane w dalszej części w ujęciu poszczególnych kont 

księgowych oraz ze względu na podmiot, który udzielił kredytu/pożyczki, tj. kredytodawcy lub 

pożyczkodawcy. 

Zmianę stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 

30 czerwca 2014 r. prezentuje poniższa tabela, sporządzona w oparciu o dane wynikające z ewidencji 

księgowej oraz dane zamieszczone w sprawozdaniach finansowych półrocznych77 i rocznym78:

                                                           
77 Bilans na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz bilans na dzień 30 czerwca 2014 r. 
78 Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 
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Wyszczególnienie Konto 

B.O. marzec 2013r. czerwiec 2013r. wrzesień 2013r. grudzień 2013r. marzec 2014r. czerwiec 2014r. 

Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma Saldo Wn Saldo Ma 

Kredyt w rachunku bieżącym 
(10 mln zł; 5 mln zł; 20 mln 
zł) 

134 0,00 2 329 816,06 0,00 5 352 556,25 0,00 7 184 660,03 0,00 5 834 544,97 0,00 10 026 873,06 0,00 8 917 743,90 0,00 12 240 259,69 

Kredyty bankowe 5/1118 137-01 0,00 9 428 595,00 0,00 8 571 450,00 0,00 7 714 305,00 0,00 6 857 160,00 0,00 6 000 015,00 0,00 5 142 870,00 0,00 4 285 725,00 

Kredyty bankowe 7/2975 137-02 0,00 3 548 358,00 0,00 3 225 780,00 0,00 2 903 202,00 0,00 2 580 624,00 0,00 2 258 046,00 0,00 1 935 468,00 0,00 1 612 890,00 

Pożyczka WFOŚiGW - 2011 
Umowa 0203/11/OA/P 

139-01 0,00 1 380 397,65 0,00 1 380 397,65 0,00 1 380 397,65 0,00 1 196 344,65 0,00 1 196 344,65 0,00 1 196 344,65 0,00 1 196 344,65 

Pożyczka WFOŚiGW - 2012r 
Umowa 0118/12/OA/P 

139-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263 831,73 0,00 1 137 448,63 0,00 1 137 448,63 0,00 1 137 448,63 0,00 1 137 448,63 

Pożyczka WFOŚiGW -  2012r  
Umowa 0140/12/AO/P 

139-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 713,53 0,00 278 742,15 0,00 278 742,15 0,00 278 742,15 0,00 278 742,15 

Lokaty bankowe PEKAO 133-05 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem   0,00 16 687 166,71 0,00 18 530 183,90 3 900 000,00 20 756 109,94 0,00 17 884 864,40 0,00 20 897 469,49 0,00 18 608 617,33 0,00 20 751 410,12 

      per saldo 16 856 109,94         

                

Wyszczególnienie 
Pozycja 

Pasywów 
 

stan na  
31 grudnia 

2012 r. 
   

stan na dzień 
30 czerwca 

2013 r. 
   

stan na 
31 grudnia 

2013 r. 
   

stan na dzień 
30 czerwca 

2014 r. 

kredyty i pożyczki 
(długoterminowe) 

B II 2. a)   9 454 405,65       8 796 865,16       5 810 296,98       4 630 573,98 

kredyty i pożyczki 
(krótkoterminowe) 

B III 2. a)   7 232 761,06       8 059 244,78       15 087 172,51       16 120 836,14 

Razem     16 687 166,71       16 856 109,94       20 897 469,49       20 751 410,12 
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Kredyt w rachunku bieżącym (konto 134) 

W okresie objętym kontrolą, CSK MSW posiadał trzy następujące po sobie – z dwudniową przerwą 

w okresie od 23 do 25 listopada 2013 r., o czym w dalszej części dokumentu – umowy kredytu 

w rachunku bieżącym: 

 Umowa Nr 2011/27 Kredytu w rachunku bieżącym została zawarta w Warszawie w dniu 

23 listopada 2011 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie,  

III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie a Centralnym Szpitalem Klinicznym 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Na podstawie ww. umowy Bank 

udzielił Kredytobiorcy odnawialnego kredytu w rachunku 21 1240 1053 1111 0010 4265 4932 na 

pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. 

umowy kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł był dostępny w okresie 24 miesięcy. Termin spłaty 

kredytu zgodnie z umową upłynął w dniu 22 listopada 2013 r. Prawnym zabezpieczeniem spłaty 

kredytu była79: 

a) cesja praw do wierzytelności z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 

w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia MOW NFZ z siedzibą w Warszawie do 

wysokości maksymalnie 150% kwoty przyznanego Kredytu. Środki z tytułu spłaty przelanej 

wierzytelności wpływają na rachunek bankowy Kredytobiorcy prowadzony w Banku do czasu 

otrzymania pisma z Banku z inną dyspozycją. Bank wyraża zgodę na korzystanie przez 

Kredytobiorcę ze środków będących przedmiotem przelewu do czasu dostarczenia 

Kredytobiorcy wezwania / zawiadomienia o zaliczeniu ich na spłatę Kredytu; 

b) upoważnienie do dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi w Banku. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy Nr 2011/27 Kredytu w rachunku bieżącym, warunkiem uruchomienia 

przedmiotowego kredytu było zawarcie umowy przelewu wierzytelności, o której mowa w § 3 

ust. 1 pkt a) ww. umowy80. W przypadku istnienia klauzul ograniczających możliwość przelewu 

wierzytelności z przedmiotowej umowy na osobę trzecią, Kredytobiorca zobowiązany został do 

przedstawienia zgody Narodowego Funduszu Zdrowia MOW NFZ na zawarcie umowy cesji praw 

wierzytelności. Dyrektor MOW Narodowego Funduszu Zdrowia, pismem znak DF-332-1019-4-

BGL/11 z dnia 02 grudnia 2011 r., przyjął do wiadomości Umowę przelewu wierzytelności 

nr 2011/11 z dnia 23.11.2011r. zawartą pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie, III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie a Centralnym 

Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie z siedzibą 

w Warszawie. 

Z treści pisma Departamentu Zdrowia MSWiA (pismo znak DZ-WE-0765-1-12/11) z dnia 

23 września 2011 r. wynika, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie 

                                                           
79 § 3 ust. 1 umowy Nr 2011/27 Kredytu w rachunku bieżącym zawartej w Warszawie w dniu 23 listopada 2011 r. 
80 Umowa przelewu wierzytelności nr 2011/11 zawarta w Warszawie w dniu 23 listopada 2011r., pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie a Centralnym Szpitalem Klinicznym 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z § 2 ww. umowy Cedent przelewa na 
rzecz Banku swoją wierzytelność w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia MOW NFZ z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej 
Dłużnikiem Wierzytelności, z tytułu Umowy 07-00-01062-11-23/08 o numerze pierwotnym 8-00105-03-01-2011-2013/11 o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, z dnia 19.01.2011 r., zwanej dalej Wierzytelnością, do wysokości zadłużenia z tytułu 
Kredytu z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli Kredyt zostanie spłacony w określonym w Umowie Kredytu terminie, następuje zwrotne 
przelanie Wierzytelności, o czym Bank zawiadamia Dłużnika Wierzytelności odrębnym pismem. Zapis § 2 ww. umowy przelewu 
wierzytelności został zmieniony Aneksem nr 1 do umowy przelewu wierzytelności Nr 2011/11 z dnia 23.11.2011r. zawartym w Warszawie 
w dniu 08 maja 2012r. i otrzymał następujące brzmienie: Cedent przelewa na rzecz Banku swoją wierzytelność w stosunku do Narodowego 
Funduszu Zdrowia MOW NFZ z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Dłużnikiem Wierzytelności, z tytułu Umowy 07R-8-00105-03-01-2011-
2013/12 (07-00-01062-12-24/08) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, z dnia 01.02.2012r., zwanej dalej 
Wierzytelnością, do wysokości zadłużenia z tytułu Kredytu z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli Kredyt zostanie spłacony w określonym 
w Umowie Kredytu terminie, następuje zwrotne przelanie Wierzytelności, o czym Bank zawiadamia Dłużnika Wierzytelności odrębnym 
pismem. 
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z rekomendacją Rady Społecznej przy CSK MSWiA w Warszawie81 oraz wnioskiem Departamentu 

Zdrowia MSWiA wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytu w bieżącym rachunku bankowym do 

wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 10 mln zł. 

Przedmiotowy kredyt w rachunku bieżącym został przez CSK MSW spłacony, w związku 

z powyższym Bank poinformował CSK MSW, że zabezpieczenia spłaty ww. kredytu wygasły82. 

 Umowa Nr 2013/26 Kredytu w rachunku bieżącym została zawarta w Warszawie w dniu 

25 listopada 2013 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, 

III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie a Centralnym Szpitalem Klinicznym 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Na podstawie ww. umowy Bank udzielił 

Kredytobiorcy odnawialnego kredytu w rachunku 21 1240 1053 1111 0010 4265 4932 na 

pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. 

umowy kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł był dostępny w okresie do dnia 22 grudnia 2013 r.  

z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia z zachowaniem 5-cio dniowego okresu 

wypowiedzenia, nie dłużej jednak niż do dnia zawarcia umowy Kredytu zgodnie z warunkami 

przetargu nieograniczonego, znak sprawy: CSKDZMIZP-2375/07/10/01/2013. Termin spłaty 

Kredytu upływał w dniu 22 grudnia 2013 r., nie później jednak niż w dniu zawarcia umowy 

Kredytu zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego, znak sprawy: CSKDZMIZP-

2375/07/10/01/2013. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu była83: 

a) cesja praw do wierzytelności z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 

w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia MOW NFZ z siedzibą w Warszawie, 

z zawiadomieniem i potwierdzeniem przez NFZ, przy czym wierzytelności objęte cesją będą 

≤ 150% kwoty przyznanego Kredytu. Środki z tytułu spłaty przelanych wierzytelności 

wpływają na rachunek bankowy Kredytobiorcy prowadzony w Banku, do czasu otrzymania 

pisma z Banku z inną dyspozycją. Bank wyraża zgodę na korzystanie przez Kredytobiorcę  

ze środków będących przedmiotem przelewu do czasu dostarczenia Kredytobiorcy wezwania 

/zawiadomienia o zaliczeniu ich na spłatę Kredytu; 

b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy prowadzonymi 

w Banku. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy Nr 2013/26 Kredytu w rachunku bieżącym warunkiem uruchomienia 

przedmiotowego kredytu było zawarcie umowy przelewu wierzytelności, o której mowa w § 3 

ust. 1 pkt a) ww. umowy84. W przypadku istnienia klauzul ograniczających możliwość przelewu 

wierzytelności z przedmiotowej umowy na osobę trzecią, Kredytobiorca zobowiązany został do 

przedstawienia zgody Narodowego Funduszu Zdrowia MOW NFZ na zawarcie umowy cesji praw 

wierzytelności. Dyrektor MOW Narodowego Funduszu Zdrowia pismem znak DOP-332-1130-3-

BGL/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. przyjął do wiadomości Umowę przelewu wierzytelności 

nr 2013/21 z dnia 25.11.2013 r. zawartą pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 

                                                           
81 Uchwała Nr 17/10 Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie z dnia 18 maja 2010 r. 
82 Pismo Banku Polska Kasa Opieki S.A. Zawiadomienie o spłacie kredytu z dnia 09 grudnia 2013 r. adresowane do CSK MSW w Warszawie. 
83 § 3 ust. 1 umowy Nr 2013/26 Kredytu w rachunku bieżącym zawartej w Warszawie w dniu 25 listopada 2013 r. 
84 Umowa przelewu wierzytelności nr 2013/21 zawarta w Warszawie w dniu 25 listopada 2013r., pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie a Centralnym Szpitalem Klinicznym 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z § 2 ww. umowy Cedent przelewa na 
rzecz Banku swoją wierzytelność w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia – Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą 
w Warszawie, zwanego dalej Dłużnikiem Wierzytelności, z tytułu Umowy Nr 07R-8-00105-03-01-2011-2013/13 (07-00-01062-13-23/08) 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, z dnia 28.01.2013 r., zwanej dalej Wierzytelnością, do wysokości zadłużenia 
z tytułu Kredytu z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli Kredyt zostanie spłacony w określonym w Umowie Kredytu terminie, następuje zwrotne 
przelanie Wierzytelności, o czym Bank zawiadamia Dłużnika Wierzytelności odrębnym pismem. 
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z siedzibą w Warszawie, III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie a Centralnym 

Szpitalem Klinicznym MSW. 

 Umowa Nr 2013/28 Kredytu w rachunku bieżącym została zawarta w Warszawie w dniu 

05 grudnia 2013 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, 

III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie a Centralnym Szpitalem Klinicznym 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

(numer postępowania – CSKDZMIZP-2375/07/10/01/2013) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych85. Na podstawie ww. umowy Bank udziela Kredytobiorcy 

odnawialnego kredytu w rachunku 21 1240 1053 1111 0010 4265 4932 na pokrycie płatności 

wynikających z bieżącej działalności gospodarczej. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. umowy kredyt 

w wysokości 20.000.000,00 zł jest dostępny w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Termin spłaty kredytu zgodnie z umową upływa w dniu 05 grudnia 2017 r. Prawnym 

zabezpieczeniem spłaty kredytu jest86: 

a) cesja praw do wierzytelności z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 

w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia MOW NFZ z siedzibą w Warszawie, 

z zawiadomieniem i potwierdzeniem przez NFZ, przy czym wierzytelności objęte cesją będą 

≤ 150% kwoty przyznanego Kredytu. Środki z tytułu spłaty przelanej wierzytelności wpływają 

na rachunek bankowy Kredytobiorcy prowadzony w Banku, do czasu otrzymania pisma 

z Banku z inną dyspozycją. Bank wyraża zgodę na korzystanie przez Kredytobiorcę ze środków 

będących przedmiotem przelewu do czasu dostarczenia Kredytobiorcy wezwania/ 

zawiadomienia o zaliczeniu ich na spłatę Kredytu; 

b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi w Banku. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy Nr 2013/28 Kredytu w rachunku bieżącym warunkiem uruchomienia 

przedmiotowego kredytu było zawarcie umowy przelewu wierzytelności, o której mowa w § 3 

ust. 1 pkt a) ww. umowy87. W przypadku istnienia klauzul ograniczających możliwość przelewu 

wierzytelności z przedmiotowej umowy na osobę trzecią, Kredytobiorca zobowiązany został do 

przedstawienia zgody Narodowego Funduszu Zdrowia MOW NFZ na zawarcie umowy cesji praw 

wierzytelności. Dyrektor MOW Narodowego Funduszu Zdrowia pismem znak DOP-332-1251-3-

BGL/14 z dnia 14 stycznia 2014 r. przyjął do wiadomości Umowę przelewu wierzytelności 

nr 2013/22 z dnia 05.12.2013 r. zawartą pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie, III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie a Centralnym 

Szpitalem Klinicznym MSW. 

Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik pismem z dnia 02 września 2013 r. (pismo 

znak: CSK MSW-PF-071/6286/2013) zwrócił się do Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW – 

stosownie do zapisów §21 ust. 3 statutu CSK MSW w Warszawie – o wyrażenie zgody na 

zaciągnięcie kredytu w rachunku bankowym do wysokości 20.000.000,- zł. W piśmie tym czytamy 

                                                           
85 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm. – zwana dalej ustawą Pzp. 
86 § 3 ust. 1 umowy Nr 2013/28 Kredytu w rachunku bieżącym zawartej w Warszawie w dniu 05 grudnia 2013 r. 
87 Umowa przelewu wierzytelności nr 2013/22 zawarta w Warszawie w dniu 05 grudnia 2013r., pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, III Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie a Centralnym Szpitalem Klinicznym 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z § 2 ww. umowy Cedent przelewa na rzecz Banku swoją 
wierzytelność w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia – Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie, zwanego 
dalej Dłużnikiem Wierzytelności, z tytułu Umowy 07R-8-00105-03-01-2011-2013/13 (07-00-01062-13-23/08) o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej – leczenie szpitalne, z dnia 28.01.2013 r., oraz przyszłych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne 
stanowiących kontynuację ww. umowy, zwanej dalej Wierzytelnością, do wysokości faktycznego zadłużenia z tytułu Kredytu 
z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli faktyczne zadłużenie z tytułu Kredytu zostanie spłacony w określonym w Umowie Kredytu terminie, 
następuje zwrotne przelanie Wierzytelności, o czym Bank zawiadamia Dłużnika Wierzytelności odrębnym pismem. 
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m.in. [pisownia oryginalna]: Korzystanie ze zwiększonego limitu kredytu pozwoli na efektywne 

sterowanie płynnością finansowa jednostki i lepszą kontrolę nad spłatą zobowiązań w terminach 

zapadalności. Obecny limit kredytu w rachunku bieżącym wynosi 10.000.000 zł i stanowi 

zabezpieczenie najbardziej newralgicznych z punktu widzenia płatności, tj. wynagrodzeń 

pracowników, kredytów inwestycyjnych i zobowiązań publiczno-prawnych. Opóźnienia 

w płatnościach ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane w roku bilansowym 

świadczenia medyczne oraz nieregularny wpływ środków na rachunek bankowy, powodują 

konieczność traktowania obecnego limitu kredytowego, jako swoistego „koła ratunkowego” 

wykorzystywanego sporadycznie w celu zapewnienia szpitalowi terminowej realizacji 

najpilniejszych zobowiązań. Zwiększenie limitu kredytu obrotowego pozwoli na objęcie 

zabezpieczeniem terminowego regulowania łącznej miesięcznej wartości zobowiązań 

wynikających ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (tzw. kontraktów), kredytów i pożyczek 

oraz wszystkich zobowiązań publicznoprawnych. Ponadto oprocentowanie kredytu jest znacznie 

niższe niż wysokość odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań, co pozwoli na 

minimalizację kosztów finansowych związanych z obsługą zobowiązań przeterminowanych. 

Rada Społeczna Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie pozytywnie zaopiniowała 

wniosek o zwiększenie przez CSK MSW w Warszawie kredytu bankowego w rachunku bieżącym 

z kwoty 10 mln zł do kwoty 20 mln zł.88. Z treści pisma Departamentu Zdrowia MSW (pismo znak 

DZ-WE-0765-1-9/2013) z dnia 23 września 2013 r. wynika, że minister właściwy do spraw 

wewnętrznych wyraził zgodę na zwiększenie kredytu bankowego w rachunku bieżącym do 

wysokości 20 mln zł, z przeznaczeniem na regulowanie zobowiązań w terminach ich zapadalności.  

 

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że Umowa nr 2013/26 kredytu w rachunku bieżącym 

zawarta w dniu 25 listopada 2013 r. została zawarta na 10 dni. Na pytanie89, jakie były przyczyny 

zawarcia tej umowy oraz w jakim trybie została ona zawarta Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. 

Marek Durlik90 wyjaśnił, że [pisownia oryginalna]: W dniu 07/10/2013r. zostało przez CSK MSW 

w Warszawie  przekazane do Dziennika Urzędowego WE ogłoszenie o zamówieniu realizowane 

w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowej obsługi bankowej CSK MSW 

w Warszawie. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1) Zamawiający musi wyznaczyć termin składania ofert nie 

krótszy niż 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej drogą elektroniczną. W związku z powyższym Zamawiający wyznaczył najkrótszy zgodny 

z prawem termin otwarcia ofert na 18/10.2013r., a więc w okresie trwania poprzedniej umowy. Po 

złożeniu ofert i dokonaniu analizy zgodności pod względem formalnym i merytorycznym okazało się, 

że jedna z ofert złożona przez PKO BP posiada braki w postaci Informacji o przynależności do grupy 

kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust 3 Zamawiający był zobligowany do wezwania Wykonawcy do 

uzupełnienia oferty co też uczynił w dniu 21.11.2013r. wyznaczając termin na uzupełnienie na dzień 

następny tj. 22.11.2013r. Biorąc pod uwagę obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz 

brzmienie art. 94 ust 1 pkt 1) umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończenia procedury 

i uwzględnieniu wszystkich ustawowych terminów została zawarta w dniu 05.12.2013r. a więc 

w okresie po wygaśnięciu umów nr 27/Rp/2011 oraz 28/Rp/2011. 

                                                           
88 Uchwała Nr 15/2013 Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie 
zwiększenia kredytu bankowego w rachunku bieżącym. 
89 Pismo Zespołu kontrolnego MSW z dnia 01 września 2014 r. (pismo znak: DKSiW-II-K-093-9-10/2014). 
90 Patrz pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3777/411/2014 z dnia 03 września 2014 r. 
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W związku z powyższym istniała konieczność zawarcia umowy zabezpieczającej obsługę szpitala 

w okresie pomiędzy wygaśnięciem umów nr 27/Rp/2011 oraz 28/Rp/2011 a momentem podpisania 

nowej umowy w celu zabezpieczenia ciągłości obsługi bankowej dla CSK MSW w Warszawie . Umowa 

taka została podpisana z dotychczasowym usługodawcą w trybie pozaustawowym zgodnie z art. 4 

pkt. 8 ustawy Pzp i została rozwiązana w momencie podpisania umowy z wyłonionym w przetargu 

Wykonawcą. Koszty bankowe w okresie przejściowym wyniosły: 

25 000,00 PLN – prowizja od uruchomienia kredytu 

78,43 – prowizja od zaangażowania środków   

Na ostatnią dekadę miesiąca przypada termin płatności przez szpital wynagrodzeń na rzecz 

pracowników oraz zobowiązań z tytułu umów cywilno-prawnych (kontrakty medyczne z osobami 

prowadzącymi działalność gospodarcza). W tym samym czasie na rachunek bieżący szpitala powinny 

wpłynąć środki pieniężne z NFZ z tytułu wykonanych w poprzednim miesiącu i zafakturowanych 

świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku opóźnienia wpływu środków z NFZ wskutek np. awarii 

systemu, błędów w rozliczeniach pacjentów, nie posiadając zabezpieczenia w postaci kredytu 

obrotowego, szpital nie mógłby uregulować na czas ww. zobowiązań względem pracowników. 

 

W okresie objętym kontrolą zobowiązanie Szpitala z tytułu kredytu w rachunku bieżącym uległo 

zwiększeniu o 9.910.443,63 zł (z 2.329.816,06 zł według stanu na dzień 01 stycznia 2013 r. do 

12.240.259,69 zł na koniec czerwca 2014 r.). 

Zgodnie z ww. umowami (§ 7 ust. 1) spłata kredytu następuje automatycznie z wpływów na rachunek 

wskazany w § 1 tychże umów (21 1240 1053 1111 0010 4265 4932). Kredytobiorca w ww. umowach 

(§ 7 ust. 1) upoważnił Bank do obciążania ww. rachunku kwotą z tytułu spłaty odsetek i prowizji od 

Kredytu. 

Odsetki od kredytów bankowych w rachunku bieżącym (konto 751-05) na koniec 2013 r. wynosiły 

74.652,59 zł91, natomiast na koniec pierwszego półrocza 2014 r. odsetki od kredytu bankowego 

w rachunku bieżącym wynosiły 41.066,18 zł (odsetki na koniec analogicznego okresu roku 

poprzedniego, tj. pierwszego półrocza 2013 r. wynosiły 29.125,35 zł). 

 

Poza tym, należy podnieść, że warunki kredytu w rachunku bieżącym w obecnie obowiązującej 

umowie, tj. Umowie Nr 2013/28 Kredytu w rachunku bieżącym zawartej w Warszawie w dniu 

05 grudnia 2013 r. są lepsze, niż w Umowie Nr 2011/27 Kredytu w rachunku bieżącym zawartej 

w Warszawie w dniu 23 listopada 2011 r. Natomiast najmniej korzystne warunki (w odniesieniu do 

obu wcześniej wymienionych umów) były określone w Umowie Nr 2013/26 Kredytu w rachunku 

bieżącym zawartej w Warszawie w dniu 25 listopada 2013 r. (Umowa ta funkcjonowała przez 10 dni). 

Kredyt bankowy 5/1118 (konto 137-01) 

W dniu 11 października 2005r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie 

a Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji została 

zawarta umowa kredytu inwestycyjnego nr 05/1118 w wysokości 30 mln zł. Umowę zawarto 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kredyt przeznaczono  

na sfinansowanie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja Pawilonu Głównego 

                                                           
91 W tym 25.000,00 zł prowizja przygotowawcza oraz 78,43 prowizja od zaangażowania (dotyczy Umowy Nr 2013/26 Kredytu w rachunku 
bieżącym została zawarta w Warszawie w dniu 25 listopada 2013 r.). 
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oraz Centralnej Sterylizatorni na terenie kompleksu CSK MSWiA przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie. 

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowiła pierwotnie hipoteka kaucyjna do kwoty 

38.000.000 zł na zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie, gminie 

Warszawa Centrum, dzielnicy Mokotów, obejmującej działki nr 8/2 i nr 8/3 z obrębu ewidencyjnego 

1-01-16, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA2M/00205609/7 w Sądzie Rejonowym 

dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych oraz cesja praw do umowy ubezpieczenia 

ww. nieruchomości. W dniu 04 lipca 2012 r. zawarto aneks92 do umowy nr 05/1118 o kredyt 

inwestycyjny, zgodnie z którym Bank wyraził zgodę na bezobciążeniowe wydzielenie z Księgi 

Wieczystej nr WA2M/00205609/7 działek nr 8/5 o powierzchni 362 m2; 8/6 o powierzchni 13.006 m2 

oraz części z działki nr 8/2 o powierzchni 8.570 m2, tj. o łącznej powierzchni 21.938 m2. Prawne 

zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi hipoteka kaucyjna do kwoty 38.000.000,00 zł na 

zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie, gminie Warszawa 

Centrum, dzielnicy Mokotów, obejmującej działki opisane w KW nr WA2M/00205609/7 – 8/7 

o powierzchni 86.525 m2 oraz część działki 8/2 o powierzchni 352 m2, z obrębu ewidencyjnego 1-01-

16, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA2M/00205609/7 w Sądzie Rejonowym dla 

Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia ww. 

nieruchomości. Zgodnie z umową oraz aneksem nr 2 z dnia 29 maja 2006 r., kredyt podlega spłacie 

w 105 ratach miesięcznych, z czego pierwsza rata wyniosła 285.640,00 zł, a kolejne raty po 

285.715,00 zł, płatnych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31.01.2007r. 

Ostateczny termin spłaty kredytu upływa w dniu 30.09.2015 r. Kredyt jest oprocentowany  

wg zmiennej stopy procentowej (podstawę wyliczenia stopy procentowej stanowi WIBOR dla 

jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, liczony jako średnia z dziesięciu 

ostatnich dni roboczych poprzedzających okres obrachunkowy, za jaki należne odsetki od kredytu  

są naliczane i spłacane, powiększony o stałą marżę BGK). 

Rada Społeczna Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie pozytywnie zaopiniowała 

zaciągnięcie na 10 lat kredytu inwestycyjnego w wysokości 30.000.000 PLN i prawne zabezpieczenia 

spłaty kredytu93. W dniu 20 lipca 2005r. Departament Zdrowia MSWiA (pismo znak: DZ/WE-

/311/665/2005 z dnia 20 lipca 2005r.) wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na okres 

10 lat do kwoty 30.000.000 zł wraz z prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu. 

W okresie objętym kontrolą zobowiązanie Szpitala z tytułu kredytu bankowego 5/1118 uległo 

zmniejszeniu o 5.142.870,00 (z 9.428.595,00 zł według stanu na dzień 01 stycznia 2013 r.  

do 4.285.725,00 zł na koniec czerwca 2014 r.). 

Odsetki od kredytu bankowego 5/1118 (konto 751-0794) na koniec 2013 r. wynosiły 340.248,47 zł, 

natomiast na koniec pierwszego półrocza 2014 r. odsetki od przedmiotowego kredytu wynosiły 

99.120,67 zł. 

W analizowanym okresie ww. kredyt spłacany był przez CSK MSW zgodnie z umową. 

Kredyt bankowy 7/2975 (konto 137-02) 

W dniu 27.12.2007r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie 

a Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji została 

                                                           
92 Aneks Nr 3 do umowy nr 05/1118 o kredyt inwestycyjny z dnia 11 października 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
93 Uchwała Nr 10/05 Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2005 r. 
94 Na koncie tym prezentowane są odsetki od kredytu inwestycyjnego (łącznie dla kredytu bankowego 5/1118 oraz kredytu bankowego 
7/2975). 
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zawarta umowa kredytu inwestycyjnego nr 07/2975 w wysokości 10 mln zł. Umowę zawarto 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie 

negocjacji bez ogłoszenia. Kredyt przeznaczono na zapłatę zobowiązań z tytułu realizacji zadania 

inwestycyjnego: zakończenie adaptacji Pawilonu Głównego na terenie kompleksu CSK MSWiA. 

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowiła pierwotnie hipoteka kaucyjna do kwoty 

12.546.000 zł na zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie, gminie 

Warszawa Centrum, dzielnicy Mokotów, obejmującej działki nr 8/2 i nr 8/3 z obrębu ewidencyjnego 

1-01-16, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA2M/00205609/7 w Sądzie Rejonowym 

dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych95 oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 

ww. nieruchomości. W dniu 04.07.2012 r. zawarto aneks do umowy nr 07/2975 o kredyt hipoteczny, 

zgodnie z którym Bank wyraził zgodę na bezobciążeniowe wydzielenie z Księgi Wieczystej 

nr WA2M/00205609/7 działek nr 8/5 o powierzchni 362 m2; 8/6 o powierzchni 13.006 m2 oraz części 

z działki nr 8/2 o powierzchni 8.570 m2, tj. o łącznej powierzchni 21.938 m2. Prawne zabezpieczenie 

spłaty udzielonego kredytu stanowi hipoteka kaucyjna do kwoty 12.546.000,00 zł na zabudowanej 

nieruchomości położonej przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie, gminie Warszawa Centrum, dzielnicy 

Mokotów,  obejmującej działki opisane w KW nr WA2M/00205609/7 – 8/7 o powierzchni 86.525 m2. 

oraz część działki 8/2 o powierzchni 352 m2, z obrębu ewidencyjnego 1-01-16, dla której prowadzona 

jest Księga Wieczysta nr WA2M/00205609/7 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa,  

VII Wydział Ksiąg Wieczystych oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości. 

Zgodnie z umową kredyt podlega spłacie w 93 ratach miesięcznych, z czego pierwsza rata wyniosła 

107.608,00 zł, a kolejne po 107.526,00 zł, płatnych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca 

począwszy od stycznia 2008 r. Ostateczny termin spłaty kredytu upływa w dniu 30.09.2015 r. Kredyt 

jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej (podstawę wyliczenia stopy procentowej 

stanowi WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, liczony jako średnia 

z dziesięciu ostatnich dni roboczych poprzedzających okres obrachunkowy, za jaki należne odsetki od 

kredytu są naliczane i spłacane, powiększony o stałą marżę BGK). 

Rada Społeczna Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie pozytywnie zaopiniowała 

wniosek o zwiększenie wartości kredytu inwestycyjnego do kwoty 40 mln zł z przeznaczeniem na 

realizację zadania inwestycyjnego „Pawilon Główny” oraz ustanowienie zabezpieczenia tego kredytu 

w postaci hipoteki na nieruchomości przy ul. Wołoskiej w Warszawie96. W dniu 27 listopada 2007r. 

Departament Zdrowia MSWiA (pismo znak: DZ/WE-0311/15/1580/2007 z dnia 27 listopada 2007r.) 

wyraził zgodę na zwiększenie wartości kredytu inwestycyjnego o kwotę 10.000.000 zł 

z przeznaczeniem na realizację zadania „Pawilon Główny” oraz ustanowienie zabezpieczenia tego 

kredytu w postaci hipoteki na nieruchomości przy ulicy Wołoskiej w Warszawie. 

W okresie objętym kontrolą zobowiązanie Szpitala z tytułu kredytu bankowego 7/2975 uległo 

zmniejszeniu o 1.935.468,00 zł (z 3.548.358,00 zł według stanu na dzień 01 stycznia 2013 r. do 

1.612.890,00 zł na koniec czerwca 2014 r.). 

                                                           
95 W Księdze Wieczystej nr WA2M/00205609/7, poza hipoteką kaucyjną dotyczącą zabezpieczenia Kredytu bankowego 5/1118 oraz Kredytu 
bankowego 7/2975 została ustanowiona hipoteka umowna zwykła na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Oddział Mazowiecki na kwotę 99.000,00 zł. Z wyjaśnień Dyrektora CSK MSW Pana dr hab. n. med. Marka Durlika (pismo Centralnego 
Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3815/423/2014 z dnia 05 września 2014 r.) wynika, że [pisownia oryginalna]: Hipoteka 
umowna zwykła w kwocie 99 tys. PLN została ustanowiona na rzecz PFRON jako zabezpieczenie wykonania umowy nr 16/267/BRM/7/2000 
z dnia 05 czerwca 2001 r. na dofinansowanie modernizacji budynków szpitala. W chwili obecnej zgodnie z treścią umowy możliwe jest jej 
wykreślenie stosowny wniosek zostanie złożony wraz z wnioskiem o podział działek. 
96 Uchwała Nr 1/07 Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie z dnia 15 listopada 2007 r. 
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Odsetki od kredytu bankowego 7/2975 (konto 751-0797) na koniec 2013 r. wynosiły 133.910,51 zł, 

natomiast na koniec pierwszego półrocza 2014 r. odsetki od przedmiotowego kredytu wynosiły 

39.285,71 zł. 

W analizowanym okresie ww. kredyt spłacany był przez CSK MSW zgodnie z umową. 

Pożyczka WFOŚiGW – Umowa 0203/11/OA/P (konto 139-01) 

W dniu 02.11.2011r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie a Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA zawarto umowę pożyczki nr 0203/11/OA/P 

na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynków CSK MSWiA w Warszawie 

przy ul. Wołoskiej 137 – ocieplenie budynków A, C, D, Ł2 w kwocie do 1.840.529,00 zł. 

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne. Odsetki od pożyczki naliczane są od dnia jej udzielenia, tj. od 

dnia obciążenia rachunku bankowego pożyczkodawcy kwotą pożyczki lub jej pierwszą ratą. Pożyczka 

podlega spłacie w dziesięciu ratach rocznych w wysokości 184.053,00 zł każda (pierwsza rata 

w wysokości 184.052,00 zł), do dnia 30 września każdego roku, przy czym termin spłaty ostatniej raty 

przypada w dniu 30.09.2021 r. Odsetki od pożyczki spłacane są w okresach kwartalnych wg not 

księgowych przesyłanych pożyczkobiorcy. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny  

in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową oraz zastaw rejestrowy ustanowiony  

na kompletnym systemie Tomografu Rezonansu Magnetycznego F-MY TOSHIBA typ MRT-1503/W5 

(faktura zakupu FVS 2007/M/097 z dnia 2007-11-25), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 

Rada Społeczna Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie pozytywnie zaopiniowała 

wniosek, dotyczący zaciągnięcia pożyczki w wysokości 2.120.000 PLN z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie termomodernizacji budynków CSK MSWiA 

w Warszawie, ul. Wołoska 13798. Z treści pisma Departamentu Zdrowia MSWiA (pismo znak DZ-WE-

0765-1/8/11) z dnia 04 lipca 2011 r. wynika, że Minister SWiA wyraził zgodę na zaciągnięcie pożyczki 

w kwocie 2.120.000,00 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, na realizację zadania Termomodernizacja budynków CSK MSWiA w Warszawie. 

W okresie objętym kontrolą zobowiązanie Szpitala z tytułu pożyczki z WFOŚiGW Umowa 

0203/11/OA/P uległo zmniejszeniu o 184.053,00 zł (z 1.380.397,65 zł według stanu na dzień 

31 stycznia 2013 r. do 1.196.344,65 zł na koniec czerwca 2014 r.). 

Odsetki od pożyczki WFOŚiGW Umowa 0203/11/OA/P (konto 751-1299) na koniec 2013 r. wynosiły 

46.631,88 zł, natomiast na koniec pierwszego półrocza 2014 r. odsetki od przedmiotowej pożyczki 

wynosiły 20.936,04 zł. 

W analizowanym okresie ww. pożyczka spłacana był przez CSK MSW zgodnie z umową. 

Pożyczka WFOŚiGW – Umowa 0118/12/OA/P (konto 139-02) 

W dniu 26.11.2012 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie a Centralnym Szpitalem Klinicznym MSW zawarto umowę pożyczki nr 0118/12/OA/P na 

dofinansowanie realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynków CSK MSW w Warszawie przy ul. 

Wołoskiej 137 – ocieplenie budynków E,F,I w kwocie 1.263.831,76 zł. Oprocentowanie pożyczki jest 

                                                           
97 Na koncie tym prezentowane są odsetki od kredytu inwestycyjnego (łącznie dla kredytu bankowego 5/1118 oraz kredytu bankowego 
7/2975). 
98 Uchwała Nr 13/11 Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki. 
99 Na koncie tym prezentowane są odsetki od pożyczek WFOŚ (łącznie dla pożyczki WFOŚiGW – 2011r Umowa 0203/11/OA/P; pożyczki 
WFOŚiGW – 2012r Umowa 0118/12/OA/P oraz pożyczki WFOŚiGW – 2012r Umowa 0140/12/AO/P). 
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stałe. Odsetki od pożyczki naliczane są od dnia jej udzielenia, tj. od dnia obciążenia rachunku 

bankowego pożyczkodawcy kwotą pożyczki lub jej pierwszą ratą. Pożyczka podlega spłacie 

w dziesięciu ratach rocznych w wysokości 126.383,10 zł każda (ostatnia rata w wysokości 126.383,86 

zł), do dnia 30 września każdego roku, przy czym termin spłaty ostatniej raty przypada w dniu 

30.09.2022 r. Odsetki od pożyczki spłacane są w okresach kwartalnych wg not księgowych 

przesyłanych pożyczkobiorcy. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco bez 

protestu wraz z deklaracją wekslową oraz, zgodnie z aneksem nr 04 z dnia 14.10.2013r. do umowy 

pożyczki Nr 0118/12/OA/P, przelew wierzytelności z umowy najmu nr 23/G/2009 zawartej w dniu 

20.11.2009r. pomiędzy Centralnym Szpitalem Klinicznym MSW w Warszawie a „Apteką 21” Sp. z o.o. 

w Warszawie, 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 5/7. 

Rada Społeczna Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie pozytywnie zaopiniowała 

wniosek dotyczący zaciągnięcia pożyczki w wysokości 2.054.256,58 PLN z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie termomodernizacji budynków CSK MSW 

w Warszawie, ul. Wołoska 137100. Z treści pisma Departamentu Zdrowia MSW (pismo znak DZ-WE-

0765-2-6/2012) z dnia 17 lipca 2012 r. wynika, że Minister Spraw Wewnętrznych zaaprobował 

wniosek dotyczący zaciągnięcia pożyczki w wysokości 2.054.256,58 z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod 

nazwą Termomodernizacja budynków CSK MSW w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 – ocieplenie 

budynków E, F, I. 

W okresie objętym kontrolą zobowiązanie Szpitala z tytułu pożyczki z WFOŚiGW Umowa 

0118/12/OA/P uległo zmniejszeniu o 126.383,10 zł (z 1.263.831,73 zł według stanu na dzień 

30 czerwca 2013 r.101 do 1.137.448,63 zł na koniec czerwca 2014 r.). 

Odsetki od pożyczki WFOŚiGW Umowa 0118/12/OA/P (konto 751-12102) na koniec 2013 r. wynosiły 

27.889,78 zł, natomiast na koniec pierwszego półrocza 2014 r. odsetki od przedmiotowej pożyczki 

wynosiły 19.905,36 zł. 

W analizowanym okresie ww. pożyczka spłacana był przez CSK MSW zgodnie z umową. 

Pożyczka WFOŚiGW – Umowa 0140/12/AO/P (konto 139-03) 

W dniu 29.11.2012r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie a Centralnym Szpitalem Klinicznym MSW zawarto umowę pożyczki nr 0140/12/OA/P na 

dofinansowanie realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynku CSK MSW w Warszawie przy ul. 

Wołoskiej 137 – ocieplenie budynku G w kwocie 309.713,53 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe. 

Odsetki od pożyczki naliczane są od dnia jej udzielenia, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego 

pożyczkodawcy kwotą pożyczki lub jej pierwszą ratą. Pożyczka podlega spłacie w dziesięciu ratach 

rocznych w wysokości 30.971,35 zł każda (pierwsza rata w wysokości 30.971,38 zł), do dnia 

30 września każdego roku, przy czym termin spłaty ostatniej raty przypada w dniu 30.09.2022 r. 

Odsetki od pożyczki spłacane są w okresach kwartalnych wg not księgowych przesyłanych 

pożyczkobiorcy. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco bez protestu wraz 

z deklaracją wekslową oraz, zgodnie z aneksem nr 04 z dnia 14.10.2013r. do umowy pożyczki 

nr 0140/12/OA/P, przelew wierzytelności z umowy najmu nr 23/G/2009 zawartej w dniu 

                                                           
100 Uchwała Nr 51/12 Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki. 
101 Pożyczkę uruchomiono w dniu 29 kwietnia 2013 r. (I transza 553.734,00 zł) oraz w dniu 09 maja 2013 r. (II transza 710.097,73). 
102 Na koncie tym prezentowane są odsetki od pożyczek WFOŚ (łącznie dla pożyczki WFOŚiGW – 2011r Umowa 0203/11/OA/P; pożyczki 
WFOŚiGW – 2012r Umowa 0118/12/OA/P oraz pożyczki WFOŚiGW – 2012r Umowa 0140/12/AO/P). 
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20.11.2009 r. pomiędzy Centralnym Szpitalem Klinicznym MSW w Warszawie a „Apteką 21” Sp. z o.o. 

w Warszawie, 02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 5/7. 

Rada Społeczna Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie pozytywnie zaopiniowała 

wniosek dotyczący zaciągnięcia pożyczki w wysokości 2.054.256,58 PLN z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie termomodernizacji budynków CSK MSW 

w Warszawie, ul. Wołoska 137103. Jako zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 

zaciągnięcie przedmiotowej pożyczki Szpital przedstawił pismo Departamentu Zdrowia MSW (pismo 

znak DZ-WE-0765-2-6/2012) z dnia 17 lipca 2012 r. Z treści tego pisma wynika, że Minister Spraw 

Wewnętrznych zaaprobował wniosek, dotyczący zaciągnięcia pożyczki w wysokości 2.054.256,58 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu realizacji 

zadania inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja budynków CSK MSW w Warszawie przy 

ul. Wołoskiej 137 – ocieplenie budynków E, F, I. Należy zwrócić uwagę, że zgoda zawarta w ww. 

piśmie nie odnosi się do zadania inwestycyjnego dotyczącego ocieplenia budynku G. 

Dodatkowo Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik złożył oświadczenie104 

o następującej treści [pisownia oryginalna]: W dniu 6 lipca 2012r. CSK MSW w Warszawie  otrzymał 

pozytywną opinię Rady  Społecznej nr 51/12  na zaciągnięcie  pożyczki w wysokości 2 054 256,58PLN 

z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w celu wykonania 

termomodernizacji budynków CSK MSW W Warszawie ul. Wołoska 137, oraz uzyskał w dniu 17 lipca 

2012r. zgodę organu założycielskiego na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w postaci ww. 

pożyczki.  Po przeprowadzonej analizie, z której wynikało, że koszty kwalifikowane będą niższe niż 

zakładano, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu rzeczowego inwestycji o dodatkowy budynek G. 

W tym celu do WFOŚ został wysłany  wniosek o rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowanych 

o wspomniany budynek, co zostało zaakceptowane przez WFOŚ.  

W wyniku zawartych umów i korekty wydatków kwalifikowanych kwota pożyczki na realizację 

termomodernizacji  została zredukowana do sumy 1 573 545,29 PLN.  

Uprzejmie informujemy  , że zgodnie z nadanym na mocy Zarządzenia nr 43 Ministra Spraw  

Wewnętrznych z dnia 08/06/2012 statutem, CSK MSW w Warszawie musi uzyskać zgodę na 

zaciągnięcie zobowiązania w  postaci pożyczki . Przepis  mówi jedynie o samej kwocie pożyczki (nie 

precyzując celu i przeznaczenia). Najistotniejszą kwestią jest zatem kwota pożyczki, ponieważ ona 

decyduje  o  stopniu obciążenia  finansowego CSK MSW. Kwota ta  nie uległa  zmianie  po objęciu  

termomodernizacją budynku G, a nawet została zmniejszona. Objęcie termomodernizacją 

dodatkowego budynku było podyktowane celowością i racjonalnym  gospodarowaniem  środkami  

pieniężnymi  oraz koniecznością dostosowania budynków do wymogów energetycznych. 

W okresie objętym kontrolą zobowiązanie Szpitala z tytułu pożyczki z WFOŚiGW Umowa 

0140/12/AO/P uległo zmniejszeniu o 30.971,38 zł (z 309.713,53 zł według stanu na dzień 30 czerwca 

2013 r.105 do 278.742,15 zł na koniec czerwca 2014 r.). 

Odsetki od pożyczki WFOŚiGW Umowa 0140/12/AO/P (konto 751-12106) na koniec 2013 r. wynosiły 

7.003,82 zł, natomiast na koniec pierwszego półrocza 2014 r. odsetki od przedmiotowej pożyczki 

wynosiły 4.877,98 zł. 

                                                           
103 Uchwała Nr 51/12 Rady Społecznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki. 
104 Oświadczenie z dnia 13 września 2014 r. 
105 Pożyczkę uruchomiono w dniu 29 kwietnia 2013 r. 
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W analizowanym okresie ww. pożyczka spłacana była przez CSK MSW zgodnie z umową. 

 

Z informacji przekazanych przez Dyrektora CSK MSW Pana dr hab. n. med. Marka Durlika (pismo 

Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3777/411/2014 z dnia 03 września 2014 r.) 

wynika, że [pisownia oryginalna]: W okresie 01 stycznia 2013 – 30 czerwca 2014 r. nie wystąpiły 

przypadki wymogu ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń należytego wykonania umowy 

kredytu/pożyczki kierowanych do CSK MSW przez kredytodawcę/pożyczkodawcę. 

2) Inne zobowiązania finansowe długo- i krótkoterminowe 

Zestawienie innych zobowiązań finansowych długo- i krótkoterminowych Szpitala w analizowanym 

okresie w periodyzacji półrocznej, sporządzone na podstawie danych prezentowanych przez CSK 

w sprawozdaniach finansowych półrocznych107 i rocznym108, według klasyfikacji bilansowej 

przedstawia poniższa tabela: 

Pozycja 
Pasywów 

Wyszczególnienie 
stan na 30 

czerwca 2014 r. 
stan na 31 

grudnia 2013 r. 
stan na 30 

czerwca 2013 r. 
stan na 31 

grudnia 2012 r. 

B II. c) 
inne zobowiązania finansowe 
(długoterminowe) 

    54 934,81 875 687,45 

B III. 2 c) 
inne zobowiązania finansowe 
(krótkoterminowe) 

54 934,81 873 879,03 1 572 066,45 1 883 343,00 

inne zobowiązania finansowe 
(długoterminowe + krótkoterminowe) razem 

54 934,81 873 879,03 1 627 001,26 2 759 030,45 

Z przekazanego przez CSK MSW w trakcie kontroli wykazu innych zobowiązań finansowych (leasing), 

zaciągniętych przez CSK MSW przed dniem 01 stycznia 2013 r. i spłacanych w okresie od dnia 

01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.109 wynika, że w ww. okresie Szpital spłacał 

zobowiązania z tytułu leasingu będące konsekwencją 26 umów (14 umów dotyczyło leasingu 

finansowego, natomiast 12 umów dotyczyło leasingu operacyjnego), z czego 24 umowy w 

analizowanym okresie zostały zrealizowane (spłacone). Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. 

pozostało do spłaty zobowiązanie w kwocie 54.934,81 zł, wynikające z dwóch umów dotyczących 

leasingu finansowego (umowa nr SPZZOZ1/KA/127721/2011 (183/FS/2011) z dnia 20.09.2011 r. oraz 

umowa nr SPZZOZ1/KA/119461/2010 (25/FS/2011) z dnia 21.04.2011 r.). 

Syntetyczne zestawienie danych dotyczących zawartych przez CSK MSW przed dniem 01 stycznia 

2013 r. i spłacanych w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. umów 

leasingowych zawiera poniższa tabela: 

Numer umowy 
Data 

zawarcia 
umowy 

Nazwa 
podmiotu 
z którym 
zawarto 
umowę 

Cel zaciągnięcia 
kredytu 

Nr 
aneksu 

Temat aneksu 
Wartość 

pierwotna 
zobowiązania 

Wartość 
zobowiązania 
wg stanu na 
30.06.2014 

Rodzaj 
leasingu 

SPZZOZ1/KA/118122/2010 15.12.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Samochód Osobowy 
segmentu A, marki 

Mitshubishi Colt 
brak  40 000,00 zł -   zł 

leasing 
operacyjny 

SPZZOZ1/KA/118123/2010 15.12.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Samochód Osobowy 
segmentu A, marki 

Mitshubishi Colt 
brak  40 000,00 zł -   zł 

leasing 
operacyjny 

                                                                                                                                                                                     
106 Na koncie tym prezentowane są odsetki od pożyczek WFOŚ (łącznie dla pożyczki WFOŚiGW – 2011r Umowa 0203/11/OA/P; pożyczki 
WFOŚiGW – 2012r Umowa 0118/12/OA/P oraz pożyczki WFOŚiGW – 2012r Umowa 0140/12/AO/P). 
107 Bilans na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz bilans na dzień 30 czerwca 2014 r. 
108 Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 
109 Wykaz kredytów, pożyczek, innych zobowiązań finansowych zaciągniętych przed dniem 01 stycznia 2013 r. i spłacanych w okresie od 1 
stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.; Inne zobowiązania finansowe – leasing z dnia 19 sierpnia 2014 r. sporządzony przez CSK MSW 
dla potrzeb kontroli. 
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Numer umowy 
Data 

zawarcia 
umowy 

Nazwa 
podmiotu 
z którym 
zawarto 
umowę 

Cel zaciągnięcia 
kredytu 

Nr 
aneksu 

Temat aneksu 
Wartość 

pierwotna 
zobowiązania 

Wartość 
zobowiązania 
wg stanu na 
30.06.2014 

Rodzaj 
leasingu 

SPZZOZ1/KA/118124/2010 15.12.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Samochód Osobowy 
segmentu A, marki 

Mitshubishi Colt 
brak  40 000,00 zł -   zł 

leasing 
operacyjny 

SPZZOZ1/KA/118126/2010 15.12.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Samochód Specjalny, 
Ambulans Sanitarny 

drogowy typu C 
1 

zmiana nazwy, 
wartości 

resztowej, ceny 
sprzedaży 

przedmiotu 
leasingu 

136 473,30 zł -   zł 
leasing 

operacyjny 

SPZZOZ1/KA/118127/2010 15.12.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Samochód Specjalny, 
Ambulans Sanitarny 

drogowy typu C 
1 

zmiana nazwy, 
wartości 

resztowej, ceny 
sprzedaży 

przedmiotu 
leasingu 

136 473,30 zł -   zł 
leasing 

operacyjny 

SPZZOZ1/KA/118128/2010 15.12.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Samochód Specjalny, 
Ambulans Sanitarny 

drogowy typu C 
1 

zmiana nazwy, 
wartości 

resztowej, ceny 
sprzedaży 

przedmiotu 
leasingu 

136 473,30 zł -   zł 
leasing 

operacyjny 

SPZZOZ1/KA/118129/2010 15.12.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Samochód Specjalny, 
Ambulans Sanitarny 

drogowy typu C 
1 

zmiana nazwy, 
wartości 

resztowej, ceny 
sprzedaży 

przedmiotu 
leasingu 

136 473,30 zł -   zł 
leasing 

operacyjny 

SPZZOZ1/KA/118130/2010 15.12.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Samochód Specjalny, 
Ambulans Sanitarny 

drogowy typu C 
1 

zmiana nazwy, 
wartości 

resztowej, ceny 
sprzedaży 

przedmiotu 
leasingu 

230 149,36 zł -   zł 
leasing 

operacyjny 

SPZZOZ1/KA/118131/2010 15.12.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Samochód Specjalny, 
Ambulans Sanitarny 

drogowy typu C 
1 

zmiana nazwy, 
wartości 

resztowej, ceny 
sprzedaży 

przedmiotu 
leasingu 

230 149,36 zł -   zł 
leasing 

operacyjny 

SPZZOZ1/KA/118132/2010 15.12.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Samochód Specjalny, 
Ambulans Sanitarny 

drogowy typu C 
1 

zmiana nazwy, 
wartości 

resztowej, ceny 
sprzedaży 

przedmiotu 
leasingu 

230 149,36 zł -   zł 
leasing 

operacyjny 

SPZZOZ1/KA/118133/2010 15.12.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Samochód Specjalny, 
Ambulans Sanitarny 

drogowy typu C 
1 

zmiana nazwy, 
wartości 

resztowej, ceny 
sprzedaży 

przedmiotu 
leasingu 

279 012,56 zł -   zł 
leasing 

operacyjny 

SPZZOZ1/KA/118134/2010 15.12.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Samochód Specjalny, 
Ambulans Sanitarny 

drogowy typu C 
1 

zmiana nazwy, 
wartości 

resztowej, ceny 
sprzedaży 

przedmiotu 
leasingu 

279 012,56 zł -   zł 
leasing 

operacyjny 

49305/WR/11 16.05.2011 
Europejski 
Fundusz 

Leasingowy SA 

Zestaw Kolumn 
Anestezjologicznych i 

Chirurgicznych 3 
zestawy 

brak  194 400,00 zł -   zł 
leasing 

finansowy 

32411 22.03.2011 

SG 
EQUIPMENT 

LEASING 
POLSKA Sp. z 

o.o. 

Stół operacyjny z 
wyposażeniem 

neurochirurgicznym 
1 

wprowadzenie 
do umowy 
zapisów o 

wysokości kar, 
warunków 

odstąpienia od 
umowy, zmiany 

w OWL 
dotyczące 
terminów 

płatności rat, 
zakaz przelewy 

przez 
Finansującego 

praw 
wynikających z 

umowy na 
osoby trzecie 

248 076,00 zł -   zł 
leasing 

finansowy 
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Numer umowy 
Data 

zawarcia 
umowy 

Nazwa 
podmiotu 
z którym 
zawarto 
umowę 

Cel zaciągnięcia 
kredytu 

Nr 
aneksu 

Temat aneksu 
Wartość 

pierwotna 
zobowiązania 

Wartość 
zobowiązania 
wg stanu na 
30.06.2014 

Rodzaj 
leasingu 

31856 26.01.2011 

SG 
EQUIPMENT 

LEASING 
POLSKA Sp. z 

o.o. 

Podsufitowa płyta 
montażowa- 3szt. oraz 

Zasilacz lamp 
podwójnych z 

automatycznym 
układem przełączania 
na zasilanie awaryjne-

3 szt. 

1 

wprowadzenie 
do umowy 
zapisów o 

wysokości kar, 
warunków 

odstąpienia od 
umowy, zmiany 

w OWL 
dotyczące 
terminów 

płatności rat, 
zakaz przelewy 

przez 
Finansującego 

praw 
wynikających z 

umowy na 
osoby trzecie 

12 195,36 zł -   zł 
leasing 

finansowy 

31855 26.01.2011 

SG 
EQUIPMENT 

LEASING 
POLSKA Sp. z 

o.o. 

Lampa operacyjna z 
torem wizyjnym - 3 

szt. 
1 

wprowadzenie 
do umowy 
zapisów o 

wysokości kar, 
warunków 

odstąpienia od 
umowy, zmiany 

w OWL 
dotyczące 
terminów 

płatności rat, 
zakaz przelewy 

przez 
Finansującego 

praw 
wynikających z 

umowy na 
osoby trzecie 

332 907,84 zł -   zł 
leasing 

finansowy 

32/FS/2011 18.03.2011 
MEDFinance 

SA 
Stół operacyjny Stille 

imagiQ 
brak  232 200,00 zł -   zł 

leasing 
finansowy 

SPZZOZ1/KA/127721/2011 
(183/FS/2011) 

20.09.2011 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 
Zestaw do artroskopii brak  300 562,43 zł 36 232,25 zł 

leasing 
finansowy 

31/FS/2011 08.03.2011 
MEDFinance 

SA 

Aparat do znieczulania 
z modułem gazowym, 

monitory 3 szt. 
brak  677 808,00 zł -   zł 

leasing 
finansowy 

SPZZOZ1/KA/119461/2010 
(25/FS/2011) 

21.04.2011 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

system 
elektrochirurgiczny: z 

wyposażeniem 
chirurgicznym-1szt, z 

wyposażeniem 
kardiochirurgicznym -
2szt., z wyposażeniem 
ginekologicznym -1szt. 

brak  353 160,00 zł 18 702,56 zł 
leasing 

finansowy 

SPZZOZ1/KA/111511/2010 02.09.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Kontener narzędziowy 
z zaworem do 

odprowadzania 
kondensatu - 46szt. 

brak  113 751,38 zł -   zł 
leasing 

finansowy 

SPZZOZ1/KA/111495/2010 02.09.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

11-stanowiskowy 
system 

monitorowania, 
Defibrylator-4szt., 
aparat EKG-3szt. 

brak  509 497,51 zł -   zł 
leasing 

finansowy 

SPZZOZ1/KA/114949/2010 28.10.2014 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Pompy infuzyjne-
59szt., stacje dokujące 

wraz z 
oprogramowaniem-
8szt., komputerowy 

system nadzoru 
infuzji-1szt. 

brak  223 296,16 zł -   zł 
leasing 

finansowy 

SPZZOZ1/KA/111496/2010 02.08.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 

Respirator Hamilton-
12szt., Respirator 

BREAS-2szt. 
brak  1 274 883,60 zł -   zł 

leasing 
finansowy 

SPZZOZ1/KA/120620/2011 21.04.2011 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 
Stół operacyjny dla 

Kl.Kardiochirurgii-2szt 
brak  315 645,12 zł -   zł 

leasing 
finansowy 

SPZZOZ1/KA/113697/2010 28.10.2010 
BRE LEASING 

SP. Z O.O. 
Defibrylator-1szt., z 

wyposażeniem 
brak  337 168,77 zł -   zł 

leasing 
finansowy 
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W okresie objętym kontrolą zobowiązanie Szpitala z tytułu innych zobowiązań finansowych uległo 

zmniejszeniu o 2.704.095,64 zł (z 2.759.030,45 zł według stanu na dzień 01 stycznia 2013 r. do 

54.934,81 zł na koniec czerwca 2014 r.). 

Odsetki od leasingu finansowego (konto 751-03) na koniec 2013 r. wynosiły 100.783,47 zł, natomiast 

na koniec pierwszego półrocza 2014 r. odsetki od leasingu finansowego wynosiły 11.448,56 zł. 

Odsetki od leasingu operacyjnego (konto 751-11) na koniec 2013 r. wynosiły 67.623,32 zł, natomiast 

na koniec pierwszego półrocza 2014 r. odsetki od leasingu operacyjnego wynosiły 18.357,53 zł. 

3) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

Zestawienie zobowiązań Szpitala z tytułu dostaw i usług w analizowanym okresie w periodyzacji 

półrocznej sporządzone na podstawie danych prezentowanych przez CSK w sprawozdaniach 

finansowych półrocznych110 i rocznym111 według klasyfikacji bilansowej przedstawia poniższa tabela: 

Pozycja 
Pasywów 

Wyszczególnienie 
stan na 30 

czerwca 2014 r. 
stan na 31 

grudnia 2013 r. 
stan na 30 

czerwca 2013 r. 
stan na 31 

grudnia 2012 r. 

B III. 2 d) 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 
o okresie wymagalności:  

65 369 026,29 75 506 722,94 75 735 870,57 58 362 504,47 

- do 12 miesięcy 65 369 026,29 75 506 722,94 75 735 870,57 58 362 504,47 

- powyżej 12 miesięcy         

Zestawienie zobowiązań Szpitala z tytułu dostaw i usług w analizowanym okresie w periodyzacji 

kwartalnej sporządzone na podstawie danych z Kartoteki kontrahentów związanych z kontem 205-**-

*** (konto 205 - Rozrachunki z dostawcami krajowymi112) oraz Kartoteki kontrahentów związanych 

z kontem 207-**-** (konto 207 - Rozrachunki z dostawcami krajowymi i zagranicznymi – Projekty 

UE113) przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Wyszczególnienie 

stan na dzień 

31 grudnia 
2012 r. 

31 marca  
2013 r. 

30 czerwca 
2013 r. 

30 września 
2013 r. 

31 grudnia 
2013 r. 

31 marca  
2014 r. 

30 czerwca 
2014 r. 

1 

dane z kartoteki 
kontrahentów związanych z 
kontem 205-**-***. Obroty 

tylko zaksięgowane. 
[per saldo] 

58 361 116,45 84 002 278,22 73 168 079,71 76 929 313,60 71 566 576,84 63 307 035,88 65 353 762,76 

  w tym               

1.1. 

dane z kartoteki 
kontrahentów związanych z 
kontem 205-**-***. Obroty 

tylko zaksięgowane. 
[per saldo ujemne - 

zobowiązania] 

58 362 504,47 84 012 716,73 73 194 912,12 76 958 042,53 71 569 659,11 63 319 764,63 65 369 026,29 

1.2. 

dane z kartoteki 
kontrahentów związanych z 
kontem 205-**-***. Obroty 

tylko zaksięgowane. 
[per saldo dodatnie - 

należności] 

1 388,02 10 438,51 26 832,41 28 728,93 3 082,27 12 728,75 15 263,53 

2 

dane z kartoteki 
kontrahentów związanych z 
kontem 207-**-**. Obroty 

tylko zaksięgowane. 
[per saldo] 

0,00 0,00 2 540 958,45 3 665 135,70 3 937 065,51 0,00 0,00 

                                                           
110 Bilans na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz bilans na dzień 30 czerwca 2014 r. 
111 Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 
112 Nazwa konta w systemie: Rozrach. z dostawcami tow. i usług/plan. Konto 205 – Rozrachunki z dostawcami krajowymi wykazuje w ciągu 
roku obrotowego i na dzień bilansowy saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań wobec dostawców lub sporadycznie saldo Wn oznaczające 
nadpłatę. 
113 Nazwa konta w systemie: Rozrach. z dostawcami - projekty UE. Konto 207 – Rozrachunki z dostawcami krajowymi i zagranicznymi – 
Projekty UE wykazuje w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań wobec dostawców lub 
sporadycznie saldo Wn oznaczające nadpłatę. 
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L.p. Wyszczególnienie 

stan na dzień 

31 grudnia 
2012 r. 

31 marca  
2013 r. 

30 czerwca 
2013 r. 

30 września 
2013 r. 

31 grudnia 
2013 r. 

31 marca  
2014 r. 

30 czerwca 
2014 r. 

  w tym               

2.1. 

dane z kartoteki 
kontrahentów związanych z 
kontem 207-**-**. Obroty 

tylko zaksięgowane. 
[per saldo ujemne - 

zobowiązania] 

0,00 0,00 2 540 958,45 3 665 135,70 3 937 065,51 0,00 0,00 

2.2. 

dane z kartoteki 
kontrahentów związanych z 
kontem 207-**-**. Obroty 

tylko zaksięgowane. 
[per saldo dodatnie - 

należności] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Łączne dane z kartoteki 
kontrahentów związanych z 

kontem 205 oraz 207 
[per saldo] 

[1+2] 

58 361 116,45 84 002 278,22 75 709 038,16 80 594 449,30 75 503 642,35 63 307 035,88 65 353 762,76 

  w tym               

3.1. 

Łączne dane z kartoteki 
kontrahentów związanych z 

kontem 205 oraz 207 
[per saldo ujemne - 

zobowiązania] 
[1.1.+2.1.] 

58 362 504,47 84 012 716,73 75 735 870,57 80 623 178,23 75 506 724,62 63 319 764,63 65 369 026,29 

3.2. 

Łączne dane z kartoteki 
kontrahentów związanych z 

kontem 205 oraz 207 
[per saldo dodatnie - 

należności] 
[1.2.+2.2.] 

1 388,02 10 438,51 26 832,41 28 728,93 3 082,27 12 728,75 15 263,53 

 

W wyniku zestawienia danych dotyczących zobowiązań Szpitala z tytułu dostaw i usług 

w analizowanym okresie wynikających z ewidencji księgowej, z danymi prezentowanymi 

w sprawozdaniach finansowych półrocznych114 i rocznym115 stwierdzono, że w bilansie na dzień 

31 grudnia 2013 r. w pasywach w pozycji B III 2. d) tiret pierwszy zobowiązania krótkoterminowe 

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy wyszczególniono kwotę 

75.506.722,94 zł w sytuacji, gdy z Kartoteki kontrahentów związanych z kontem 205-**-*** oraz 

Kartoteki kontrahentów związanych z kontem 207-**-** wynika, że wartość tej pozycji powinna 

wynosić 75.506.724,62 zł (Różnica pomiędzy ww. kwotami wynosi 1,68 zł). 

Z wyjaśnień Dyrektora CSK MSW Pana dr hab. n. med. Marka Durlika116 wynika, że [pisownia 

oryginalna]: Różnica w kwocie 1,68 zł. to wartość nadpłaty kontrahenta 100000251, ujęta 

w sprawozdaniu jako zmniejszenie jego należności wobec szpitala. 

Mając na uwadze wielkość zobowiązań, stwierdzoną różnicę należy uznać za nieistotną. 

Generalnie należy zauważyć, że w 2013 roku zobowiązania Szpitala z tytułu dostaw i usług wzrosły 

o 17.144.220,15 zł (z 58.362.504,47 zł na początku roku do 75.506.724,62 zł na koniec 2013 r.), 

z czego największy stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług w analizowanym okresie w ujęciu 

kwartalnym odnotowano 31 marca 2013 r. i wynosił on 84.012.716,73 zł. W pierwszym półroczu 

2014 r. zobowiązania Szpitala z tytułu dostaw i usług uległy zmniejszeniu o 10.137.698,33 zł 

(z 75.506.724,62 zł na początku roku do 65.369.026,29 zł na koniec czerwca 2014 r.). Dynamikę 

zmiany zobowiązań Szpitala z tytułu dostaw i usług w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 

2014 r. przedstawia poniższy wykres: 

                                                           
114 Bilans na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz bilans na dzień 30 czerwca 2014 r. 
115 Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 
116 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3815/423/2014 z dnia 05 września 2014 r. 
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W trakcie kontroli stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi przekazanymi w trakcie kontroli przez 

Dział Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej, dotyczącymi zobowiązań wymagalnych, a danymi 

prezentowanymi przez CSK MSW w sprawozdaniach dotyczących Struktury zobowiązań 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Różnice przedstawia poniższa tabela: 

31 grudnia 
2012 r. 

31 marca 
2013 r. 

30 czerwca 
2013 r. 

30 września 
2013 r. 

31 grudnia 
2013 r. 

31 marca 
2014 r. 

30 czerwca 
2014 r. 

Źródło danych 

26 389 045,00 48 669 929,00 50 452 325,00 61 693 720,00 44 893 673,00 45 229 570,00 35 331 683,00 
dane ze 

struktury 
zobowiązań 

26 389 742,64 48 669 928,48 50 453 143,46 60 842 718,36 47 762 540,55 44 938 318,56 44 352 641,00 
od CSK MSW 

w trakcie 
kontroli117 

 -697,64 0,52 -818,46 851 001,64 -2 868 867,55 291 251,44 -9 020 958,00 Różnica 

Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik118 wyjaśnił, że [pisownia oryginalna]: 

rozbieżności pomiędzy danymi dotyczącymi wymagalnych zobowiązań w  okresach kwartalnych 

grudzień 2012 – czerwiec 2014 wykazanymi Zespołowi Kontrolującemu a sprawozdaniami dot. 

struktury zobowiązań w spzoz powstały w wyniku nie ujęcia w zestawieniu za okres 31 grudnia 2013 

i 30 czerwca 2014 r. pełnej wartości ugód/porozumień zawartych z wierzycielami na zmianę 

pierwotnych terminów płatności. System finansowo księgowy nie pozwala na wnoszenie zmian 

w dokumencie zaksięgowanym (zgodnie z ustawą o rachunkowości) i każdorazowo wykaz zobowiązań 

wymagalnych wygenerowany z systemu musi być w odrębnym arkuszu aktualizowany w zakresie 

nowych terminów zapłaty wynikających z treści zawieranych ugód/porozumień. Pracownik 

przygotowujący zestawienie wymagalnych zobowiązań na zlecenie Zespołu Kontrolującego pod presją 

czasy ze względu na krótki okres na wykonanie zadania nie zaktualizował terminów zapłaty o zapisy 

ugód/porozumień powodując powstanie różnic w zestawieniach dla okresu grudzień 2013 i czerwiec 

2014.  

Dla okresu 30 wrzesień 2013 r. w sprawozdaniu „struktura zobowiązań w spzoz” niesłusznie zostały 

ujęte zobowiązania wobec PZU z tyt. składek ubezpieczeniowych oraz odpisu ZFŚS gdzie system 

finansowo-księgowy wskazał termin płatności inny niż wynikało to z dokumentów. Szpital terminowo 

                                                           
117 Materiały z dnia 22 sierpnia 2014 r. oraz z dnia 25 sierpnia 2014 r. 
118 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3732/395/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 
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reguluje zobowiązania publicznoprawne, finansowe, wobec pracowników. Ponadto wyjaśniam,  

że stan zobowiązań wymagalnych ulega zmianie w sytuacjach gdy Szpital otrzyma po terminie 

sporządzenia sprawozdania „struktura” (do 20-tego następnego m-ca po kwartale) fakturę 

korygującą uznaniową do faktury, która na dzień sporządzania sprawozdania była jako wymagalna 

do zapłaty. Korekta wprowadzona do systemu po terminie sprawozdania, zmniejsza wartość 

zobowiązań wymagalnych za okres w którym ujęta była faktura korygowana powodując powstanie 

różnic pomiędzy zestawieniem zobowiązań na dany moment czasowy a sprawozdaniem 

„struktura”119. 

Odnośnie do pytania zespołu kontrolnego MSW, odnoszącego się do zasad ewidencji księgowej 

realizacji ugód, porozumień, etc. zawartych z wierzycielami Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. 

Marek Durlik120 wyjaśnił, że [pisownia oryginalna]: Zawierane ugody/porozumienia określają nowe 

terminy płatności dla zobowiązań udokumentowanych już wcześniej w systemie FK – fakturą, nie 

zmieniając struktury zobowiązania, kwoty zobowiązania, ani też nie powodując konieczności 

przeksięgowania zobowiązania na inne konto/konta księgowe, zatem nie podlegają ewidencji 

w programie FK. Zmiana terminu płatności faktury wymagałaby edycji zaksięgowanej pozycji 

w księgach rachunkowych, tymczasem system uniemożliwia ingerencję w dokumenty zaksięgowane, 

zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ewidencja zawartych ugód i porozumień prowadzona 

jest w rejestrze pomocniczym w postaci arkusza programu Excel. 

Ewidencja księgowa spłaty ugód, porozumień, etc. zawartych z wierzycielami prowadzona jest tak jak 

dla spłaty zobowiązania podstawowego z tytułu dostaw i usług, tj. w następujący sposób: 

a) brutto – Wn konto 205 „Rozrachunki z dostawcami towarów i usług” 

b) brutto – Ma konto 134 „Rachunek bieżący”. 

Przyjęte w CSK MSW rozwiązanie w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji zawartych ugód 

i porozumień obarczone jest ryzykiem prezentowania błędnych danych dotyczących faktycznego 

stanu zobowiązań wymagalnych. Celowe byłoby wykorzystywanie narzędzi ewidencyjnych 

dostępnych w ramach oprogramowania F-K, które zapewniłyby większy nadzór w tym zakresie, tym 

bardziej, że w planie kont na 2014 rok przewidziano konto analityczne: 205-20-*** Ugody-

porozumienia. 

Zestawienie zobowiązań wymagalnych Szpitala z tytułu dostaw i usług w analizowanym okresie 

w periodyzacji kwartalnej sporządzone na podstawie danych prezentowanych przez CSK 

w sprawozdaniach, dotyczących Struktury zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej oraz skorygowanych danych przekazanych w trakcie kontroli przez CSK MSW dotyczących 

zobowiązań wymagalnych przedstawia poniższa tabela: 

31 grudnia 
2012 r. 

31 marca  
2013 r. 

30 czerwca 
2013 r. 

30 września 
2013 r. 

31 grudnia 
2013 r. 

31 marca  
2014 r. 

30 czerwca 
2014 r. 

Źródło 
danych 

26 389 045,00 48 669 929,00 50 452 325,00 61 693 720,00 44 893 673,00 45 229 570,00 35 331 683,00 
dane ze 

struktury 
zobowiązań 

26 389 742,64 48 669 928,48 50 453 143,46 60 842 718,36 44 893 672,23 44 938 318,56 35 331 683,00 

od CSK MSW 
w trakcie 

kontroli (po 
korekcie) 

-697,64 0,52 -818,46 851 001,64 0,77 291 251,44 0,00 Różnica 

                                                           
119 W załączeniu do przedmiotowego pisma CSK MSW załączył skorygowane w zakresie nowych terminów płatności wynikających 
z ugód/porozumień zestawienie zobowiązań wymagalnych za okres 31 grudnia 2013 r. oraz 30 czerwiec 2014 r. 
120 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3744/399/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
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Zestawienie zobowiązań wymagalnych Szpitala z tytułu dostaw i usług w analizowanym okresie 

w periodyzacji kwartalnej z uwzględnieniem wiekowania zobowiązań sporządzone na podstawie 

skorygowanych danych przekazanych w trakcie kontroli przez CSK MSW dotyczących zobowiązań 

wymagalnych przedstawia poniższa tabela: 

Wiekowanie 
[w dniach] 

stan na dzień 

31 grudnia  
2012 r. 

31 marca  
2013 r. 

30 czerwca  
2013 r. 

30 września  
2013 r. 

31 grudnia  
2013 r. 

31 marca  
2014 r. 

30 czerwca  
2014 r. 

do30 7 636 682,35 18 933 901,24 10 574 109,37 10 547 944,87 9 807 684,14 10 539 503,00 9 808 111,59 

31-60 6 494 430,83 8 000 472,58 7 260 690,81 8 775 100,74 5 851 636,69 7 483 703,61 8 775 359,15 

61-90 4 338 363,13 6 058 751,70 8 511 886,86 7 163 003,78 6 851 258,53 6 856 395,81 5 166 605,96 

91-120 2 824 901,62 4 130 129,17 9 655 312,77 7 003 891,27 3 174 794,86 4 510 873,83 3 333 532,70 

121-150 2 891 167,29 4 304 618,92 3 526 636,97 5 057 696,89 2 620 501,19 3 032 578,36 1 636 771,95 

151-180 2 067 305,37 2 469 763,04 3 938 054,34 5 310 751,59 1 785 192,66 2 884 538,67 1 375 983,26 

181-210 53 947,29 1 552 680,87 1 931 727,51 5 401 684,18 2 483 133,54 1 514 100,94 1 237 948,41 

211-240 7 021,20 1 733 391,34 2 416 340,94 4 608 639,47 1 509 515,62 1 394 473,43 531 610,83 

241-270 3 646,92 1 459 597,69 1 479 314,84 2 577 696,73 2 135 481,00 987 058,68 534 493,94 

271-300 12 869,28 26 621,93 1 072 517,21 1 107 486,80 3 975 939,57 1 673 558,00 353 975,79 

301-330 6 216,36  86 551,84 1 403 286,11 2 629 710,24 1 252 343,70 442 932,33 

331-360 53 191,00   1 233 680,16 2 013 615,00 1 603 282,49 338 624,47 

361-390    631 466,87 55 209,19 849 732,65 936 537,04 

391-420    20 388,90  356 175,39 859 195,58 

pow.420        

Razem 26 389 742,64 48 669 928,48 50 453 143,46 60 842 718,36 44 893 672,23 44 938 318,56 35 331 683,00 

Na przykładzie powyższej tabeli widać, jak skokowo następuje przyrost zobowiązań wymagalnych 

w CSK MSW w okresie pomiędzy 31 grudnia 2012 r. a 31 marca 2013 r. (wzrost zobowiązań 

wymagalnych o 22.280.185,84 zł) oraz pomiędzy 30 czerwca 2013 r. a 30 września 2013 r. (wzrost 

zobowiązań wymagalnych o 10.389.574,90 zł). Po 30 września 2013 r. następuje zmniejszenie 

zobowiązań wymagalnych (w odniesieniu do 31 grudnia 2013 r. zobowiązania wymagalne uległy 

zmniejszeniu o 15.949.046,13 zł, natomiast w odniesieniu do 30 czerwca 2014 r. zobowiązania 

wymagalne uległy zmniejszeniu o 25.511.035,36 zł). 

Największy poziom zobowiązań wymagalnych w analizowanym okresie w ujęciu kwartalnym CSK 

MSW posiadał na dzień 30 września 2013 r., wynosił on 60.842.718,36 zł. 

Dynamikę zmiany zobowiązań Szpitala z tytułu dostaw i usług oraz dynamikę zmiany zobowiązań 

wymagalnych w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. przedstawia poniższy wykres: 
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Odnośnie do pytania zespołu kontrolnego MSW, jakie były przyczyny powstania i wzrostu zobowiązań 

wymagalnych w 2013 r. Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik121 wyjaśnił, że [pisownia 

oryginalna]: Wzrost poziomu zobowiązań wymagalnych w roku 2013  spowodowany był wyłącznie 

załamaniem się finansowania przez MOW NFZ nadwykonań w umowie szpitalnej za rok 2012 oraz za 

rok 2013, które w poprzednich latach finansowane były do 100% wartości (…) Na przełomie lat 2012 – 

2013 CSK MSW w Warszawie z poparciem Przedstawicieli Rady Społecznej  wystosował szereg pism 

wzywających płatnika do sfinansowania świadczeń ponadlimitowych i świadczeń pilnych tzw. 

„ratujących życie ze wskazaniem ich wartości, zakresu” wypracowanych w roku 2012. Przesłano 

szereg próśb zarówno do MOW NFZ, Prezesa NFZ jak i Ministra Spraw Wewnętrznych o zwiększenie 

wartości kontraktu na 2013 r. gdyż pozostawienie go na poziomie roku ubiegłego stanowiło 

zagrożenie dla funkcjonowania Szpitala, w tym nie tylko utratę płynności finansowej, lecz również 

konieczność ograniczenia ilości przyjmowanych pacjentów. 

 

Zespół kontrolny MSW stwierdził ponadto, że w przedstawionych zespołowi kontrolnemu 

zestawieniach zobowiązań wymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., 31 marca 2013 r., 

30 czerwca 2013 r., 30 września 2013 r., 31 grudnia 2013 r. (korekta), 31 marca 2014 r. oraz 

30 czerwca 2014 r. (korekta) są ujęte dodatnie salda kontrahentów (należności) odpowiednio 

w kwocie 3.023,85 zł, 13.588,04 zł, 16.709,84 zł, 2.165,99 zł, 3.801,12 zł, 11.392,50 zł oraz 

64.057,22 zł. 

Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik122 wyjaśnił, że [pisownia oryginalna]: 

W większości przypadków salda dodatnie kontrahentów wiążą się z faktem otrzymania przez CSK 

MSW faktury korygującej do otrzymanej wcześniej faktury dotyczącej zobowiązania z określonym 

terminem płatności. W sytuacji, gdy faktura podstawowa na dzień sprawozdawczy jest jeszcze 

                                                           
121 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3720/394/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. (w piśmie błędnie wskazano 
datę: 27 września 2014r.). 
122 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3815/423/2014 z dnia 05 września 2014 r. 
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niewymagalna, natomiast korekta w momencie rejestracji automatycznie przyjmuje datę płatności 

równą dacie wystawienia , powstaje saldo dodatnie dla okresów wymagalności. Na fakturze 

korygującej brak jest terminu płatności, korekta in minus pomniejsza kwotę wymagalnego 

zobowiązania z faktury, do której jest wystawiona, w przypadku faktur za media tj. energia , gaz 

korygowana jest najbliższa płatność Największa kwota dodatniego salda kontrahenta wystąpiła 

w miesiącu czerwcu 2014 r. 53.736,63 zł i dotyczyła korekt wystawionych przez RWE Polska, korekta 

dotyczyła okresu II kwartału i została potrącona z płatności w  lipcu 2014r.  W przypadku 

nieuregulowania w terminie zobowiązania, faktury korygujące zmniejszają stan zobowiązania 

wymagalnego, zatem występowanie dodatniego salda u kontrahenta (wierzyciela) jest tu 

prawidłowe. 

Z przekazanego przez CSK MSW w trakcie kontroli wykazu umów, ugód, porozumień, etc. 

dotyczących cesji wierzytelności CSK MSW, zawartych w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do 

30 czerwca 2014 r. (przekazany wykaz zawierał również 5 porozumień/ugód zawartych po 30 czerwca 

2014 r.) wynika, że w ww. okresie CSK MSW zawarło 136 porozumień/ugód z wierzycielami na łączną 

kwotę 113.116.111,05 zł, z czego 122 porozumienia/ugody zostały zrealizowane (łączna kwota 

zobowiązań objętych porozumieniami/ugodami, które zostały zrealizowane to 90.764.636,50 zł.) 

Syntetyczne zestawienie danych dotyczących zawartych porozumień/ugód przedstawionych przez 

CSK MSW123 zawiera poniższa tabela: 

Rok zawarcia 
porozumień /ugód 

Liczba zawartych porozumień /ugód Kwota zobowiązań objętych porozumieniami /ugodami 

 w tym   w tym  

Razem 

Liczba 
porozumień 

/ugód aktywnych 
(realizowanych) 

Liczba 
porozumień 

/ugód 
zrealizowanych 

Razem 

Kwota zobowiązań 
objętych 

porozumieniami 
/ugodami, które są 

realizowane 

Kwota zobowiązań 
objętych 

porozumieniami 
/ugodami, które 

zostały zrealizowane 

2012 25  25 22 640 659,64  22 640 659,64 

2013 62  62 48 557 181,43  48 557 181,43 

2014 razem 54 19 35 45 860 893,31 26 294 097,88 19 566 795,43 

 w tym       

 

porozumienia /ugody 
zawarte do 

30 czerwca 2014r. 
włącznie 

49 14 35 41 918 269,98 22 351 474,55 19 566 795,43 

 
porozumienia /ugody 

zawarte po 
30 czerwca 2014r. 

5 5  3 942 623,33 3 942 623,33  

Razem [wszystkie 
porozumienia] 

141 19 122 117 058 734,38 26 294 097,88 90 764 636,50 

Razem [dotyczy 
porozumień zawartych 

do dnia 30 czerwca 
2014r. włącznie] 

136 14 122 113 116 111,05 22 351 474,55 90 764 636,50 

Z przekazanego wykazu wynika, że porozumienia/ugody CSK MSW zawierał z pierwotnymi 

wierzycielami. 

Dodatkowo Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik złożył oświadczenie124 

o następującej treści [pisownia oryginalna]: Niniejszym oświadczam, że w okresie od 1 stycznia 

                                                           
123 Załącznik nr 1 do pisma Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3720/394/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. [w piśmie 
błędnie wskazano datę: 27 września 2014r.]. 
124 Oświadczenie z dnia 12 września 2014 r. 
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2012 r. do czerwca 2014 r. żaden z wierzycieli Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Warszawie nie dokonał przeniesienia na osobę trzecią przysługującej mu wobec 

Szpitala wierzytelności. W wyżej wymienionym okresie zobowiązania Centralnego Szpital Kliniczny 

MSW regulowane były wyłącznie wobec wierzycieli pierwotnych. 

 

Z przedstawionego przez CSK MSW wykazu umów, ugód, porozumień, etc., o którym mowa wyżej, 

wynika, że dla 60,67% wartości zobowiązań (tj. dla kwoty 68.631.203,52 zł) objętych porozumieniami 

/ugodami zawartymi przez CSK MSW w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2014 r. 

miało miejsce 100% umorzenie odsetek przez Wierzycieli.  
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Strukturę zawartych porozumień/ugód według warunków zapłaty odsetek, sporządzoną w oparciu o dane przedstawione przez CSK MSW125, zawiera 

poniższa tabela: 

Rok zawarcia 
porozumień /ugód 

Liczba zawartych porozumień/ugód według warunków zapłaty odsetek 

Razem odsetki 
ustawowe 

10% 
umorzone 

15% 
umorzone 

20% 
umorzone 

23% 
umorzone 

25% 
umorzone 

26,92% 
umorzone 

30% 
umorzone 

46,16% 
umorzone 

50% 
umorzone 

80% 
umorzone 

umorzone 
100 % 

2012   1 1 1  2 2 1 1  16 25 

2013 3  2 3    3   2 49 62 

2014 razem 4 1  5  1  1  1  41 54 
 w tym              

 
porozumienia /ugody 

zawarte do 30 czerwca 
2014r. włącznie 

4 1  4  1  1  1  37 49 

 
porozumienia /ugody 

zawarte po 30 czerwca 
2014r 

   1        4 5 

Razem [wszystkie 
porozumienia] 

7 1 3 9 1 1 2 6 1 2 2 106 141 

Razem [dotyczy porozumień 
zawartych do dnia 

30 czerwca 2014r. włącznie] 
7 1 3 8 1 1 2 6 1 2 2 102 136 

               

Rok zawarcia 
porozumień /ugód 

Kwota zobowiązań objętych porozumieniami /ugodami według warunków zapłaty odsetek 

Razem odsetki 
ustawowe 

10% 
umorzone 

15% 
umorzone 

20% 
umorzone 

23% 
umorzone 

25% 
umorzone 

26,92% 
umorzone 

30% 
umorzone 

46,16% 
umorzone 

50% 
umorzone 

80% 
umorzone 

umorzone 
100 % 

Razem [dotyczy porozumień 
zawartych do dnia 

30 czerwca 2014r. włącznie] 
9 078 747,03 792 979,09 1 040 077,25 18 022 291,78 3 099 048,45 367 772,04 9 094 368,03 1 647 752,28 107 553,57 727 421,00 506 897,01 68 631 203,52 113 116 111,05 

Udział przypadków danego 
rodzaju [%] 

8,03% 0,70% 0,92% 15,93% 2,74% 0,33% 8,04% 1,46% 0,10% 0,64% 0,45% 60,67% 100,00% 

 

                                                           
125 Załącznik nr 1 do pisma Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3720/394/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. [w piśmie błędnie wskazano datę: 27 września 2014r.]. 
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Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik126 dodatkowo wyjaśnił, że [pisownia oryginalna]: 

w przypadku ugód/porozumień zawierających zapis o naliczaniu odsetek, po zakończeniu ugody 

wystawiana jest nota odsetkowa dla każdej z faktur objętych ugodą/porozumieniem i naliczane są 

odsetki w stawce umownej i za faktyczną liczbę dni przeterminowania. 

W trakcie kontroli na próbie czterech niżej wymienionych porozumień: 

 Porozumienie 44/2014 zawarte przez CSK MSW z podmiotem Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 

w dniu 17 kwietnia 2014 r.; 

 Porozumienie spłaty wierzytelności 32/2014 zawarte przez CSK MSW z podmiotem Roche Polska Sp. 

z o.o. w dniu 30 kwietnia 2014 r.; 

 Porozumienie w sprawie zapłaty należności 45/2014 zawarte przez CSK MSW z podmiotem Farmacol 

DS Sp. z o.o. w dniu 26 maja 2014 r.; 

 Porozumienie w sprawie spłaty 38/2014 zawarte przez CSK MSW w dniu 16 maja 2014 r. ze spółką 

NETTLE S.A. działającą w imieniu spółki Asclepios S.A. na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 marca 

2014 r. 

stwierdzono że CSK MSW dokonuje spłaty zobowiązań wymagalnych w innych terminach (z opóźnieniem) 

niż wynika to z zawartych z Wierzycielami (pełnomocnikiem Wierzyciela) porozumień. 

Sposób realizacji ww. porozumień w okresie objętym kontrolą przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa 
podmiotu 

Termin (data) 
płatności raty 
określona w 

porozumieniu 

Kwota raty 
określona 

w porozumieniu 

Faktyczny termin 
płatności raty 

Kwota faktycznie 
zapłacona 

Liczba dni 
opóźnienia 
w terminie 
płatności 

Różnica pomiędzy 
kwotą faktycznie 

zapłaconą a kwotą 
raty określoną 

w porozumieniu 

Asclepios S.A. 2014-05-31 53 434,91 2014-06-03 53 434,91 3 0,00 

Asclepios S.A. 2014-06-30 68 419,53 2014-07-08 85 299,00 8 16 879,47 

Farmacol DS 
Sp. z o.o. 

2014-05-30 166 108,91 2014-06-20 166 108,91 21 0,00 

Farmacol DS 
Sp. z o.o. 

2014-06-30 179 717,40 2014-08-13 179 701,65 44 -15,75 

Roche Polska 
Sp. z o.o. 

2014-05-30 540 773,32 2014-05-30 540 773,32 0 0,00 

Roche Polska 
Sp. z o.o. 

2014-06-30 523 261,24 
2014-07-14 7 290,00 14 

11,66 
2014-08-29 515 982,90 60 

Johnson & 
Johnson 

Poland Sp. z 
o.o. 

2014-05-30 509 827,54 

2014-06-04 109 878,93 5 

12 588,92 

2014-06-11 100 000,00 12 

2014-06-11 12 537,53 12 

2014-06-23 100 000,00 24 

2014-06-30 100 000,00 31 

2014-06-30 100 000,00 31 

Johnson & 
Johnson 

Poland Sp. z 
o.o. 

2014-06-30 700 000,00 

2014-07-31 5 924,49 31 

6 998,59 

2014-08-29 701 074,10 60 

                                                           
126 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3720/394/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. [w piśmie błędnie wskazano datę: 
27 września 2014r.]. 
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Należy mieć na uwadze, że z treści porozumień (jeżeli w porozumieniu przewidziano umorzenie odsetek) 

wynika, że ewentualnym warunkiem umorzenia przez wierzycieli całości lub części odsetek jest 

terminowe regulowanie przez CSK MSW rat zobowiązań wynikających z zawartych porozumień. 

Odnośnie do pytań zespołu kontrolnego MSW, dlaczego CSK MSW nie dokonuje spłaty zobowiązań 

wymagalnych wobec ww. podmiotów zgodnie z zawartymi porozumieniami, Dyrektor CSK MSW Pan 

dr hab. n. med. Marek Durlik127 wyjaśnił, że [pisownia oryginalna]: Opóźnienia w terminowym 

regulowania zobowiązania wobec podmiotu Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. wynikają z pojawiających 

się zakłóceń w płynności finansowej. Przedstawiając kontrahentowi proponowany harmonogram spłaty 

zobowiązania, bierzemy pod uwagę zakładane terminy wpływu strumieni finansowych od naszych 

wierzycieli, tj. przede wszystkim od Narodowego Funduszu Zdrowia.  Podstawowym założeniem, jedynym 

możliwym do przyjęcia z punktu prawnego jest uzyskiwanie co miesiąc kwoty ok. 1/12 rocznej wartości 

podpisanych umów z płatnikiem w terminie 15 dni od dnia złożenia faktur za wykonane świadczenia i do 

takiej wielkości środków pieniężnych są planowane płatności . W rzeczywistości jednak założenia te nie 

zawsze zostają zrealizowane. Wielokrotnie zdarzają się sytuacje uniemożliwiające wystawienie faktur 

z uwagi na zawieszanie się systemu informatycznego po stronie płatnika.  

Czynnikiem powodującym zakłócenia płynności finansowej są również zmiany zasad finansowania czy 

rozliczania świadczeń w ciągu roku, np. w lutym bieżącego roku zmiana zasad wyceny procedur 

w zakresie Neurologii, Dermatologii, Okulistyki, Otolaryngologii, Kardiologii, powodując wydłużenie czasu 

niezbędnego na właściwe sprawozdanie wykonanych świadczeń nawet o kilka miesięcy. Tymczasem NFZ 

nie pozwala świadczeniodawcy (szpitalowi) na wystawienie faktury dopóki sprawozdanie z wykonanych 

usług nie będzie zgodne z przepisami, nawet jeśli to z winy płatnika (NFZ) faktury tej wystawić się nie da 

(np. NFZ wprowadza nowy produkt/hospitalizację z nowym kodem, lecz w elektronicznym systemie 

rozliczeniowym z NFZ produkt ten będzie dostępny dopiero w następnym miesiącu!). 

Takie działania Narodowego Funduszu Zdrowia zaburzają płynność fakturowania świadczeń w zakładanej 

1/12 wartości kontraktu rocznego. 

Ponadto duża część świadczeń opieki zdrowotnej ma charakter zupełnie nieplanowy, niektóre 

zachorowania pacjentów występują sezonowo, zatem nie w każdym zakresie szpital zrealizuje 1/12 

rocznego kontraktu miesięcznie.  

Należy również zauważyć, że Fundusz reguluje zobowiązania dopiero po wypisaniu pacjenta ze Szpitala. 

Zasada ta jest dużym obciążeniem dla Szpitala gdyż koszt udzielenia świadczeń  ponoszony jest na 

bieżąco a zapłata  odłożona w czasie. Przykładowo w m-cu sierpniu bieżącego roku za pacjentów 

hospitalizowanych nieprzerwanie od kwietnia/maja 2014 do lipca 2014 r. wystawiono fakturę na 380 tys. 

w tym pacjenci OIT -180tys., Chirurgia- 50 tys., Neonatologia- 100 tys.  

Skutkuje to mniejszą kwotą należności od NFZ, którą można przeznaczyć na spłatę zobowiązań w danym 

miesiącu. Na zapłatę za świadczenia „nadwykonane” możemy liczyć najszybciej po zakończeniu danego 

półrocza, często po roku, niektórych należności z tego tytułu musimy dochodzić na drodze sądowej, mimo, 

że w chwili obecnej wszystkie nasze nadwykonania wynikają z przyjęć pacjentów w trybie nagłym, 

ratującym życie. Nawet nadwykonanie tzw. procedur nielimitowanych jak przeszczepy, porody, leczenie 

zawałów i udarów nie skutkuje wbrew ich nazwie zapłatą w kolejnym miesiącu.  

W pierwszej kolejności regulowane są  zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników i osób 

zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS, US,  innych 

                                                           
127 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3815/423/2014 z dnia 05 września 2014 r. 
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publicznych jednostek, zobowiązania kredytowo-pożyczkowe, jako ostatnie zobowiązania wobec 

dostawców towarów i usług - zarówno tych, którzy podpisali porozumienia wydłużające termin spłaty, jak 

i pozostałych. 

Każdorazowo w przypadku wystąpienia zagrożenia opóźnienia realizacji rat wskazanych 

w porozumieniach, informujemy kontrahentów o zaistniałych problemach, drogą telefoniczną, emailową 

prosząc o awaryjne wydłużenie terminu płatności raty. Również w przypadku firmy Johnson&Johnson 

Poland Sp. z o.o. informowaliśmy ją o spodziewanych trudnościach w dotrzymaniu terminów spłaty 

zobowiązań uzyskując pełna akceptację naszych propozycji. Większość naszych kontrahentów to 

dostawcy działający od lat na rynku publicznej opieki zdrowotnej, znający problemy i uwarunkowania 

naszej działalności. Zdarza się niejednokrotnie, iż w sytuacji trudnej, braku środków finansowych szybciej 

uzyskamy pomoc, zrozumienie czy przychylność kontrahenta niż publicznego płatnika, mimo iż szpital jest 

także jednostką sektora publicznego. 

Odnośnie do spłaty zobowiązań wymagalnych wobec pozostałych ww. Wierzycieli, Dyrektor CSK MSW 

Pan dr hab. n. med. Marek Durlik128 wyjaśnił, że [pisownia oryginalna]: Spłata zobowiązań wobec 

dostawców, zgodnie z zawartymi porozumieniami:  

- Farmacol DS. Sp. z o.o. zgodnie z Porozumieniem w sprawie zapłaty należności nr 45/2014 z dnia 

26 maja 2014 r. – w wyniku renegocjacji zawartego porozumienia wydłużono termin płatności rat do 31 

października 2014 r. bez zmiany pozostałych warunków porozumienia. W załączeniu wydruk email-a 

potwierdzający ustalenia. 

- Roche Polska Sp. z o.o. zgodnie z Porozumieniem spłaty wierzytelności nr 32/2014 z dnia 30 kwietnia 

2014 r. – w wyniku renegocjacji zawartego porozumienia nastąpiła zmiana harmonogramu rat bez 

zmiany pozostałych warunków porozumienia. Oczekujemy na zwrot aneksu z firmy Roche Polska Sp. z o.o. 

- W przypadku zobowiązań względem Asclepios S.A. zgodnie z Porozumieniem w sprawie spłaty 

nr 38/2014 z dnia 16 maja 2014 r., przyczyny opóźnienia w spłacie  wynikają z pojawiających się zakłóceń 

w płynności finansowej będących skutkiem zmian wprowadzanych przez MOW NFZ w zakresie 

finansowania świadczeń medycznych wykonywanych w ciągu roku. Szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii 

przedstawiono w piśmie z dnia 05.09.2014 r. (…). 

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, należy zauważyć, że e-mail potwierdzający wydłużenie terminu 

płatności rat do 31 października 2014 r. (dotyczy firmy Farmacol DS. Sp. z o.o.129) został wysłany przez 

referenta ds. Monitoringu w Farmacol DS. Sp. z o.o. Powstaje uzasadniona wątpliwość, czy ww. osoba 

była upoważniona do reprezentowania spółki w przedmiotowej sprawie, a tym samym, czy renegocjacja 

terminu płatności w takiej formie jest skuteczna. Natomiast odnośnie do wyjaśnień dotyczących 

renegocjacji zawartego porozumienia z Roche Polska Sp. z o.o. CSK MSW nie przedstawił żadnych 

dokumentów potwierdzających zmianę harmonogramu oraz nie określił, kiedy miało miejsce 

renegocjowanie zawartego porozumienia. 

Odnośnie do pytań zespołu kontrolnego MSW, czy zmiany terminów spłaty zobowiązań wymagalnych 

są/były przez CSK MSW formalnie uzgadniane z Wierzycielami (np. aneks do porozumienia, etc.), 

Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik130 wyjaśnił, że [pisownia oryginalna]: W przypadku 

konieczności wydłużenia terminu zapłaty ustalonej porozumieniem raty zadłużenia, CSK MSW wnioskuje 

                                                           
128 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3844/427/2014 z dnia 09 września 2014 r. 
129 W przypadku tego porozumienia podmiot nie przewiduje umorzenia odsetek. 
130 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3844/427/2014 z dnia 09 września 2014 r. 
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do wierzyciela o zmianę zapisów porozumienia lub harmonogramu spłaty rat. Jeśli opóźnienie spłaty 

dotyczy od jednego do kilku dni i wynika z późniejszej niż spodziewana płatności NFZ na rzecz CSK MSW, 

kontaktujemy się z wierzycielem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji. Kontrahent rezygnuje 

wówczas z formalnego zawarcia aneksu, gdyż płatność następuje szybciej niż obieg dokumentów 

związanych z podpisaniem aneksu. 

Z informacji przekazanych przez Dyrektora CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marka Durlika131 wynika,  

że [pisownia oryginalna]: W okresie 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. nie występowały 

opóźnienia w spłacie zobowiązań wymagalnych wobec innych podmiotów, z którymi zawarto 

porozumienia określające nowe terminy płatności. 

Odnośnie do pytania zespołu kontrolnego MSW, czy wobec CSK MSW w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 

30 czerwca 2014 r. toczyły się lub trwają postępowania sądowe z powództwa wierzycieli, Dyrektor CSK 

MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik132 wyjaśnił, że [pisownia oryginalna]: W okresie 01 styczeń 2013 – 

30 czerwiec 2014 r. wobec Szpitala prowadzone były z wniosku wierzycieli postępowania nakazowe  

o zapłatę. W większości spraw, wierzytelności zostały uregulowane w terminie wcześniejszym niż termin 

dostarczenia postanowienia sądowego. Z większością wierzycieli zobowiązań wymagalnych udaje się 

podpisać porozumienia lub ugody, gdyż jako dostawcy towarów i usług dla publicznych podmiotów 

leczniczych mają oni świadomość występowania zaburzeń płynności finansowej w takich jednostkach. 

Jeśli jednak wydłużone oczekiwanie na zapłatę stanowi zagrożenie dla płynności kontrahenta,  

to postępowanie sądowe jest często najszybszą drogą uzyskania środków finansowych. Niestety brak jest 

ustawowych regulacji co do terminu regulowania przez płatnika (NFZ) zobowiązań wobec 

świadczeniodawców za świadczenia ratujące życie czy świadczenia nielimitowane, których wartość nie 

zmieściła się w rocznym limicie, zatem w negocjacjach z wierzycielem Szpital zawsze stoi na przegranej 

pozycji, gdyż może wskazać sztywnego, ostatecznego terminu posiadania środków finansowych na 

zapłatę za leki i materiały medyczne wykorzystane przy wykonaniu tych ponadlimitowych świadczeń. 

Z informacji przekazanych przez Dyrektora CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marka Durlika133 wynika,  

że [pisownia oryginalna]: W okresie 01 stycznia 2013 r. – 30 czerwca 2014 r. nie były prowadzone 

egzekucje komornicze z tytułu windykacji wierzytelności dotyczących nieuregulowanych zobowiązań 

z tytułu dostaw i usług. 

 

Odnośnie do pytań zespołu kontrolnego MSW, czy w CSK MSW prowadzona jest analiza płynności 

finansowej, w szczególności pod kątem możliwości spłaty zobowiązań przeterminowanych oraz 

terminowego regulowania zobowiązań bieżących oraz czy w związku z zawartymi porozumieniami 

w sprawie spłaty zobowiązań wymagalnych przeprowadzona została analiza płynności i ocena możliwości 

ich spłaty w ustalonych terminach, Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik134 wyjaśnił,  

że [pisownia oryginalna]: Analiza płynności finansowej w CSK MSW jest procesem ciągłym. Główny 

Księgowy dokonuje stałej analizy płynności finansowej w każdym miesiącu w oparciu o  

                                                           
131 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3844/427/2014 z dnia 09 września 2014 r. 
132 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3720/394/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. [w piśmie błędnie wskazano datę: 
27 września 2014r.]. 
133 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3720/394/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. [w piśmie błędnie wskazano datę: 
27 września 2014r.]. 
134 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3844/427/2014 z dnia 09 września 2014 r. 
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1) dane Działu Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej dotyczące: 

 środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych CSK MSW 

 środków niezbędnych do zapłaty wynagrodzeń, w tym także zobowiązań na rzecz zleceniobiorców 

i osób zatrudnionych na podstawie innych umów cywilnoprawnych 

 środków niezbędnych do zapłaty zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, podatki, PFRON) 

 wartości rat pożyczek/kredytów przypadających do spłaty w danym miesiącu 

 wartości zobowiązań względem dostawców, w tym zobowiązań wynikających z zawartych 

porozumień oraz zobowiązań wymagalnych  

2) dane Działu Statystyki Medycznej dotyczące zafakturowanych w danym miesiącu świadczeń opieki 

zdrowotnej i wysokości przypadających z tego tytułu należności od NFZ na rzecz CSK MSW 

3) dane Działu Rozliczeń dotyczące zafakturowanych w danym miesiącu innych usług i świadczeń 

wykonanych na rzecz ich odbiorców i wysokości przypadających z tego tytułu należności na rzecz CSK 

MSW. 

Dane te są zestawiane przy wykorzystaniu formularza w formacie xls i stanowią źródło informacji 

zarządczej. W oparciu o informacje dotyczące ruchu środków pieniężnych podejmowane są decyzje co do 

możliwości zawarcia porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań wymagalnych, lecz także decyzje 

dotyczące np. uruchomienia środków z kredytu obrotowego czy podejmowania działań w celu 

przyśpieszenia zapłaty należności na rzecz CSK MSW. 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. koszty z tytułu odsetek za nieterminowe płatności (konto 751-06) wyniosły 

2.272.963,81 zł. (odsetki na koniec analogicznego okresu roku poprzedniego, tj. 2012 r. wynosiły 

504.730,53 zł), natomiast na koniec pierwszego półrocza 2014 r. koszty odsetek za nieterminowe 

płatności wynosiły 871.062,46 zł (odsetki na koniec analogicznego okresu roku poprzedniego,  

tj. pierwszego półrocza 2013 r. wynosiły 807.703,55 zł). 

Poza tym na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2013 r., utworzono rezerwę na pewne lub o dużym stopniu 

prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek ustawowych od zobowiązań wymagalnych 

w łącznej kwocie 1.116.411,93 zł. 

Reasumując, przyczyną wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług był brak uznania przez NFZ należności 

CSK MSW z tytułu nadwykonań, a co za tym idzie brak zapłaty. Poza tym należy zauważyć, że CSK MSW 

podejmowało działania w zakresie aktywnego zarządzania zobowiązaniami wymagalnymi (zawieranie 

z wierzycielami ugód, porozumień, etc.) w celu dokonania spłaty tych zobowiązań oraz zmniejszenia lub 

uniknięcia kosztów odsetek za nieterminowe płatności. 

4) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 

Zestawienie zobowiązań Szpitala z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń w analizowanym 

okresie w periodyzacji półrocznej sporządzone na podstawie danych prezentowanych przez CSK 

w sprawozdaniach finansowych półrocznych135 i rocznym136, według klasyfikacji bilansowej przedstawia 

poniższa tabela: 

                                                           
135 Bilans na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz bilans na dzień 30 czerwca 2014 r. 
136 Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 
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Pozycja 
Pasywów 

Wyszczególnienie 
stan na 30 

czerwca 2014 r. 
stan na 31 

grudnia 2013 r. 
stan na 30 

czerwca 2013 r. 
stan na 31 

grudnia 2012 r. 

B III. 2 g) 
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń i innych świadczeń 

5 551 263,70 5 966 604,42 5 874 120,66 5 896 712,33 

Na pozycję bilansową zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń w CSK 

w analizowanym okresie składały się: 

 persaldo konta 222 – rozliczenie VAT należnego; 

 persaldo konta 223 – podatek VAT do rozliczenia; 

 persaldo konta 224 – rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych; 

 persaldo konta 226 – rozrachunki z tytułu podatku od nieruchomości; 

 persaldo konta 227 – rozrachunki z tytułu PFRON; 

 persaldo konta 229-1 – rozrachunki z ZUS 51; 

 persaldo konta 229-2 – rozrachunki z ZUS 52; 

 persaldo konta 229-3 – rozrachunki z ZUS 53; 

 oraz persaldo konta 229-6 – rozrachunki z ZUS 54. 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. na kwotę 5.551.263,70 zł zobowiązań z tytułu podatków, ceł, 

ubezpieczeń i innych świadczeń, prezentowaną w pozycji bilansowej, składały się następujące pozycje: 

Symbol 
konta 

Nazwa konta Saldo Wn Saldo Ma PerSaldo 

222-08 8% 0,00 zł 6 756,73 zł -6 756,73 zł 

222-23 23% 0,00 zł 568 827,02 zł -568 827,02 zł 

222-WP WEWNĄTRZ WSPOLNOTOWE 0,00 zł 9 059,20 zł -9 059,20 zł 

223-00-00 VAT należny do rozliczenia w nast.mies. 443 992,00 zł 0,00 zł 443 992,00 zł 

224-01 Podatek dochodowy od os.fiz.PIT-4 0,00 zł 986 638,00 zł -986 638,00 zł 

226-00 Warszawa 36 778,00 zł 257 284,00 zł -220 506,00 zł 

226-01 Pułtusk 0,00 zł 181,20 zł -181,20 zł 

226-02 Maków 0,00 zł 429,80 zł -429,80 zł 

226-03 Ciechanów 0,00 zł 1 878,00 zł -1 878,00 zł 

226-04 Radom 0,00 zł 5 286,00 zł -5 286,00 zł 

226-05 Płock 534,00 zł 3 672,00 zł -3 138,00 zł 

226-06 Konstancin-Jeziorna 1 807,00 zł 12 647,00 zł -10 840,00 zł 

227-01 PFRON 0,00 zł 13 762,00 zł -13 762,00 zł 

229-1 Rozrachunki ZUS 51 0,00 zł 3 035 926,94 zł -3 035 926,94 zł 

229-2 Rozrachunki ZUS 52 0,00 zł 906 355,35 zł -906 355,35 zł 

229-3 Rozrachunki ZUS 53 0,00 zł 201 280,12 zł -201 280,12 zł 

229-6 Rozrachunki  ZUS 54 0,00 zł 24 391,34 zł -24 391,34 zł 

Razem -5 551 263,70 zł 

Zespół kontrolny stwierdził: 

 różnice pomiędzy deklaracją VAT-7 za II kwartał 2014 r. a saldami kont VAT-u naliczonego i należnego 

na koniec tego okresu (konta 221 i 222): 

Symbol konta 06/2014 
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konto deklaracja różnica 

221-01-02 812,16   -812,16 

221-03-02 16 082,30 13 750,00 -2 332,30 

222-08 -6 756,73 -6 757,00 -0,27 

222-23 -568 827,02 -569 801,00 -973,98 

222-WP -9 059,20 -9 281,00 -221,80 

 różnice pomiędzy deklaracją DRA za 06/2014 a saldami kont rozrachunkowych z ZUS na koniec tego 

okresu: 

Symbol konta 
06/2014 

konto deklaracja różnica 

229-1 -3 035 926,94 -3 042 184,63 -6 257,69 

229-2 -906 355,35 -906 616,55 -261,20 

229-3 -201 280,12 -201 591,56 -311,44 

229-6 -24 391,34 -24 193,43 197,91 

Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik137 wyjaśnił, że [pisownia oryginalna]: Różnice 

pomiędzy deklaracją VAT-7 za II kwartał 2014r. a saldami kont VAT-u naliczonego i należnego na koniec 

tego okresu dotyczą : 

 Konto 222-08   różnica         -0,27       - zaokrąglenia do pełnych złotych. 

 Konto 222-23   różnica     -973,98      dotyczy kwoty wynikającej z faktur zaksięgowanych w m-cu  

lipcu (data wystawienia lipiec) z datą powstania obowiązku podatkowego i ujęciu w deklaracji za 

II kw. 2014 r. 

 Konto 222-WP  różnica    -221,80     dotyczy faktury zaksięgowanej w m-cu lipcu z datą sprzedaży 

czerwiec i ujęciu w deklaracji za II kw. 2014 r. 

Powstanie obowiązku podatkowego w powyższych przypadkach dotyczyło II kwartału 2014r. 

 221-01-02 – różnica 812,16  - podatek VAT naliczony do odliczenia w następnym miesiącu 

 221-03-02 – różnica 2 332,30 - podatek VAT naliczony do odliczenia w następnym miesiącu. 

Rozbieżności pomiędzy deklaracją DRA za 06/2014 r. a saldami kont rozrachunkowych wynikają  

ze sporządzanych na bieżąco korekt deklaracji DRA za m-ce poprzednie. Na różnice wpływ mają również 

korygowane zasiłki  i wynagrodzenia chorobowe np. urlopy macierzyńskie, zwolnienia związane 

z wypadkiem w pracy. Korekty deklaracji sporządzane są na bieżąco, w oparciu o sukcesywnie 

otrzymywane informacje z ZUS oraz Działu Kadr. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 

i innych świadczeń CSK MSW wynikały z bieżących deklaracji, a stwierdzone rozbieżności spowodowane 

były korektami dotyczącymi okresów poprzednich. 

Zespół kontrolny nie weryfikował prawidłowości rozliczeń z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń. 

Z ewidencji księgowej wynika, że w 2013 r. CSK MSW ponosiło koszty odsetek od zobowiązań 

publicznoprawnych (konto 751-01) w kwocie 1.928,00 zł. Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych 

związane były ze złożeniem korekt i nie wynikały ze zwłoki w zapłacie zobowiązań publicznoprawnych138. 

                                                           
137 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3777/411/2014 z dnia 03 września 2014 r. 
138 Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie Szpital przekazał w piśmie z dnia 03 września 2014 r. znak: CSK-KO-090/3777/411/2014.  
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5) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 

Zestawienie zobowiązań Szpitala z tytułu wynagrodzeń w analizowanym okresie w periodyzacji 

półrocznej, sporządzone na podstawie danych prezentowanych przez CSK w sprawozdaniach 

finansowych półrocznych139 i rocznym140, według klasyfikacji bilansowej, przedstawia poniższa tabela: 

Pozycja 
Pasywów 

Wyszczególnienie 
stan na 30 

czerwca 2014 r. 
stan na 31 

grudnia 2013 r. 
stan na 30 

czerwca 2013 r. 
stan na 31 

grudnia 2012 r. 

B III. 2 h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  89 246,12 131 813,43 83 100,15 102 490,17 

Na pozycję bilansową zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w CSK składają się przede wszystkim persaldo 

konta 230 – rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń141 oraz persaldo konta 240 – pozostałe 

rozrachunki142 w części dotyczącej zobowiązań wynikających z potrąceń z wynagrodzeń, do których 

pracownik upoważnił zakład pracy (np. ubezpieczenia dobrowolne), lub które wynikają z innych tytułów 

np. obciążeń komorniczych. 

Odnośnie do pytania zespołu kontrolnego MSW, z czego wynikają salda zobowiązań z tytułu 

wynagrodzeń na dzień 30 czerwca 2014 (konto 230), Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek 

Durlik143 wyjaśnił, że [pisownia oryginalna]: Saldo zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (konto 230) na 

30.06.2014 r. to postawione do dyspozycji a niepodjęte przez pracowników wynagrodzenia wypłacane w 

kasie CSK MSW. 

Mając na uwadze wartość salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w odniesieniu do łącznej wartości 

zobowiązań Szpitala należy uznać, że pozycja ta w analizowanym okresie miała marginalny wpływ na 

ogólną wartość zobowiązań Szpitala. 

 

Z ewidencji księgowej wynika, że w 2013 r. CSK MSW ponosił koszty odsetek od zobowiązań z tytułu 

wynagrodzeń (konto 751-08) w kwocie 107,70 zł. Mając na uwadze, powyższe zespół kontrolny zwrócił 

się z prośbą o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. 

Z informacji przekazanych przez Dyrektora CSK MSW Pana dr hab. n. med. Marka Durlika (pismo 

Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3777/411/2014 z dnia 03 września 2014 r.) 

wynika, że [pisownia oryginalna]: Opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia dla zwolnionego Pracownika 

wynikało z niedopełnienia przez niego obowiązku dostarczenia dokumentów niezbędnych dla ustalenia 

                                                           
139 Bilans na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz bilans na dzień 30 czerwca 2014 r. 
140 Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 
141 Konto 230 – rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń służy do ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń za pracę, należnych w 
pieniądzu lub naturze, pracownikom i osobom wykonującym pracę na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia, umowy o 
dzieło, umowy agencyjnej, itp. Na koncie tym ujmuje się również potrącenia z wynagrodzeń obowiązkowych obciążeń z tytułu podatku i składek 
ubezpieczeniowych oraz potrącenia, do których pracownik upoważnił zakład pracy lub wynikają z innych tytułów np. obciążeń komorniczych. 
142 Konto 240 – pozostałe rozrachunki służy do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków bezspornych nie ujętych na innych kontach 
zespołu 2. Na koncie tym ewidencjonuje się następujące rozrachunki: 

 z tytułu pomyłek w wyciągach bankowych 

 z tytułu ubezpieczeń OC, ubezpieczeń majątkowych i innych ubezpieczeń dobrowolnych 

 z tytułu refundacji kosztów 

 z tytułu rozliczeń sądowych i komorniczych 

 z tytułu rozliczeń ze związkami zawodowymi i kasą PKZP 

 z tytułu wadiów i kaucji 

 rozrachunki z tytułu leasingu finansowego środków trwałych 

 rozrachunki z tytułu sprzedaży aktywów trwałych. 
143 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3777/411/2014 z dnia 03 września 2014 r. 
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właściwej wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W związku z zaistniałą 

sytuacją Pracodawca musiał przeprowadzić  stosowne postępowanie wyjaśniające w zakresie  ustalenia 

nowego okresu zasiłkowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Po ustaleniu wymiaru ilości dni przysługującego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na 

dzień rozwiązania umowy o pracę tj. 31 lipca 2013 r. zobowiązanie to zostało uregulowane niezwłocznie 

po uzyskaniu decyzji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (…). 

6) Inne zobowiązania długo- i krótkoterminowe 

Zestawienie innych zobowiązań Szpitala w analizowanym okresie w periodyzacji półrocznej sporządzone 

na podstawie danych, prezentowanych przez CSK w sprawozdaniach finansowych półrocznych144  

i rocznym145, według klasyfikacji bilansowej, przedstawia poniższa tabela: 

Pozycja 
Pasywów 

Wyszczególnienie 
stan na 30 

czerwca 2014 r. 
stan na 31 

grudnia 2013 r. 
stan na 30 

czerwca 2013 r. 
stan na 31 

grudnia 2012 r. 

B II. d) inne zobowiązania (długoterminowe)         

B III. 2 i) Inne zobowiązania (krótkoterminowe) 831 384,70 1 419 148,15 877 501,57 1 071 776,29 

 
inne zobowiązania (długoterminowe + 
krótkoterminowe) razem 

831 384,70 1 419 148,15 877 501,57 1 071 776,29 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. na kwotę 831.384,70 innych zobowiązań prezentowaną 

w pozycji bilansowej składały się następujące pozycje: 

Symbol konta Nazwa konta Saldo Wn Saldo Ma PerSaldo 

240-00-00 Wpłaty do wyjasnienia 0,00 zł 6 104,63 zł -6 104,63 zł 

240-40-01 Vadia przetargowe 0,00 zł 590 498,65 zł -590 498,65 zł 

240-40-02 Kaucje gwarancyjne - zabezpieczenie umów 0,00 zł 155 690,85 zł -155 690,85 zł 

240-44-01 Odszkodowanie/ Wyrok Sądowy […]/146 0,00 zł 9 886,44 zł -9 886,44 zł 

240-44-02 
Odszkodowanie/Wyrok sądowy Sygn.akt: XXIV C 

408/11,[…]147 
0,00 zł 4 200,00 zł -4 200,00 zł 

240-44-03 
Odszkodowanie/Wyrok sądowy Sygn.akt: XXIV C 

408/11,[…]148 
0,00 zł 16 200,00 zł -16 200,00 zł 

234*** 
Pozostałe rozrachuni z pracownikami (kaucje za 

pilota) 
 43 776,00 zł -43 776,00 zł 

270-01-01-01 
Dotacje celowe - Środki MZ 15%  Projekt UE (036 

Ch.dzie.) Wyd. kwal. 
0,00 zł 491,94 zł -491,94 zł 

270-01-01-02 
Dofinansowanie EFRR  - 85%  Projekt UE (036 

Ch.dzie.) Wyd. kwal. 
0,00 zł 4 536,19 zł -4 536,19 zł 

Razem -831 384,70 zł 

Jak wynika z powyższego zestawienia na wartość pozycji inne zobowiązania przede wszystkim składają 

się: vadia przetargowe (590.498,65 zł) i kaucje gwarancyjne – zabezpieczenie umów (155.690,85 zł), 

                                                           
144 Bilans na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz bilans na dzień 30 czerwca 2014 r. 
145 Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 
146 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 07 lipca 2009 r. (Sygn. XXIV C 636/08) oraz Wyrok Sądu Apelacyjnego  
w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 06 kwietnia 2011 r. (Sygn. akt I ACa 1095/09). 
147 Protokół z dnia 01 sierpnia 2013 r. (Sygn. akt I Co 1199/13) – Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa I Wydział Cywilny. 
148 Protokół z dnia 01 sierpnia 2013 r. (Sygn. akt I Co 1199/13) – Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa I Wydział Cywilny. 
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które to pozycje na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiły 89,75% ogólnej wartości zobowiązań 

prezentowanych w tej pozycji bilansowej. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., 30 czerwca 2013 r. oraz 31 grudnia 2012 r. vadia przetargowe 

i kaucje gwarancyjne – zabezpieczenie umów stanowiły odpowiednio 81,12%, 93,85%, 99,98% ogólnej 

wartości zobowiązań, prezentowanych w tej pozycji bilansowej według stanu na dany dzień. 

Mając na uwadze wartość innych zobowiązań w odniesieniu do łącznej wartości zobowiązań Szpitala 

należy uznać, że pozycja ta w analizowanym okresie miała marginalny wpływ na ogólną wartość 

zobowiązań Szpitala. 

7) Zaliczki otrzymane na dostawy 

Zestawienie wartości zaliczek otrzymanych przez Szpital na dostawy w analizowanym okresie 

w periodyzacji półrocznej, sporządzone na podstawie danych prezentowanych przez CSK 

w sprawozdaniach finansowych półrocznych149 i rocznym150, według klasyfikacji bilansowej, przedstawia 

poniższa tabela: 

Pozycja 
Pasywów 

Wyszczególnienie 
stan na 30 

czerwca 2014 r. 
stan na 31 

grudnia 2013 r. 
stan na 30 

czerwca 2013 r. 
stan na 31 

grudnia 2012 r. 

B III. 2 e) zaliczki otrzymane na dostawy  33 816,80 31 381,19 63 905,72 31 510,93 

Z zaliczkami otrzymanymi na dostawy mamy do czynienia wtedy, gdy podmiot (w tym przypadku Szpital) 

otrzymał wcześniej zapłatę niż wykonał dostawę. W pozycji tej prezentowane są więc przedpłaty. 

Z wyjaśnień Dyrektora CSK MSW Pana dr hab. n. med. Marka Durlika151 wynika, że [pisownia oryginalna]: 

Saldo zobowiązań z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy (konto 200) to przedpłaty medycznych kart 

abonamentowych (pacjenci komercyjni) i miejsc parkingowych (pracownicy oraz osoby zatrudnione na 

podstawie umów cywilnoprawnych). 

Mając na uwadze wartość zaliczek otrzymanych na dostawy w odniesieniu do łącznej wartości 

zobowiązań Szpitala należy uznać, że pozycja ta w analizowanym okresie miała marginalny wpływ na 

ogólną wartość zobowiązań Szpitala. Poza tym, należy mieć na uwadze charakter tego zobowiązania, czyli 

fakt, że mamy do czynienia z przedpłatą. 

 

W 2013 r. oraz w pierwszej połowie 2014 r. w CSK MSW miały miejsce opóźnienia w zapłacie świadczeń 

pieniężnych, wynikających z wystąpień pokontrolnych NFZ, w wyniku czego NFZ obciążył Szpital 

odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia w zapłacie ww. świadczeń pieniężnych (konto 751-09)  

w kwocie odpowiednio 20.013,25 zł oraz 279,18 zł. Mając na uwadze powyższe, zespół kontrolny zwrócił 

się z prośbą o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. 

Z informacji przekazanych przez Dyrektora CSK MSW Pana dr hab. n. med. Marka Durlika (pismo 

Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3777/411/2014 z dnia 03 września 2014 r.) 

wynika, że [pisownia oryginalna]: Opóźnienie w zapłacie świadczeń pieniężnych wynikających z wystąpień 

pokontrolnych NFZ jest konsekwencją korzystania przez szpital ze środków odwoławczych przewidzianych 

                                                           
149 Bilans na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz bilans na dzień 30 czerwca 2014 r. 
150 Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r. 
151 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3844/427/2014 z dnia 09 września 2014 r. 
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w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, umożliwiających 

kwestionowanie ustaleń i zaleceń pokontrolnych MOW NFZ. Uruchomienie procedury odwoławczej nie 

wstrzymuje naliczania odsetek, które szpital zmuszony jest zapłacić w przypadku nieuwzględnienia 

odwołania Stosowanie w/w środków prawnych przynosi również pozytywne skutki w postaci uznania 

przez MOW NFZ zastrzeżeń szpitala i zwrotu pobranych środków pieniężnych tytułem kar umownych lub 

nienależnych środków pieniężnych. 

Odnośnie do pytania zespołu kontrolnego MSW, czy w CSK MSW w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 

czerwca 2014 r. występowały zobowiązania warunkowe, np. z tytułu udzielonej gwarancji, poręczenia, 

indosowania weksla, toczącego się postępowania sądowego, podpisania umowy przewłaszczenia 

składników lub innych, Dyrektor CSK MSW Pan dr hab. n. med. Marek Durlik152 wyjaśnił, że [pisownia 

oryginalna]: W okresie od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. nie występowały zobowiązania 

warunkowe. 

W raporcie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego CSK MSW za 2013 rok153 wyliczono 

wskaźniki płynności oraz szybkości obrotu zobowiązaniami, jak w tabeli poniżej: 

  wzór  2013 r. 2012 r. dynamika zmian 

wskaźnik bieżącej płynności  
 aktywa obrotowe  

0,95 1,13 -0,18 
  zobowiązania bieżące154   

       

szybkość obrotu zobowiązaniami 
  stan zobowiązań handlowych *365   

74 53 21 
  przychody ze sprzedaży   

Wskaźnik płynności bieżącej jest poniżej wartości uznawanej za poprawną155. Cykl rotacji zobowiązań 

wydłużył się o 21 dni w porównaniu z rokiem ubiegłym. Biegły rewident w raporcie z badania 

sprawozdania finansowego CSK MSW za 2013 rok stwierdził, że156: Podczas badania nie odnotowano 

istnienia okoliczności, które mogłyby wskazywać na zagrożenie kontynuacji działalności przez Szpital, 

bądź na istotne ograniczenie dotychczasowej działalności, przez co najmniej 12 miesięcy od dnia 

bilansowego, to jest od 31 grudnia 2013 roku. 

Należy mieć na uwadze, że dla sytuacji finansowej Szpitala istotne znaczenie będzie miał wyrok sądu w 

sprawie zapłaty należności CSK MSW przez NFZ z tytułu niezapłaconych nadwykonań. Z informacji 

przekazanych przez CSK MSW najbliższe posiedzenie sądu w przedmiotowej sprawie będzie miało 

miejsce w dniu 25 listopada 2014 r. 

Raportowany ujemny wynik finansowy jednostki za I półrocze 2014 r.  

W toku kontroli stwierdzono, że w rachunku zysków i strat za pierwsze półrocze w latach 2012–2014 

wykazywana była strata, w wysokości odpowiednio -25.166.199,10 zł, -20.736.880,54 zł, -18.557.425,73 

                                                           
152 Pismo Centralnego Szpitala Klinicznego MSW znak: CSK-KO-090/3720/394/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. [w piśmie błędnie wskazano datę: 
27 września 2014r.]. 
153 Strona 13 dokumentu pn. Raport z badania sprawozdania finansowego uzupełniający opinię za okres 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. 
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137; Warszawa, dnia 14 kwietnia 
2014r. 
154 Zobowiązania krótkoterminowe. 
155 Optymalna wartość tego wskaźnika powinna zawierać się w przedziale od 1,2 do 2,0. 
156 Strona 14 dokumentu pn. Raport z badania sprawozdania finansowego uzupełniający opinię za okres 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. 
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137; Warszawa, dnia 14 kwietnia 
2014r. 
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zł, natomiast na koniec roku wykazywany był zysk odpowiednio 757.400,82 w 2012 r. oraz 1.127.662,63 

w 2013 r. 

Ustalono, że prezentowane w rachunku zysku i strat za pierwsze półrocze straty są wynikiem 

prowadzonej w CSK MSW ewidencji księgowej przychodów, bowiem w ciągu roku w poz. I. Przychody 

netto ze sprzedaży produktów ujmowane są wyłącznie zafakturowane przychody z Mazowieckiego OW 

NFZ (niezawierające błędów sprawozdawczych oraz mieszczące się w kwocie limitu świadczeń za dany 

okres sprawozdawczy). Faktury zaakceptowane przez Mazowiecki OW NFZ wystawiane są przez CSK 

MSW w programie służącym do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi określonymi w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.  W przypadku 

świadczeń nielimitowanych wystawienie faktury jest możliwe po podpisaniu z Mazowieckim OW NFZ 

aneksu do umowy. Ponadto, ujemny wynik finansowy prezentowany w półrocznych sprawozdaniach 

wynika z przesunięcia w czasie rozliczeń z NFZ157. Ostateczny termin rozliczenia umowy zawartej  

z Mazowieckim OW NFZ w danym roku to 45 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a więc  

w I kwartale roku następnego158. 

Praktyką stosowaną przez CSK MSW,  po zakończeniu okresu rozliczeniowego, jest wystawianie poza 

programem służącym do rozliczania umów, faktur za świadczenia zrealizowane i niesfinansowane przez 

Mazowiecki OW NFZ w danym okresie rozliczeniowym i przedstawianie ich do zapłaty płatnikowi. 

Przedmiotowe faktury odsyłane są przez Mazowiecki OW NFZ bez realizacji159.  

W toku kontroli stwierdzono, że przychody z tytułu zrealizowanych świadczeń ponadlimitowych 

ujmowane są wyłącznie w rocznym sprawozdaniu finansowym CSK MSW160. Jednocześnie celem 

zachowania zasady ostrożności, należności od Mazowieckiego OW NFZ z tytułu świadczeń 

ponadlimitowych prezentowane są po skorygowaniu o odpis aktualizujący161.  

Jednocześnie, w toku kontroli, jednostka poinformowała, że rozważane jest wprowadzenie zmian  

w zasadach ewidencji księgowej przychodów w trakcie rok obrotowego, jako przychodów przyszłych 

okresów162. 

Uwzględniając powyższe potwierdzono, że raportowany ujemny wynik finansowy jednostki za  

I półrocze 2014 r. jest konsekwencją okoliczności, o których informował Dyrektor CSK MSW z piśmie  

z dnia 11 sierpnia 2014 r. (znak: CSK-KO-072/361/2014).  

Efektywność poniesionych nakładów inwestycyjnych. 

 

Na podstawie objętych badaniem kontrolnym inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku 

magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Rehabilitacji (I etap)163 oraz pn. Budowa budynku 

                                                           
157 Pismo z dnia 27.09.2014 r., znak: CSK-KO-090-3720/394/2014 
158 §23 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484) 
159 Pismo z dnia 27.03.2014 r., znak: DMU-424-349-1-MMS/14/31820 
160 Wynika to zasady współmierności przychodów i kosztów określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości: „W księgach rachunkowych 
jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące 
danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 
161 Załącznik do pisma CSK KO 90/3744/399/2014 z dnia 29.08.2014 r., pismo z dnia 27.09.2014 r., znak: CSK KO 90/3720/394/2014 
162 Pismo z dnia 27.09.2014 r., znak: CSK KO 90/3720/394/2014, pismo z dnia 02.09.2014 r, znak: CSK KO  090/3763/410/2014. 
163 Zwana dalej również Budową Centrum Rehabilitacji. 
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administracyjno-garażowego wraz z lądowiskiem dla helikopterów sanitarnych na terenie CSK MSW  

w Warszawie164 pozytywnie oceniono działania Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w Warszawie165 w zakresie efektywności poniesionych nakładów inwestycyjnych. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w Centralnym Szpitalu Klinicznym 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w okresie objętym kontrolą sporządzane były Plany 

finansowe. W ramach ww. Planów sporządzane były Plany rzeczowo-finansowe zadań inwestycyjnych  

i remontowych CSK MSW, które zgodne z § 14 pkt 3 ppkt a) Statutu Centralnego Szpitala Klinicznego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie166 stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 43 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu 

Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie167, zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez Radę Społeczną Szpitala.  

W związku z realizacją ww. projektów CSK MSW w Warszawie opracował Programy inwestycji. Zgodnie  

z określonymi terminami Budowa Centrum Rehabilitacji168 została zrealizowana w latach 2010 – 2013, 

a Budowa budynku administracyjno-garażowego169 wraz z lądowiskiem w okresie 2010 – 2012.   

W Programie inwestycji, dotyczącym Budowy Centrum Rehabilitacji, pierwotnie na realizację zadania 

przewidziano środki w wysokości 19.200.000,00. Po dokonaniu aktualizacji, inwestycję planowano 

prowadzić etapowo w zależności od posiadanych środków finansowych, w tym określono, że ok. 

33 701 000,00 zł przeznaczone będą m.in. na - budynek szpitalny obejmujący oddziały szpitalne, blok 

operacyjny, pomieszczenia do rehabilitacji i zabiegów, socjalno-techniczne oraz archiwum szpitala. 

Program omawianej inwestycji przewidywał również budowę basenu oraz kompleksu odnowy 

biologicznej170 za kwotę  ok. 9.349.000,00 zł. 

Decyzja o Budowie Centrum Rehabilitacji nie została poprzedzona stosowną analizą ekonomiczną,  

co zostało uznane za uchybienie. Kontrolowany wyjaśnił, że inwestycja realizowana była zgodnie  

z Projektem Planu Restrukturyzacji, w którym planowane było utworzenie Centrum Rehabilitacji  

w budynku „K”. Podyktowane to było koniecznością właściwego gospodarowania mieniem poprzez 

zagospodarowanie niszczejącego budynku warsztatowego oraz wykorzystanie powierzchni na stworzenie 

dodatkowych miejsc świadczenia usług medycznych dla pacjentów. 

Rzeczywisty koszt inwestycji pn. Budowa Centrum Rehabilitacji wyniósł 33.664.172,34 zł. W ramach 

czynności kontrolnych zbadano 100% wydatków, w tym:   

 

1. Umowę Nr 5/Rem/2010 na opracowanie dokumentacji projektowej pt.: Rozbudowa 

i przebudowa  budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Rehabilitacji  oraz 

                                                           
164 Zwana dalej również Budową budynku administracyjno-garażowego wraz z lądowiskiem. 
165 Zwanego dalej również CSK MSW w Warszawie. 
166 Zwanego dalej również Statutem. 
167 Dz. Urz. MSW 2012, poz. 47. 
168 Program inwestycji Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Rehabilitacji zatwierdzony w dniu 
7 kwietnia 2010 r. przez Zastępcę Dyrektora DZ MSWiA. Aktualizacje z dnia 3 lipca 2012 r.,  28 września 2012 r., 20 maja 2013 oraz 2 lipca 2013 r. 
– zatwierdzone przez Dyrektora DZ MSW. 
169 Program inwestycji Budowa budynku administracyjno-garażowego wraz z lądowiskiem dla helikopterów sanitarnych na terenie CSK MSW 
w Warszawie zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2009 r. przez  Aktualizacja Programu zatwierdzona w dniu 17 marca 2010 r. przez zastępcę 
dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA. 
170 Wykonanie prac budowlanych kompleksu basenowego rekreacyjno-rehabilitacyjnego zaplanowano na lata 2014 – 2015 . 
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wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych  budynków gospodarczo-garażowych na terenie 

CSK MSWIA – 455.000,00 zł. 

2. Umowę Nr 5/Rem/2011 na Rozbudowę i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego 

na potrzeby Centrum Rehabilitacji -II etap inwestycji – 12.898.529,07 zł. 

3. Umowę Nr 4/Rem/2012 na Rozbudowę i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego 

na potrzeby Centrum Rehabilitacji  -III etap inwestycji – 20.116.829,96 zł. 

4. Umowę Nr 9/Rem/2013 na Wykonanie robót przystosowawczych w budynku Centrum 

Rehabilitacji na terenie CSK MSW w Warszawie – 193.813,31 zł. 

 

Podjęcie decyzji o realizacji Budowy budynku administracyjno-garażowego wraz z lądowiskiem zostało 

poprzedzone analizą ekonomiczną efektywności przedsięwzięcia, przygotowaną na podstawie danych 

przedstawionych przez Pełnomocnika ds. Finansowych i Controlingu CSK MSWiA171. 

Na inwestycję pn. Budowa budynku administracyjno-garażowego wraz z lądowiskiem CSK MSW  

w Warszawie zaplanował kwotę w wysokości 33.000.000,00 zł. Rzeczywisty koszt inwestycji wyniósł 

34.586.026,18 zł.172 W ramach czynności kontrolnych zbadano ok. 94 % omawianych wydatków, w tym:   

1. Umowę Nr 1/Rem/2011 na Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa 

budynku administracyjno-garażowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców sanitarnych na 

terenie CSK MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 – 26.666.666,00 zł. 

2. Umowę Nr 6/Rem/2012 na  Adaptacja pomieszczenia auli w budynku administracyjno- 

garażowym na terenie CSK MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 wraz z opracowaniem 

kompletnej dokumentacji projektowej uwzględniając projekty audio- wideo – akustyczne –   

5.995.000,00 zł. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Szpital nie naliczał kar umownych, 

ponieważ zadania zostały zakończone terminowo, a ich odbiory zostały dokonane zgodnie  

z postanowieniami zawartych umów. Nie stwierdzono także, aby w trakcie realizacji inwestycji jednostka 

poniosła straty rozumiane jako utracone korzyści.  

CSK MSW w Warszawie uzyskał w latach 2010-2013 dotacje z Departamentu Zdrowia MSW na 

inwestycje: pn. Budowa Centrum Rehabilitacji w wysokości 31.561.800,00 zł. oraz pn. Budowa budynku 

administracyjno-garażowego wraz z lądowiskiem w wysokości 25.200.000,00 zł. Pozostałe zasoby 

finansowe zaangażowane w realizację ww. inwestycji pochodziły ze środków własnych Szpitala. 

W związku z użytkowaniem Centrum Rehabilitacji w 2013 r. oraz w pierwszej połowie 2014 r. CSK MSW 

w Warszawie poniósł koszty173 w wysokości odpowiednio 231.000,00 zł174 oraz 377.000,00 zł175. 

                                                           
171 Zgodnie z pismem Nr CSKDZMZP-2375/624/2010 z dnia 3 marca 2010 r. 
172 Kierownik podmiotu kontrolowanego wyjaśnił, że wzrost kosztów inwestycji wynikał z otrzymanych w ramach postępowań przetargowych 
cen ofert, które były wyższe niż pierwotnie zakładano. 
173 Uwaga: Ze względu na brak zainstalowanych podliczników w budynkach w lokalizacji Wołoska, rozliczenie kosztów mediów, dla których 
kluczem podziałowym jest zajmowana powierzchnia, może być obarczone dużym błędem ze względu na różnorodność technologiczną 
wykonania poszczególnych budynków szpitala, co skutkuje różnorodnym zużyciem mediów. 
174 Źródła pochodzenia kosztów: Koszty utrzymania powierzchni (media) – 201 000,00 zł, Podatek od nieruchomości i inne opłaty - 6 000,00 zł, 
Koszt ubezpieczenia - 24 000,00 zł. 
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Przychody CSK MSW w Warszawie uzyskane w wyniku eksploatacji Centrum Rehabilitacji w ostatnich 

dwóch miesiącach 2013 r. kształtowały się na poziomie 4.021.000,00176 zł, a w pierwszym półroczu 

2014 r. 15.648.000,00177. 

W związku z użytkowaniem Budynku administracyjno-garażowego wraz z lądowiskiem w okresie od 

drugiej połowy 2012 r. do końca 2013 r. (lądowisko) i cały 2013 r. (budynek) oraz w pierwszej połowie 

2014 r. CSK MSW w Warszawie poniósł koszty178 w wysokości odpowiednio 1.090.000,00 zł179 

oraz 466.000,00 zł180. Przychody CSK MSW w Warszawie uzyskane w wyniku eksploatacji budynku 

administracyjno-garażowego wraz z lądowiskiem w okresie od drugiej połowy 2012 r. do końca 2013 r. 

(lądowisko) i cały 2013 r. (budynek) oraz w pierwszej połowie 2014 r. kształtowały się na poziomie 

28.427.000,00181 zł, a w pierwszym półroczu 2014 r. 8.297.000,00182. 

CSK MSW w Warszawie prognozuje, że w drugim półroczu 2014 r. uzyska przychody z inwestycji pn. 

Budowa Centrum Rehabilitacji w wysokości 15.581.000,00 zł. W przypadku zadania pn. Budowa budynku 

administracyjno-garażowego wraz z lądowiskiem oszacowano uzyskanie przychód na poziomie 

10.408.000,00 zł.  

 

Realizacja wybranych umów. 

Na podstawie dokonanych ustaleń należy stwierdzić, że skontrolowane umowy zostały zawarte przez CSK 

MSW zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem uzasadnionych 

potrzeb zamawiającego, a na ich realizację - co do zasady - zostały zaplanowane i zabezpieczone środki 

finansowe, gwarantujące terminowe wykonanie tych umów, co zostało ocenione pozytywnie. 

 

Zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli, badaniem objęto postępowania w wyniku, których 

udzielenie zamówień publicznych wymagało zaangażowania przez CSK MSW znacznych nakładów 

finansowych lub okres ich realizacji obejmował kilka lat183. W powyższym zakresie szczegółowej analizie 

                                                                                                                                                                                            
175 Źródła pochodzenia kosztów: Koszty utrzymania powierzchni (media) – 301 000,00 zł, Podatek od nieruchomości i inne opłaty - 5 000,00 zł, 
Koszt ubezpieczenia - 71 000,00 zł. 
176 Źródła przychodów: Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej -638 000,00 zł, Oddział Chirurgii Plastycznej - 86 000 zł, Centrum rehabilitacji - 
135 000,00 zł, Zakresy ambulatoryjne NFZ - 162 000,00 zł, przychody za świadczenia zdrowotne realizowane w innych ośrodkach szpitala - 
2 955 000,00 zł. 
177 Źródła przychodów: Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej - 3 886 000,00 zł, Oddział Chirurgii Plastycznej - 576 000,00 zł, Centrum 
rehabilitacji - 570 000,00 zł, Zakresy ambulatoryjne NFZ - 649 000,00 zł, Umowa z MSW w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na 
rzecz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 437 000,00 zł, przychody za świadczenia zdrowotne realizowane w innych 
ośrodkach szpitala – 9 530 000,00 zł. 
178 Uwaga: Ze względu na brak zainstalowanych podliczników w budynkach w lokalizacji Wołoska, rozliczenie kosztów mediów, dla których 
kluczem podziałowym jest zajmowana powierzchnia, może być obarczone dużym błędem ze względu na różnorodność technologiczną 
wykonania poszczególnych budynków szpitala, co skutkuje różnorodnym zużyciem mediów. 
179 Źródła pochodzenia kosztów: Koszty utrzymania powierzchni (media) – 991 000,00 zł, Podatek od nieruchomości i inne opłaty - 81 000,00 zł, 
Koszt ubezpieczenia - 18 000,00 zł. 
180 Źródła pochodzenia kosztów: Koszty utrzymania powierzchni (media) – 419 000,00 zł, Podatek od nieruchomości i inne opłaty - 40 000,00 zł, 
Koszt ubezpieczenia - 7 000,00 zł. 
181 Źródła przychodów: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii (przychód z NFZ za pacjenta przywożonego transportem lotniczym 
i trafiającego do KAiT wynosi od 50 000,00 zł do 4 000 000,00 zł. Przychód dla poszczególnych okresów ustalono jako iloraz lądowań i odpłatność 
100 000,00 zł za pacjenta) – 17 800 000,00 zł, wartość wykonanych świadczeń w zakresach transplantologicznych (drogą lotniczą trafiają pacjenci 
do przeszczepów) – 10 432 000,00 zł, wynajęcie powierzchni parkingowych - 104 000,00 zł, najem Centrum Konferencyjnego - 91 000,00 zł. 
182 Źródła przychodów: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii (przychód z NFZ za pacjenta przywożonego transportem lotniczym 
i trafiającego do KAiT wynosi od 50 000,00 zł do 4 000 000,00 zł. Przychód dla poszczególnych okresów ustalono jako iloraz lądowań i odpłatność 
100 000,00 zł za pacjenta) – 5 000 000,00 zł, wartość wykonanych świadczeń w zakresach transplantologicznych (drogą lotniczą trafiają pacjenci 
do przeszczepów) – 3 203 000,00 zł, wynajęcie powierzchni parkingowych - 60 000,00 zł, najem Centrum Konferencyjnego - 34 000,00 zł. 
183 Do badania wytypowano 11 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie których w latach 2010-2014, CSK MSW zawarł 21 
umów. 
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poddano umowy zawarte przez CSK MSW na wykonanie robót budowlanych184, zakupy i sukcesywne 

dostawy preparatów niezbędnych do diagnostyki medycznej185, usługę żywienia pacjentów szpitalnych186 

oraz świadczenie na rzecz szpitala usług ubezpieczeniowych187 i jego kompleksową obsługę bankową188. 

W toku kontroli ustalono, że w każdym kontrolowanym przypadku, udzielenie zamówienia publicznego 

było poprzedzone procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Podstawowym 

trybem wybieranym przez CSK MSW do udzielenia zamówień, był przetarg nieograniczony. 

Szczegółowa analiza dokumentacji przetargowej wykazała, że środki na udzielenie zamówień publicznych 

na roboty budowlane zostały zaplanowane w Planach inwestycyjnych, a wydatki na realizację dostawy 

odczynników medycznych, żywienia pacjentów szpitala oraz usług z zakresu ubezpieczeń i kompleksowej 

obsługi bankowej, ujmowano w Planach finansowych. W przypadku zwiększenia wydatków na udzielenie 

                                                           
184 Postępowanie nr CSKDZMIZP-2375/11/10/02/2010, na podstawie którego w dniu 20 kwietnia 2011 r. CSK MSW zawarł z firmą WARBUD SA 
umowę nr 1/Rem/2011, przedmiotem której było zaprojektowanie i wybudowanie budynku administracyjno-garażowego wraz z lądowiskiem dla 
helikopterów sanitarnych na terenie CSK MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy został 
określony na 17 miesięcy od daty protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na teren budowy. Ogólna wartość wykonania przedmiotu umowy 
została ustalona na kwotę 26.666.666 zł brutto. 
Postępowanie nr CSKDZMIZP-2375/11/06/01/2010, na podstawie którego w dniu 9 sierpnia 2010 r. CSK MSW zawarł z firmą WARBUD SA 
umowę nr 5/Rem/2010, przedmiotem której było opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku magazynowo-
warsztatowego na potrzeby Centrum Rehabilitacji oraz wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych budynków gospodarczo-garażowych na 
terenie CSK MSWiA – I etap inwestycji. Ostateczny termin wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy został określony na dzień 10 
grudnia 2010 r. Ogólna wartość wykonania przedmiotu umowy została ustalona  na kwotę 455 tys. zł brutto. 
Postępowanie nr CSKDZMIZP-2375/24/05/01/2011, na podstawie którego w dniu 30 czerwca 2011 r. CSK MSW zawarł z firmą WARBUD SA 
umowę nr 5/Rem/2011, przedmiotem której była rozbudowa i przebudowa  budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum 
Rehabilitacji CSK MSWiA – II etap inwestycji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stwanowiącym załącznik do umowy, ostateczny 
termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 26 kwietnia 2012 r. Ogólna wartość wykonania przedmiotu umowy została 
ustalona  na kwotę 12.898.529,07 zł brutto. 
Postępowanie nr CSKDZMIZP-2375/08/06/01/2012, na podstawie którego w dniu 31 lipca 2012 r. CSK MSW zawarł z firmą WARBUD SA umowę 
nr 4/Rem/2012, przedmiotem której była rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Rehabilitacji – 
III etap inwestycji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załacznik do umowy, ostateczny termin wykonania 
przedmiotu umowy został określony na dzień 30 kwietnia 2013 r. Ogólna wartość wykonania przedmiotu umowy została ustalona na kwotę 
20.116.829,96 zł brutto. 
Postępowanie nr CSKDZMIZP-2375/09/08/01/2013, na podstawie którego w dniu 19 sierpnia 2013 r. CSK MSW zawarł z firmą WARBUD SA 
umowę nr 9/Rem/2013, przedmiotem której było wykonanie robót przystosowawczych w budynku Centrum Rehabilitacji na terenie CSK MSW w 
Warszawie. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 156 dni od daty protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na 
teren budowy. Ogólna wartość wykonania przedmiotu umowy została ustalona na kwotę 193.813,31 zł brutto. 
185 Postępowanie nr CSKDZMIZP-2375/19/10/01/2010, na podstawie którego CSK MSW zawarł następujące umowy na zakup i sukcesywną 
dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów: 
nr 10/FS/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. z Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., wynagrodzenie wykonawcy 9.392.149,00 zł brutto, 
nr 11/FS/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. z Sysmex Polska Sp. z o.o., wynagrodzenie wykonawcy 2.669.073,26 zł brutto, 
nr 11a/FS/2001 z dnia 4 stycznia 2011 r. z Sysmex (dzierżawa), wynagrodzenie wykonawcy 252.779,22 zł brutto, 
nr 13/FS/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. z Roche (dzierżawa), wynagrodzenie wykonawcy 55.632,00 zł brutto, 
nr 47/FS/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. z Comesa Polska Sp. z o.o., wynagrodzenie wykonawcy 1.549.623,11 zł brutto, 
nr 48/FS/2011 z dnia 18 kwietnia 2001 r. z Comesa (dzierżawa), wynagrodzenie wykonawcy 11.712,00 zł brutto. 
Postępowanie nr CSKDZMIZP-2375/21/04/02/2011, na podstawie którego w dniu 22 czerwca 2011 r. CSK MSW zawarł z firmą Biomedica Poland 
Sp. z o.o. umowę nr 108/FS/2011, której wartość wyniosła 7.065.226,41 zł brutto oraz z firmą  Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. umowę nr 
109/FS/2011, której wartość wyniosła 2.992.176,00 zł brutto. Przedmiotem ww. umów była sukcesywna dostawa odczynników 
immunologicznych i immunohematologicznych wraz z dzierżawą aparatów. Czas trwania ww. umów został określony na 48 miesiecy od daty ich 
podpisania. 
186 Postępowanie nr CSKDZMIZP-2375/16/08/02/2010 Usługa żywienia pacjentów szpitalnych, umowa nr 17/Rp/2010 z dnia z Vendi Servis Sp. z 
o.o., wynagrodzenie wykonawcy 15.500.756,16 zł brutto. 
187 Postępowanie nr CSKMSWiA-2375/30/03/01/2012 Usługa ubezpieczenia OC dla CSK MSWiA, umowa nr 15/RP/2012 z dnia 11 maja 2012 r. 
zawarta z PZU SA, wynagrodzenie wykonawcy 1.505.tys. zł brutto. 
Postępowanie nr CSKDZMIZP-2375/03/12/02/2012 Usługa ubezpieczenia Centralnego Szpitala Klinicznego MSW. W wyniku postępowania 
zawarto nw. umowy z PZU SA:  
nr 3/Rp/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych, suma składek 505.560,00 zł brutto, 
nr 5/Rp/2013 z dnia 11 lutego 2013 r., ubezpieczenie mienia, suma składek 198.019,00 zł brutto, 
nr 6/Rp/2013 z dnia 11 lutego 2013 r., ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej suma składek 1.558 tys. zł brutto, 
nr 7/Rp/2013 z dnia 11 lutego 2013 r., ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych, suma składek 34.388,00 zł brutto. 
188 Postępowanie nr CSKDZMIZP-2375/07/10/01/2013 Usługa kompleksowej obsługi bankowej CSK MSW w Warszawie, umowa nr 26/Rp/2013 z 
dnia 5 grudnia 2013 r. zawarta z PKO SA, wynagrodzenie wykonawcy 465.534,25 zł brutto. 
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zamówień publicznych, na które zaplanowano zbyt małe środki finansowe189, decyzję o ich zwiększeniu 

podejmował Dyrektor Szpitala, po rozpatrzeniu wniosków, w których określono przesłanki wskazujące na 

konieczność ich udzielenia. Ponadto, analiza dokumentacji przetargowej wykazała, że zawarte umowy 

były uzasadnione faktycznymi potrzebami jednostki.  

W zawartych umowach, w sposób szczegółowy określano warunki realizacji i odbioru przedmiotu 

zamówienia, wymagania gwarancyjne i serwisowe, kary umowne i warunki realizacji płatności. 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, były wnoszone przez wykonawców na żądanie 

zamawiającego. Jednocześnie, zawarte umowy chroniły CSK MSW przed ewentualnym przenoszeniem 

przez wykonawców wierzytelności wynikających z zawartych umów na osoby trzecie, co we właściwy 

sposób zabezpieczało interes kontrolowanej jednostki. 

Ponadto, kontrolowane umowy zawierały informacje wskazujące na możliwość dokonania zmian 

istotnych postanowień zawartych w umowach, których wprowadzenie wymagało złożenia przez 

wnioskodawcę, w określonym terminie, pisemnej informacji w tym zakresie.  Ustalono, że dokonane 

zmiany postanowień zawartych umów nie naruszały interesu zamawiającego190. 

 

Dobrą praktyką stosowaną przez CSK MSW było dbanie o zabezpieczenie wypłacenia wynagrodzenia 

podwykonawcom, którzy wykonywali na rzecz wykonawcy roboty budowlane objęte przedmiotem 

zamówienia191. Działanie to zostało ocenione pozytywnie. 

W trakcie realizacji zawartych umów, na zaprojektowanie i wybudowanie budynku administracyjno-

garażowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców sanitarnych, jak też na rozbudowę i przebudowę 

budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Rehabilitacji, zamawiający w sposób 

właściwy sprawował nadzór inwestorski nad realizacją postanowień zawartych w umowach, w tym nad 

prawidłowym i terminowym wykonaniem robót budowlanych, co zostało ocenione pozytywnie. 

Na podstawie przekazanej przez CSK MSW dokumentacji ustalono, że zamawiający nie naliczał kar 

umownych, ponieważ wszystkie udzielone przez CSK MSW zamówienia, zostały zrealizowane 

w terminach określonych w kontrolowanych umowach lub zawartych do nich aneksach. Natomiast 

ustalono, że pomimo sukcesywnych dostaw preparatów niezbędnych do diagnostyki medycznej, 

kontrolowana jednostka od drugiej połowy 2012 r. nie wywiązywała się z terminowego regulowania 

zobowiązań, wynikających z tytułu zawartych umów192. W powyższym zakresie ustalono, że na dzień 

                                                           
189 Wnioski o zwiększenie kwoty na udzielenie zamówienia zostały złożone w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenie usług 
ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, na zakupy i sukcesywane dostawy preparatów niezbędnych do diagnostyki medycznej oraz w jednym 
postępowaniu na roboty budowlane. 
190 W przypadku zmiany umowy na żywienie pacjentów szpitalnych (zawartej na okres 48 miesięcy) sporządzono dwa aneksy, którymi dokonano 
zmiany postanowień § 4 ust. 2 umowy w zakresie ceny jednostkowej zestawu podstawowego dla pacjenta: aneks nr 1 z dnia 28.10.2011 r.  
(w tytule aneksu wpisano niewłaściwą datę podpisania umowy nr 17/Rp/2010, było 31.12.2009 r. a powinno być 29.10.2010 r.) oraz aneks nr 2  
z dnia 28.01.2013 r. Natomiast w przypadku umowy na świadczenie usługi polegającej na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej CSK MSWiA 
w Warszawie (postępowanie nr CSKMSWiA-2375/30/03/01/2012, umowa nr 15/RP/2012) aneks zawarto w dniu 14 maja 2012 r. i dotyczył on 
modyfikacji § 2 pkt 3 określającego zasady płatności rat składki ubezpieczeniowej. W umowie z dnia 11.maja 2012 r. określono, że (§ 2 pkt 3) 
Łączna składka ubezpieczenia na cały okres trwania umowy płatna będzie przelewem – w 12 równych ratach (…). W aneksie wskazano, że łączna 
składka ubezpieczenia płatna będzie w (…) 12 ratach – płatnych zgodnie z harmonogramem płatności rat, w harmonogramie  określono 
szczegółowo terminy płatności rat oraz ich wysokość w rozbiciu na poszczególne ryzyka. 
191 Wprowadzenie podwykonawców na teren budowy wymagało zawarcia z wykonawcami stosownych umów. Natomiast wypłacenie 
wykonawcom ostatecznego wynagrodzenia było uzależnione od dostarczenia przez nich oświadczeń podwykonawców o dokonaniu na ich rzecz 
zapłaty z tytułu wykonanych robót budowlanych.  
192 Dotyczyło to umów długookresowych na zakup i sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych oraz odczynników immunologicznych  
i immunohematologicznych, wraz z dzierżawą aparatów. 
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30 czerwca 2014 r. stan zadłużenia CSK MSW, z tytułu nieopłaconych faktur VAT, opiewał na kwotę 

1.862.761,70 zł brutto.  

W ocenie dyrektora CSK MSW brak możliwości terminowego regulowania zobowiązań i konieczność 

zawierania z dostawcami stosownych porozumień na prolongatę terminów płatności, wynikały ze zbyt 

długiego terminu rozliczania przez NFZ wykonanych przez szpital świadczeń lub ich nierozliczenie. 

W toku kontroli ustalono, że pomimo nieterminowego regulowania zobowiązań, dostawcy preparatów 

medycznych nie obciążali CSK MSW kosztami odsetek ustawowych i kar umownych, których możliwość 

naliczenia została określona w umowach, co wskazuje na prowadzenie skutecznych negocjacji przez CSK 

MSW w tym zakresie.  

Analiza dokumentacji finansowej wykazała, że CSK MSW dokonywał zapłaty wynagrodzenia za realizację 

zamówień na podstawie faktur VAT, weryfikowanych pod względem merytorycznym i finansowym,  

a w przypadkach robót budowlanych także w oparciu o kosztorysy powykonawcze. Ponadto, 

dokumentacja finansowa, na podstawie której zamawiający dokonywał zapłaty za realizację zamówienia, 

była przez pracowników komórek organizacyjnych CSK MSW sprawdzana i potwierdzana pod względem 

celowości i zasadności. 

Ustalono, że kontrolowana jednostka z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia dokonywała zapłaty 

wynagrodzeń w wysokościach określonych w umowach193.  

  

 

2. Realizacja tzw. Programu naprawczego. 

 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie oceniono działania jednostki kontrolowanej w zakresie 

realizacji Projekt programu restrukturyzacji194.  

Wprowadzenie działań naprawczych było konieczne ze względu na złą sytuację finansową szpitala, 

spowodowaną strajkami personelu medycznego w latach 2007-2008 i zawartymi przez ówczesną 

dyrekcję porozumieniami, które obligowały do znaczącego podniesienia wynagrodzeń, przez co wzrosły 

                                                           
193 Wyjątek stanowiła umowa nr 1/Rem/2011 na Rozbudowę i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum 
Rehabilitacji  -III etap inwestycji. Zwiększenie o kwotę 1.705.781,18 zł brutto wynagrodzenia określonego w ww. umowie, której przedmiotem 
było zaprojektowanie i wybudowanie budynku administracyjno-garażowego wraz z lądowiskiem dla helikopterów sanitarnych, było 
konsekwencją wykonania przez firmę WARBUD SA dodatkowych robót budowlanych, których nie przewidziano na etapie opisu przedmiotu 
zamówienia. Wykonanie dodatkowych robót budowalnych wymusiła konieczność wzmocnienia istniejących fundamentów, co z kolei 
spowodowało potrzebę przełożenia kabli energetycznych. Po wykonaniu zakresu wszystkich prac, wykonawca określił wartość robót na kwotę 
3.243.814,67 zł brutto. W wyniku zweryfikowania zakresu prac zamawiający odmówił wypłaty całego roszczenia, powołując się na postanowienia 
zawartej umowy wskazując, że wynagrodzenie w ramach umowy nr 1/Rem/2011 zostało określone jako wynagrodzenie ryczałtowe. W ocenie 
zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub 
dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego za wykonane roboty, których celem było 
zrealizowanie udzielonego zamówienia. W związku z powyższym wykonawca przed wytoczeniem powództwa o zapłatę wniósł, do Sądu 
Rejonowego dla m. st. Warszawy IX Wydział Gospodarczy, wniosek w przedmiocie zawezwania do próby ugody, w której zażądał wypłacenia 
wynagrodzenia w wysokości 1.705.781,18 zł brutto. Zamawiający po przeanalizowaniu całości sprawy uznał za celowe zawarcie ugody 
w przedmiotowej sprawie. Podejmując powyższą decyzję wzięto pod uwagę ugruntowany pogląd sądowy, zgodnie z którymi przyjmujący 
zamówienie, w wytoczonym powództwie sądowym, może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, zwłaszcza gdy wykonanie dzieła 
dotyczy zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od stron, których nie był w stanie obiektywnie przewidzieć oraz gdy wykonanie dzieła naraziło by 
przyjmującego zamówienie na rażącą stratę. 
194 Zaakceptowany do realizacji przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW (pismo Nr DZ/WE-0765/15/814/2010 z dnia 9 lipca  
2010 r.). Zwany dalej Projektem Planu Restrukturyzacji lub Programem naprawczym. 
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wydatki CSK MSW z tego tytułu. Dodatkowym powodem restrukturyzacji była sytuacja panująca na rynku 

pracy w zakresie usług medycznych195, co spowodowało poniesienie przez Szpital strat196. 

W lipcu 2010 r. w CSK MSW został wprowadzony w życie Projekt programu restrukturyzacji, którego 

najważniejszymi elementami były ograniczenie kosztów funkcjonowania CSK MSW oraz zwiększenie 

przychodów poprzez rozwój nowych obszarów działalności medycznej, w tym:  

1) zwiększenie przychodów poprzez rozwój wiodących i nowych obszarów działalności medycznej m.in. 

poprzez reaktywowanie Kliniki Kardiochirurgii, rozwój kardiologii inwazyjnej i diagnostyki 

endoskopowej, utworzenie Centrum Rehabilitacji oraz Medycyny Sportowej i Chirurgii, rozwijanie 

oddziału Okulistyki, rozbudowa Oddziału Chorób Dziecięcych i Noworodkowych, a także dbałość  

o efektywne funkcjonowanie ośrodków kosztowych szpitala m. in. SOR i ratownictwa. 

W 2012 r. wznowiono działalność Kliniki Kardiochirurgii, która wykonuje wysokospecjalistyczne 

procedury kardiochirurgiczne finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Ponadto, Klinika czyni starania  

w kierunku możliwości przeprowadzania przeszczepów serca. Z uzyskanych wyjaśnień  

i porównania przekazanych zestawień wyników finansowych wynika, że w 2013 r. i I połowie 2014 r. 

Klinika wypracowała dodatni wynik finansowy197.  

Świadczenia wykonywane w Klinice Kardiochirurgii, poradni i pododdziale finansowane były przez NFZ, 

natomiast w przypadku świadczeń wysokospecjalistycznych198 - przez Ministerstwo Zdrowia. 

Zgodnie z planem naprawczym w 2011 r. realizowano adaptację pomieszczeń na Oddział Okulistyki 

z blokiem operacyjnym. Dodatkowo, w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących 

przepisów i wymogów MZ i NFZ, Oddział Okulistyki został doposażony w sprzęt medyczny ze środków 

własnych. Na oddziale tym wykonuje się szereg zabiegów okulistycznych m.in. operacje usunięcia zaćmy, 

operacje przeciwjaskrowe, operacje odwarstwienia siatkówki, a także nowoczesne zabiegi witrektomii199. 

Obecnie Oddział Okulistyki funkcjonuje uzyskując dodatni wynik finansowy200. 

W ramach przeprowadzonej reorganizacji szpitala w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) obniżono 

koszty dyżurów lekarskich poprzez wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy201 oraz 

delegowanie do pracy w SOR lekarzy z klinik/oddziałów. Reorganizacja SOR przyniosła zmniejszenie 

deficytu na przestrzeni lat 2010-2014 o około 2,2 mln zł, tj. o 20%202. Ponadto, jak ustalono w badanym 

okresie stawka dobowej gotowości za SOR znacząco wzrosła203. Jak wyjaśniono, zwiększenie wartości 

ryczałtu na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem gotowości SOR do przyjmowania pacjentów 

                                                           
195 Vide: wysokie wynagrodzenia lekarzy anestezjologów w wysokości ok. 100,00 zł/h. 
196 W 2007 r. - 34.800.000,00 zł; w 2008 r. - 15.600.000,00 zł; w 2009 r. - 8.200.000,00 zł. 
197 Wynik finansowy w Klinice Kardiochirurgii z blokiem i poradnią oraz pododdziałem KAiT wynosił w 2013 r. – 516.261,34 zł; w I połowie 2014 r. 
– 554.472,00 zł. 
198 Tj.: operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym, przezskórne lub z innego dostępu wszczepienie zastawek serca, 
wideoskopowa ablacja. Wartość tych świadczeń, finansowanych w 100% przez Ministerstwo Zdrowia, znacząco wzrosła i wynosiła ogółem 
w 2010 r. – 478.092,00 zł (wartość wykonania – 524.166,00 zł); w 2011 r. – 3.844.368,00 zł (wartość wykonania 3.877.101,77 zł); w 2012 r. – 
4.573.188,00 zł (wartość wykonania 4.633.319,00 zł); w 2013 r. - 6.119.994,00 zł (wartość wykonania 6.119.994,00 zł); w 2014 r. – 2.653.892,00 
zł (wartość wykonania 2.359.612,00 zł). 
199 Witrektomia to często zabieg ostatniej szansy na poprawę widzenia, a w wielu schorzeniach - jedyna skuteczna metoda lecznicza. W okresie 
objętym kontrolą wykonano następującą liczbę witrektomii: 2011 r. – 221, 2012 r. – 291, 2013 r. – 280 oraz w ciągu 7 miesięcy 2014 r. wykonano 
takich operacji 160. 
200 W 2011 r. – 1.103.687,83 zł; w 2012 r. – 1.493.036,77 zł; w 2013 r. – 479.279,64 zł; w I półroczu 2014 r. – 462.606,85 zł. 
201 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 – tekst jednolity). 
202 W 2010 r. deficyt wynosił 11.000.000,00 zł, natomiast w 2013 r. – 8.700.000,00 zł, a w I półroczu 2014 r. – 4.400.000,00 zł. 
203 W styczniu 2010 r. wartość ryczałtu dobowej gotowości ustalonej przez NFZ wynosiła 8.523,00 zł, natomiast od stycznia 2014 r. wynosi 
14.888,00 zł. 
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było możliwe dzięki poprawie systemu sprawozdawczości dotyczącego zrealizowanych porad i przyjęć 

pacjentów – tych, którzy nie zostali przekazani do oddziałów, a ich hospitalizacja odbywała się wyłącznie 

w ramach SOR. Poprawa wyniku wiąże się również z ograniczeniem liczby hospitalizacji pacjentów 

wyłącznie w ramach SOR – przyjmowani pacjenci byli maksymalnie w ciągu 24 godzin przekazywani  

do klinik/oddziałów szpitalnych i tym samym ich pobyt był rozliczany w ramach hospitalizacji. 

Podkreślenia wymaga fakt, że szpital nie ma wpływu na liczbę pacjentów, którzy trafiają do SOR po 

poradę, a także możliwości ich limitowania. Do poprawy sytuacji finansowej przyczyniło się również 

oddanie do użytku w maju 2012 r. lądowiska dla helikopterów, które stanowiło istotne zaplecze dla 

SOR204. W badanym okresie drogą lotniczą przewożeni byli do Szpitala pacjenci w stanie zagrożenia życia, 

ofiary wypadków i katastrof (urazy wielonarządowe)205, którzy trafiali do właściwych klinik/oddziałów. 

W ramach restrukturyzacji Sekcji Transportu połączono transport sanitarny i ratownictwo oraz 

korzystano z własnej floty transportowej do przewozu pacjentów Stacji Dializ, dzięki czemu znacząco 

poprawił się wynik finansowy Stacji Dializ206. 

W ramach czynności kontrolnych wybrano do badania 3 kliniki207 w celu zdiagnozowania przyczyn ich 

niskiej rentowności oraz skuteczności podjętych środków zaradczych (wpisujących się w główne założenia 

Programu naprawczego), które w efekcie miały prowadzić do poprawy kondycji finansowej Szpitala.  

Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii poprawiła wynik finansowy208, zgodnie  

z przyjętymi założeniami w szczególności dzięki: przekazaniu Poradni Transplantologicznej do Kliniki 

Nefrologii, dostosowaniu kosztów pracy do potrzeb dyktowanych poziomem planu NFZ, dbałości  

o oszczędne gospodarowanie środkami medycznymi, ale przede wszystkim - zwiększeniu liczby 

przeszczepów209. Działania restrukturyzacyjne, podjęte przez CSK w celu poprawy efektywności Kliniki,  

a także zmierzające do przywrócenia dobrej opinii Klinice oraz współpraca z polskimi i zagranicznymi 

ośrodkami klinicznymi, okazały się słusznym posunięciem. Klinika, po reorganizacji jej działania (w tym 

również w odniesieniu do zatrudnionego personelu) oraz doposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny 

(w tym również jednorazowy), znacząco poprawiła rezultaty działalności oraz stała się jednym 

z wiodących ośrodków przeszczepów jedno i wielonarządowych w Polsce, co pokazują niezależne 

badania (Poltransplant). Zaznaczyć należy, że znaczącą część realizowanych przez Klinikę świadczeń 

zdrowotnych finansuje w 100% Ministerstwo Zdrowia (operacje ratujące życie).  

Głównym efektem restrukturyzacji Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej było zwiększenie liczby 

pacjentów Kliniki i zmiana struktury wykonywanych świadczeń, tj. zwiększenie liczby procedur „szybkich” 

endoskopowych, wymagających większych nakładów sprzętowych (w tym sprzętu jednorazowego), które 

                                                           
204 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Dz. U. Nr 237,  
poz. 1420) posiadanie helikoptera jest warunkiem do kontraktowania świadczeń w SOR. 
205 W okresie od maja do grudnia 2012 r. do Szpitala transportem lotniczym przywieziono 65 pacjentów, w 2013 r. – 113 pacjentów, natomiast 
w I półrocze 2014 r. – 50 pacjentów. 
206 Wynik finansowy w 2011 r. wynosił 646.577,00 zł, natomiast w 2013 r. 838.101,00 zł, natomiast po efektach uzyskanych  w I półroczu 2014 r., 
tj. w kwocie 356.063,00 zł można oczekiwać, że osiągnie porównywalną z 2013 r. wartość. 
207 Do próby badawczej wybrano  kliniki: Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej, Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Kliniki Chirurgii 
Gastroenterologicznej i Transplantologii. 
208 Wynik finansowy wg wykonania wynosił: w 2011 r.  -1.964.098,13 zł; w 2012 r. – 82.144,96 zł; w 2013 r. – 846.790,70 zł; w I półroczu 2014 r. – 
3.172,01 zł. 
209 W 2011 r. – 43 przeszczepy; w 2012 r. – 100 przeszczepów; w 2013 r. – 65; na dzień 21 sierpnia 2014 r. – 42 przeszczepy. 
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w efekcie dały jednak wymierne korzyści dla wyniku finansowego. W ciągu ostatnich 4 lat zanotowano 

wzrost średniomiesięcznej liczby pacjentów o 18%210.  

Ponadto, w ramach działań naprawczych dokonano zmniejszenia liczby badań laboratoryjnych dzięki 

czemu odnotowano spadek wartości wykonywanych badań laboratoryjnych w przeliczeniu na leczonego 

pacjenta z kwoty 54,05 zł w okresie styczeń - czerwiec 2010 r. do kwoty 37,36 zł w okresie styczeń - 

czerwiec 2014r., tj. o ponad 30%, czyli zgodnie z założeniami Programu naprawczego. 

Z powodu wymagań Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ zmieniono lokalizację Kliniki (przeniesiono ją do 

nowego budynku - wejście przy ul. Miłobędzkiej) oraz doposażono w nowoczesny specjalistyczny sprzęt 

medyczny, a także - w celu lepszego wykorzystania bloku operacyjnego - realizowane były zabiegi 

popołudniowe. W Klinice zwiększono wykorzystanie łóżek oraz skrócono czas pobytu pacjentów. 

Doposażenie w sprzęt medyczny spowodowało znaczny wzrost kosztów amortyzacji (104.513,86 zł – 

I półrocze 2013r.; 441.441,35 zł - I półrocze 2014r.)  

Po wprowadzeniu elektronicznej kontroli leków zmniejszono ich zużycie, a także zużycie materiałów 

opatrunkowych. Realizacja ww. założeń restrukturyzacji pozwoliła na poprawę wyniku finansowego 

(znaczne zmniejszenie deficytu) Kliniki w 2013 r.211.  

Kontynuując działania mające na celu poprawienie rentowności Kliniki, polecono wprowadzenie zaleceń 

naprawczych od 1 sierpnia br., tj. zmian organizacyjnych polegających na rezygnacji z 1 etatu lekarskiego, 

oraz na obniżeniu kosztów dyżurów lekarskich poprzez korzystanie z lekarzy rozliczanych niższą stawką 

godzinową.  

W odniesieniu do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej zauważyć należy, że wprowadzone środki 

zaradcze skutkowały wprowadzeniem zmian w funkcjonowaniu Kliniki wraz z podległym blokiem 

operacyjnym oraz poradnią. Zgodnie z przyjętymi w Projekcie programu restrukturyzacji założeniami, w 

ww. Klinice m.in. zmniejszono koszty stosowanych leków i sprzętu medycznego212, skrócono czas pobytu 

pacjentów213, zmniejszono powierzchnię Kliniki214, zwiększono liczbę wykonywanych procedur wysoko 

wycenionych przez NFZ w systemie JPG215, w związku z wprowadzonymi zmianami wykonywano część 

procedur wewnątrznaczyniowych w ramach bloku operacyjnego oraz zwiększono liczbę pacjentów 

leczonych komercyjnie216. Ponadto, z uzyskanych wyjaśnień wynika, że w celu poprawy efektywności 

ekonomicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej ograniczono w ośrodkach wchodzących w skład 

kliniki zatrudnienie217, co doprowadziło do znacznych redukcji w kosztach pracy218.  

W badanym okresie były realizowane przez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej wysoko płatne 

świadczenia zdrowotne, związane z tzw. chirurgią małych naczyń. W ramach tego typu zabiegów zostały 

                                                           
210 Średniomiesięczna liczba hospitalizowanych (wypisanych) pacjentów I-VI 2010r. wynosiła 200 pacjentów, natomiast w okresie I-VI 2014r. – 
liczba ta wynosiła 236 pacjentów.  
211 I-XII 2011: - 637 720 zł; I-XII 2012: - 667 015 zł; I-XII 2013: - 209 084 zł. 
212 W 2011 r. - 5.808.875,00 zł; w 2013 r. - 3.981.687,00 zł, w I połowie 2014 r. - 2.256.579,00 zł. 
213 Z 5,44 dnia w 2010 r. do 4,47 dnia w 2014 r.  
214 Spadła liczba łóżek z 44 do 25. 
215 Kontrakty w przypadku tej Kliniki zawierano na okresy półroczne. 
216 W 2011 r. przychody poza NFZ kształtowały się na poziomie 100.000,00 zł, natomiast w I półroczu 2014 r. wynosiły 128.000,00 zł. 
217 Średniomiesięczny koszt pracy w 2011 r. wynosił 447.630,68 zł, natomiast w I półroczu 2014 r. - 317.853,82 zł. 
218 Jednocześnie wyjaśniono, że od połowy sierpnia 2014 r. zredukowano liczbę sal operacyjnych do jednej, w związku z czym operatywa na tej 
sali odbywa się w godzinach od 800 do 1900. Rezultatem takich zmian będzie pełna realizacja kontraktu z NFZ przy jednoczesnym ograniczeniu 
kosztów funkcjonowania drugiej sali operacyjnej, w tym kosztów dodatkowego zespołu operacyjnego. 
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wyodrębnione dwie grupy zabiegów: endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty (Q01) oraz inne 

zabiegi endowaskularne (Q41219, Q42220, Q43221, Q44222, Q45223, Q46224, Q47225).  

Z porównania liczby zrealizowanych ww. zabiegów w I półroczu 2010 r. i I półroczu 2014 r. wynika,  

że zwiększyła się ich ogólna liczba z 67 na 95 oraz ich wartość w 2010 r. wynosiła 1.565.088,00 zł,  

a w 2014 r. wyniosła 2.022.384,00 zł. Natomiast refundacja NFZ w 2010 r. wynosiła 1.565.088,00 zł,  

a w 2014 r. wyniosła 1.310.868,00 zł. Z ustaleń wynika, że CSK MSW wystąpił (pod koniec okresu 

rozliczeniowego oraz po jego zakończeniu) do MOW NFZ o przesunięcie środków z niedowykonań oraz  

o aneksowanie kontraktu (na dodatkowe pokrycie zabiegów przez NFZ). Z informacji przekazanych przez 

pracowników CSK MSW wynika, że MOW NFZ zaaprobował przesunięcia środków (aneks w tracie 

podpisywania) oraz, że uruchomi rezerwę na chirurgię naczyniową.    

Kontrakt na chirurgię naczyniową w 2014 r. został zawarty na okres styczeń-czerwiec. W związku 

z wejściem w życie od dnia 1 lipca br. zmienionych przepisów, wprowadzających odnośnie do realizacji 

świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej tzw. dwa poziomy referencyjne, MOW NFZ ogłosił konkurs na 

realizację tych świadczeń. Posiadając odpowiednie zaplecze sprzętowo-organizacyjne, Szpital złożył 

ofertę na II poziom referencyjny. Do konkursu na II poziom referencyjny przystąpiło 5 oferentów. 

Wartość przewidzianych przez MOW NFZ środków na II poziom referencyjny wynosiła 36.055.084,00 zł. 

W wyniku postępowania konkursowego CSK MSW uplasował się na 4 pozycji w rankingu MOW NFZ. 

Pomimo zajętej 4 pozycji uzyskał tylko 9,1 % wartości zamówienia (3,28 mln zł), zaś 5 oferent - 13,32% 

wartości zamówienia (4,8 mln zł). Oferent pozostający na 1 miejscu uzyskał 50,78% wartości zamówienia 

(18,3 mln zł). W związku z powyższym, CSK MSW oprotestował rozstrzygnięcie i przebieg konkursu ofert 

w postępowaniu chirurgia naczyniowa II poziom referencyjny. Protest został wniesiony w dniu 18 

czerwca 2014 r. (rozstrzygnięty negatywnie), a następnie w dniu 25 czerwca 2014 r. Szpital wniósł do NFZ 

odwołanie. Zasadnicze powody złożonego protestu i odwołania to:  

1. niesprawiedliwy rozdział środków pomiędzy oferentów,  

2. przyznanie CSK MSW środków finansowych w wysokości uniemożliwiającej wykonanie odpowiedniej 

liczby procedur (wymaganej materiałami MZ i NFZ) oraz zapewnienie w roku przyszłym możliwości 

utrzymania w Szpitalu II poziomu referencyjnego.  

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie doszło do rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie. 

W sprawie finansowania świadczeń zrealizowanych w I półroczu 2014 r. w ramach chirurgii naczyniowej 

m.in. grup Q, Szpital jest w trakcie rozmów z MOW NFZ w sprawie finansowania świadczeń 

zrealizowanych ponad wartość określoną w umowie. Liczba pacjentów zgłaszających się do Kliniki, 

głównie w przypadkach pilnych, znacznie przekracza możliwości wyznaczone limitem środków NFZ. CSK 

MSW wystąpił o sfinansowanie wszystkich świadczeń. Uzyskał już pełne finansowanie umów: programy 

lekowe i chemioterapia. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych trwały jeszcze negocjacje dotyczące 

pozostałych umów. Szpital otrzymał wstępne zapewnienie ze strony MOW NFZ w zakresie sfinansowania 

                                                           
219 Q41 - zabiegi endowaskularne  - 1 grupa; charakterystyka grup znajduje się w załączniku nr 9 do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. 
220 Q42 - zabiegi endowaskularne  - 2 grupa. 
221 Q43 - zabiegi endowaskularne  - 3 grupa. 
222 Q44 - zabiegi endowaskularne  - 4 grupa. 
223 Q45 - zabiegi endowaskularne  - 5 grupa. 
224 Q46 - zabiegi endowaskularne  - 6 grupa. 
225 Q47 - zabiegi endowaskularne  - 7 grupa. 
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świadczeń zrealizowanych w ramach: anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii oraz chirurgii 

ogólnej i naczyniowej.  

Porównując wartości przyznanych z NFZ środków do wykonanych faktycznie zabiegów, należy stwierdzić, 

że w 2010 r. w przypadku procedury z grupy Q wartość planowanych zabiegów była tożsama  

z wykonanymi, natomiast w 2014 r. wartość zabiegów wykonanych procedury Q01 była wyższa 

o 505.856,00 zł od planowanych - przy czym NFZ zaplanował 15 w 2014 r. zabiegów, czyli mniej niż  

w 2010 r. (17). Ponadto, oprócz zabiegów z grupy Q44 i Q45, w 2014 r. we wszystkich pozostałych 

grupach zabiegów endowaskularnych (Q41, Q42, Q43, Q46, Q47), liczba zabiegów i ich wartość była 

wyższa niż refundowana przez NFZ. 

Analiza zatrudnienia pokazała, że wśród personelu realizującego ww. zabiegi z grupy Q w 2010 r. było 

15 lekarzy na etatach226 oraz 1 lekarz na specjalizacji. Natomiast w 2014 r. zatrudnionych było  

7 lekarzy na etacie227, 1 lekarz228 na umowę zlecenie oraz 5 lekarzy na kontraktach229. W okresie od 

czerwca 2010 r. do czerwca 2014 r. specjalizację uzyskało 2 lekarzy w dziedzinie chirurgii naczyniowej 

oraz 1 w dziedzinie chirurgii ogólnej. 

Z kolei wśród personelu pomocniczego w 2010 r. zatrudnione były 43 pielęgniarki na etacie230. Natomiast 

w 2014 r. na kontrakcie było zatrudnionych 2 techników elektroradiologii, a także 29 pielęgniarek na 

etacie231 oraz 6 pielęgniarek na kontrakcie232. W okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2014 r.  

6 pielęgniarek ukończyło kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 

Poprzez zmianę struktury zatrudnienia: zmniejszyło się zatrudnienie na etatach, a personel medyczny 

podniósł swoje kwalifikacje. Znaczne zmniejszenie liczby personelu w Klinice było związane  

ze zmniejszeniem kontraktu z NFZ w zakresie chirurgii ogólnej do mniej niż 1/10 wartości z 2010 r.,  

tj. z kwoty 3.009.561,00 zł wartość kontraktu zmniejszono do ok. 276 380,00 zł na koniec I połowy 2014 r.  

Łącznie w badanym okresie na zakupy na doposażenie Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 

wydatkowano 1.930.787,87 zł233. W latach 2010-2013 pracownie i blok operacyjny Kliniki Ogólnej i 

Naczyniowej zostały doposażone w sprzęt na łączną kwotę 1.480.609,36 zł (w tym: w 2010 r. - 

540.223,74 zł, w 2011 r. - 773.987,72 zł, w 2012 r. - 166.397,90 zł, natomiast oddziały szpitalne w tej 

klinice na łączną kwotę 450.178,51 zł w tym: w 2011 r. - 381.624,00 zł, w 2012 r. - 35.803,08 zł, w 2013 r. 

32.751,43 zł).  

Z powyższego wynika, że najwięcej środków finansowych na doposażenie ww. kliniki wydatkowano  

w latach 2010-2011. 

Reasumując, w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej wdrożone działania naprawcze spowodowały,  

że przy zmniejszeniu liczby łóżek zwiększono ich wykorzystanie oraz zauważalnie skrócił się czas pobytu 

                                                           
226 w tym: 6 specjalistów chirurgii ogólnej, 4 – chirurgii naczyniowej oraz 2 – radiodiagnostyki. 
227 w tym 1 specjalista chirurgii ogólnej, 3 – chirurgii naczyniowej, 2 – radiodiagnostyki oraz 1 anestezjolog. 
228 specjalista radiodiagnostyki. 
229 w tym: 1 specjalista chirurgii ogólnej, 1 – chirurgii naczyniowej, 1 – radiodiagnostyki oraz 2 anestezjologów. 
230 w tym 2 posiadające kurs w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz 2 (łącznie 1,5 etatu) posiadające tytuł specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego . 
231 w tym: 6 - które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, 1 - która ukończyła kurs kwalifikacyjny  
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz 1,5 posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 
232 w tym: 3 posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz 1 - która ukończyła kurs kwalifikacyjny  
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego. 
233 czyli najmniej z wybranych do badania Klinik: na Klinikę Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii wydatkowano 2.394.496,63 zł, a na 
doposażenie Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej wydatkowano 2.346.028,18 zł 
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pacjentów w Klinice. Klinika generowała jednak wyższe koszty funkcjonowania, prawdopodobnie  

z powodu kosztów amortyzacji związanej z nową lokalizacją i zakupem nowego sprzętu, kosztami 

pośrednimi (zwiększenie kosztów zużycia sprzętu jednorazowego oraz niezbędnych kosztów 

dodatkowych badań), przy znaczącej redukcji zatrudnienia personelu medycznego (o 1/3 ). Powodem 

braku wyraźnej poprawy wyniku finansowego w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej były także zmiany 

sposobu kontraktowania oraz radykalne ograniczenie kontraktu z NFZ w zakresie chirurgii ogólnej,  

a także konieczność zachowania wysokich standardów zabiegów (wysokie koszty zużycia sprzętu 

jednorazowego), wzrost liczby kosztownych zabiegów grupy Q (Q01, Q41, Q42, Q43, Q46, Q47) 

i zwiększenie kosztów dodatkowych badań - co wpłynęło na wynik finansowy Kliniki. Należy zauważyć, że 

podejmowane przez Szpital działania były ukierunkowanie na zapewnienie stabilnego rozwoju tej 

dziedziny świadczeń zdrowotnych z możliwością wykonywania świadczeń o wyższym stopniu 

skompilowania zabiegów i uzyskiwania z tego tytułu wyższych środków finansowych z NFZ. Świadczy o 

tym również zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry oraz fakt, że kierownikiem Kliniki jest od wielu 

lat krajowy konsultant chirurgii naczyniowej. 

 

2) Obniżanie kosztów funkcjonowania szpitala w tym racjonalizacja zatrudnienia i stworzenie 

elastycznego systemu, w którym adekwatność zatrudnienia do wykonywanych zadań podlega 

stałemu monitorowaniu i korektom. 

W wyniku realizacji Projektu programu restrukturyzacji przeprowadzono m.in. reorganizację struktury 

organizacyjnej CSK MSW. W okresie objętym kontrolą podjęto skuteczne działania na rzecz poprawy 

efektywności we wskazanych w ww. Projekcie komórkach organizacyjnych Szpitala, co należy ocenić 

pozytywnie. 

W ramach działań związanych z realizacją Programu naprawczego dokonano zmian, które spowodowały 

obniżenie kosztów pracy/wynagrodzeń234 i przyczyniły się do poprawz wyniku finansowego. 

Restrukturyzację zatrudnienia realizowano poprzez dostosowywanie liczby zatrudnionego personelu do 

faktycznych potrzeb, tj.: 

1. podjęto działania o charakterze organizacyjnym mające na celu optymalizację wykorzystania 

zasobów. Do największych zwolnień pracowników doszło przy likwidacji poradni 

specjalistycznych w Poliklinice przy ul. Sandomierskiej w Warszawie (44,4 etatu), przy likwidacji 

Polikliniki w Płocku (5 etatów, 16 umów zlecenia oraz 1 kontrakt), przy przeniesieniu Oddziału 

Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie (33 etaty) i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej  

w Wesołej (8,8 etatu), w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (11 lekarzy) oraz w Klinice 

Chorób Wewnętrznych i Reumatologii (2 lekarzy i 3 etaty pielęgniarskie); 

2. przy zatrudnianiu personelu medycznego decydowano się na zastępowanie lekarzy starszych 

asystentów235 lekarzami rezydentami236 (3 starszych asystentów zamieniono na lekarzy 

rezydentów);  

                                                           
234 Wynagrodzenia + składki z umów cywilnoprawnych wyniosły: w 2010 r. - 188.872.359,23 zł; w 2011 r. – 207.986.347,59 zł; w 2012 r. – 
220.450.620,94 zł; w 2013 r. – 209.435.837,11 zł; w I półroczu 2014 r. – 102.569.664,36 zł. 
235 Starszy asystent to lekarz posiadający tytuł zawodowy magistra oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie właściwej dla stanowiska lub 

stopień naukowy doktora lub studia podyplomowe właściwe dla powierzonych zadań na stanowisku pracy oraz 7 lat pracy w zawodzie. 
236 Lekarz rezydent to lekarz posiadający pełne prawo wykonywania zawodu, odbywający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny  
na podstawie umowy o pracę zawartej z jednostką prowadzącą specjalizację na okres specjalizacji, finansowaną ze środków przeznaczonych na 
ten cel przez Ministerstwo Zdrowia. 
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3. w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii rozwiązano z lekarzami 2 umowy 

kontraktowe oraz 1 umowę zlecenia; 

4. w Sekcji Transportu zmniejszono zatrudnienie o 4 etaty kierowców. 

 

Zespół kontrolny nie dokonywał oceny na ile zastępowanie lekarzy starszych asystentów lekarzami 

rezydentami  miało wpływ na jakość świadczonych usług. 

 

Zwolnienia dotyczyły przede wszystkim pracowników, którzy spełniali warunki do uzyskania emerytury, 

renty lub świadczenia przedemerytalnego lub posiadali dodatkowe, stałe źródła utrzymania (emerytura, 

renta i inne).  

Niemniej jednak zauważyć też należy, że w CSK MSW wymiar czasu pracy pracowników administracyjno-

ekonomicznych237 jest taki sam jak pracowników działalności podstawowej, tj. wykonujących zawód 

medyczny oraz innych pracowników, których praca pozostaje w ścisłym  związku z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, tj. 7 h 35 min. na dobę. 

Mając na uwadze względy ekonomiczne wskazane byłoby aby wszystkich pracowników 

administracyjnych, technicznych i ekonomicznych zatrudnionych w Szpitalu obowiązywał jeden wymiar 

czasu pracy, który wynosi 40 godzin tygodniowo. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliłoby uniknąć 

lub zmniejszyć koszty powstałe np.  w wyniku nadgodzin.  Zmiana czasu pracy pracowników 

administracyjnych i ekonomicznych powinna znaleźć odzwierciedlenie w dostosowanych przepisach 

wewnętrznych, poprzez zmodyfikowanie Regulaminu pracy oraz umów z pracownikami podmiotu 

leczniczego, zatrudnionymi na stanowiskach administracyjnych i ekonomicznych238. 

Ustalono, że koszty pracy obniżone zostały w szczególności poprzez: przeprowadzenie optymalizacji 

zatrudnienia we wszystkich grupach zawodowych, tj. wśród pracowników obsługi, administracji oraz 

personelu medycznego (wypowiedzenie umów o pracę239, zmiana formy zatrudnienia240, wypowiedzenie 

zmieniające warunki zatrudnienia241, porozumienie stron zmieniające warunki zatrudnienia242), obniżenie 

stawek godzinowych i dyżurowych lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych na kontraktach oraz poprzez 

wprowadzenie równoważnego czasu pracy.  

Na podstawie analizy zestawienia średniego wynagrodzenia wypłacanego w CSK MSW za etat w latach 

2011-2014 ustalono, że wynagrodzenia:  

 lekarzy oscylowały w granicach 8 tys. zł,  

 pielęgniarek wzrosły o 250 zł z kwoty 4.355 zł do kwoty 4.605 zł, 

 techników wzrosły o 117 zł z kwoty 3.655 zł do kwoty 3.772 zł.  

Natomiast stawki za umowy zlecenia dla: 

 lekarzy wzrosły o 509 zł z kwoty 2.376 zł do kwoty 2.885 zł,  

 pielęgniarek z kwoty 2.025 zł wzrosły o 733 zł do kwoty 2.758 zł, 

                                                           
237 Zgodnie z § 9 Regulaminu pracy CSK MSW 
238 Komentarz LEX, komentarz praktyczny nr 174435 Katarzyna Fortak-Karasińska, Monika Rubacha tyt. Czas pracy pracowników 
administracyjnych, technicznych, obsługi i gospodarczych w podmiotach leczniczych;  nr 143844 Mirosław Narolski, Karolina Kołakowska, Maciej 
Łokaj tyt. Systemy i rozkłady czasu pracy w ustawie o działalności leczniczej.  
239 57,783 etaty. 
240 46,55 etatów. 
241 1 etat. 
242 29 etatów.  
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 techników medycznych – wzrosły o 184 zł z kwoty 1.785 zł do kwoty 1.969 zł.  

Stawki na kontraktach dla:  

 lekarzy spadły o 136 zł z kwoty 6.338 zł do kwoty 6.202 zł,  

 pielęgniarek spadły o 1.561 zł z kwoty 7.303 zł do kwoty 5.742 zł,  

 techników medycznych spadły o 149 zł z kwoty 5.495 zł do kwoty 5.346 zł.  

Należy zauważyć, że płace techników medycznych na kontraktach były wysokie w stosunku do płacy na 

etacie, czy w ramach umowy zlecenia. Jednak największe dysproporcje występowały w odniesieniu do 

wysokości kontraktów pielęgniarskich w stosunku do płacy na etacie, czy w ramach umowy zlecenia.  

Należy stwierdzić, że osiągnięto zakładane efekty w zakresie obniżania stawek umów cywilnoprawnych  

i kontraktów. Obniżenie stawek kontraktów dla lekarzy, pielęgniarek i techników polegało  

na indywidualnym podejściu do danej grupy zawodowej, a popartym często rozmową z poszczególnymi 

 pracownikami (z uwzględnieniem oceny poziomu wiedzy i umiejętności243). Do pierwszych obniżek 

stawek kontraktów doszło w październiku 2012 r. i co kilka miesięcy kolejna grupa osób pracujących na 

kontraktach zgadzała się na obniżenie stawek. Obniżenie stawek na kontraktach, przy zachowaniu 

rozsądnych granic opłacalności zatrudnienia (przed zmianami przeprowadzane były nieformalne 

konsultacje odnośnie do stawek w innych jednostkach podobnego typu na rynku medycznym), dało 

realne oszczędności CSK MSW. Na obniżeniu stawek kontraktów uzyskano oszczędności 2.109.880 zł – 

bez wyliczenia oszczędności za gotowość pod telefonem, płatności za punkt lub za znieczulenie. 

Ponadto, z analizy kwestii zatrudnienia wybranych do próby badawczej klinik: Kliniki Urologii i Urologii 

Onkologicznej, Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej 

i Transplantologii wynika, że skutecznie dążono do ograniczenia wysokości umów cywilno-prawnych 

(zwłaszcza przy redukcji zatrudnienia na etatach w związku z ograniczeniem kontraktu z NFZ w Klinice 

Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - spadek kwoty kontraktu z NFZ z ponad 3 mln w 2010 r. za lecznictwo 

szpitalne w ramach chirurgii ogólnej  do kwoty 276 tys. w 2014 r.).  

 

Mimo ww. działań, zmierzających do ograniczenia kosztów pracy/wynagrodzeń, w badanym okresie 

pracownicy otrzymywali różnego rodzaju dodatki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Centralnego 

Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Pracownikom przysługiwał dodatek za wysługę lat aż do 

wysokości 30% miesięcznego zaszeregowania osobistego po 30 i więcej latach pracy. Zgodnie 

z przyjętymi zasadami, odrębne dodatki miesięczne przysługują pracownikowi posiadającemu stopień 

naukowy doktora (500,00 zł), doktora habilitowanego (700,00 zł) lub tytuł profesora (900,00 zł). Również 

za posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w określonym zakresie, innych niż wymagane dla 

zajmowanego stanowiska, przysługiwał miesięczny dodatek (150,00-300,00 zł) - o ile uzyskane 

kwalifikacje są przydatne do pracy w jednostce, w której pracownik jest zatrudniony i nie są wymagane 

dla zajmowania danego stanowiska244. Ponadto, dodatki przyznawane są również 

pielęgniarkom/położnym (25,00 zł-300,00 zł), wykonującym czynności intensywnego nadzoru lub w 

specyficznych warunkach pracy oraz warunkowo - lekarzom rezydentom i stażystom. Zapisy, zawarte w 

                                                           
243 Z dokonanych ustaleń wynika, że wraz z rosnącymi wymaganiami NFZ, wielu lekarzy, techników medycznych oraz pielęgniarek podnosiło 
także swoje kwalifikacje. 
244 § 7 Regulaminu wynagradzania pracowników w CSK MSWiA w Warszawie stanowiącego załącznik do decyzji nr 27 Dyrektora CSK MSWiA  
w Warszawie z dnia 26 marca 2008 r.  
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ww. regulacji, pomimo funkcji motywacyjnej, miały wpływ na wysokość ponoszonych przez Szpital 

kosztów związanych z wynagrodzeniami. 

Z analizy przedstawionego zestawienia dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynika, że 

zwiększono zatrudnienie tej grupy osób245, co spowodowało zmniejszenie wysokości kary za 

nieosiągnięcie 6% ustawowego progu zatrudnienia osób niepełnosprawnych246. Jak wyjaśniono, 

zaoszczędzone w ten sposób kwoty zostaną wykorzystane na realizację innych celów, tj. na statutową 

działalność leczniczą Szpitala oraz na szkolenia pracowników w związku z przygotowaniem CSK MSW do 

akredytacji co należy ocenić pozytywnie.  

3) Zapewnienie ciągłości rozwoju zawodowego pracowników i dostępności szkoleń specjalistycznych. 

CSK MSW umożliwiało podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno personelowi medycznemu247, jak  

i pracownikom pionu administracyjno-ekonomicznego, co należy ocenić pozytywnie. Kierownictwo 

szpitala starało się również pozyskać jak najwięcej lekarzy rezydentów248, co z jednej strony zapewniało 

odmłodzenie kadry, a z drugiej obniżenie kosztów zatrudnianego personelu. W okresie objętym kontrolą 

pion zarządzająco-administracyjny249 Szpitala przeprowadzał w ramach własnych zasobów ludzkich 

szkolenia wewnętrzne oraz inne formy doskonalenia zawodowego (kursy, konferencje, warsztaty), mające 

na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.  

Z przedstawionych informacji wynika, że kadra kierownicza realizowała szkolenia i konferencje 

tematyczne z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności. Ponadto, w badanym okresie 

kierownictwo Szpitala250 prowadziło różnego rodzaju ogólnopolskie szkolenia, wykłady oraz konferencje, 

które miały na celu poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń, co również należy ocenić pozytywnie. 

4) Rozwijanie działalności z obszaru innowacyjnej gospodarki w tym badawczej i współpracy 

z wiodącymi placówkami. Pozyskiwanie funduszy z dotacji unijnych na rozwijanie infrastruktury 

szpitala. Poszukiwanie kapitałów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i unowocześnienie 

zaplecza szpitala. 

Szpital rozwijał swoją działalność innowacyjną i badawczą poprzez współpracę w zakresie kardiochirurgii 

m.in. z Ministerstwem Zdrowia oraz z placówkami badawczymi (Klinika w Stuttgarcie, Instytut Badawczy 

w  Atlancie i Georgii w USA). Przeprowadzane w Klinice Kardiochirurgii CSK MSW leczenie 

kardiochirurgiczne przy wykorzystaniu technik małoinwazyjnych zyskało uznanie Kapituły Fundacji 

Polskiego Godła Promocyjnego i pozwoliło znaleźć się CSK MSW w gronie Laureatów XXIII edycji 

Konkursu "Teraz Polska". Ponadto, w badanym okresie szpital poprawiał swój wizerunek i rozwijał 

działalność w zakresie transplantologii. Szpital z powodzeniem wykonuje transplantacje nerek251 oraz 

                                                           
245 Stan etatowy z 58,05 w 2010 r. na 94 w 2014 r. z różnym stopniem schorzeń – znaczny, umiarkowany, słaby. 
246 Zejście z poziomu 95.446,00 zł kary miesięcznej na PFRON w 2010 r. na 13.761,90 w 2014 r. 
247 Lekarzom - możliwość realizacji specjalizacji, pielęgniarkom – możliwość ukończenia specjalistycznych kursów kwalifikowanych, studiów 
podyplomowych, warsztatów. 
248 Oferta kierowana była przede wszystkim do zdolnych lekarzy, którzy wyróżnili się efektami pracy na stażach realizowanych po ukończeniu 
studiów medycznych. CSK MSW na dzień 29 sierpnia 2014 r. zatrudniał 83 lekarzy rezydentów oraz 22 stażystów.  
249 Dyrektor CSK MSW, Kierownik Działu Rozliczeń, Kierownik Działu Organizacji i Zasobów Ludzkich, Kierownik Działu Kontrolingu i Analiz 
Strategicznych. 
250 Dyrektor Szpitala, zastępca dyrektora ds. lecznictwa oraz pełnomocnik ds. finansowych (p.o. głównego księgowego). 
251 Przeżywalność wynosi > 98% pacjentów.  
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tzw. przeszczepów wielonarządowych: trzustki i nerek252. Podmiot kontrolowany realizował szereg badań 

klinicznych253 we współpracy z różnymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi254. 

 

5) Wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej obejmującej pełną informatyzację wszystkich komórek 

organizacyjnych. 

6) Zastosowanie systemu monitorującego na bieżąco płynność finansową jednostki i osiągnięcie pełnej 

kontroli nad spłatą zobowiązań w terminach zapadalności. 

W zakresie założeń Programu naprawczego dotyczących wprowadzenia informatyzacji działań 

medycznych i pozamedycznych, CSK MSW w Warszawie dokonał w 2011 r. zakupu Zintegrowanego 

Szpitalnego Systemu Informacyjnego (ZSSI). Zgodnie z przyjętymi założeniami zakres systemu objął dwa 

podstawowe obszary funkcjonalne w działalności Szpitala, tj. część medyczną (systemy HIS255, RIS256  

i PACS257) i część administracyjną (wspomaganie podejmowania decyzji tzw. "business intelligence") oraz 

połączył we wspólną sieć pięć lokalizacji, wchodzących w skład CSK MSW. Zakup objął także migrację 

danych z istniejących systemów, szkolenie użytkowników, instruktorów i administratorów oraz  dostawę 

niezbędnych dla funkcjonowania HIS, RIS i PACS licencji oprogramowania obejmującego systemy 

operacyjne, bazy danych i inne oprogramowanie niezbędne do pracy oprogramowania aplikacyjnego 

oraz sprzętu komputerowego (serwery, macierze dyskowe, komputery, terminale, urządzenia mobilne 

(typu iPAD), drukarki. Dostarczony system HIS został zintegrowany z istniejącymi systemami 

informatycznymi. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego koszt zakupu systemu 

informatycznego ZSSI wyniósł 4.710 810,00 zł. 

Ponadto, w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację założeń zawartych w Projekcie Planu 

Restrukturyzacji, CSK MSW w Warszawie złożył ofertę w konkursie zamkniętym bez preselekcji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i zakwalifikował się na pierwsze 

miejsce Listy Rankingowej projektów, w wyniku czego w dniu 24 lipca 2013r. podpisał z Zarządem 

Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie działań obejmujących informatyzację na kwotę 

5.747.739,75, co pozwoliło na dalszą redukcję kosztów przewidywanych w Programie naprawczym na 

około 10 mln zł. W ramach dalszych działań w ramach Programu CSK MSW przewiduje wdrożenie 

systemu e-Usług, co pozwoli na dalsze usprawnienie systemu prowadzenia i nadzoru nad pacjentami oraz  

umożliwi usprawnienie systemu zapisów i przepływu informacji, w tym również medycznych między 

innymi poprzez Internet. Takie działania pozwolą na dalsze ograniczenie czasu potrzebnego na 

diagnostykę i lepsze wykorzystanie zasobów CSK MSW. 

Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że podjęte działania odnośnie do założeń dotyczących informatyzacji 

procesów medycznych i pozamedycznych, zawartych w Projekcie Planu Restrukturyzacji, doprowadziły do 

znacznego usprawnienia procesów związanych z nadzorem i kontrolą zarówno procesów 

                                                           
252 Przeżywalność wynosi >90% pacjentów.  
253 W badanym okresie zawartych zostało 211 umów dotyczących badan klinicznych. 
254 m.in. Abbot Laboratories Poland, AMGEN Sp. z o.o. Warszawa, Adamed Sp. z o.o. Czosnów k. Warszawy, AstraZeneca Pharma Sp. z o.o. 
Warszawa, BAYER Niemcy/ Bayer sp. z o.o., ICON Clinical Research Irlandia, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Biotechnologii Surowic 
i Szczepionek BIOMED Kraków, Johnson & Johnson Poland Warszawa, Parexel Polska/ Eli Lilly USA, Roche Polska Sp. z o.o. Warszawa, 
Uniwersytet w Magdeburgu Wydział Medyczny, Montreal Heart Institute Kanada. 
255 HIS – ang. Hospital Information System. 
256 RIS – ang. Radiology Information System. 
257 PACS - ang. Picture Archiving and Communication System. 
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diagnostycznych i terapeutycznych, jak i do usystematyzowania procedur administracyjnych związanych z 

zarządzaniem i rozliczaniem procedur. Powyższe przyczyniło się do skrócenia średniego czasu pobytu 

pacjenta w szpitalu do poziomu 4,2 dnia. Zgodnie z oczekiwaniami Szpitala, wdrożenie narzędzi 

informatycznych służących nadzorowi nad gospodarką magazynową i apteczną pozwoli w ciągu kolejnych 

3 lat na osiągnięcie dalszych oszczędności finansowych na poziomie 10-30%. 

Wdrożenie systemu HIS umożliwiło uzyskanie realnych oszczędności w kosztach zakupu leków i sprzętu 

medycznego. W Klinikach, w których funkcjonuje informatyczna apteczka oddziałowa istnieje możliwość 

monitorowania każdego zakupionego leku i sprzętu jednorazowego, gdyż jego zużycie jest przypisywane 

bezpośrednio do konkretnego hospitalizowanego pacjenta. W module ordynacji leków lekarz 

prowadzący ma też możliwość zlecenia leku po sprawdzeniu jego dostępności w oddziale i ceny. Dzięki 

wdrożeniu systemu medycznego i uruchomieniu apteczek oddziałowych możliwe jest również 

prowadzenie sprawnej ewidencji i bieżące monitorowanie przepływu leków między oddziałami a apteką 

centralną, co bezpośrednio wpływa na optymalizację stanów magazynowych leków apteki centralnej, 

oraz klinik i oddziałów. Pozwala to na efektywne wykorzystanie leków w ramach ich terminów 

przydatności do użycia, wpływając jednocześnie na płynność finansową Szpitala poprzez minimalizację 

zapasów do poziomu niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania jednostki. Z uzyskanych wyjaśnień 

wynika, że system HIS pozwala na szybki przepływ informacji medycznych o pacjentach pomiędzy 

jednostkami medycznymi w organizacji, np. pomiędzy różnymi klinikami realizującymi leczenie tego 

samego pacjenta, co bezp ośrednio wpływa na efektywne realizowanie procedur leczniczo-

diagnostycznych, ułatwia dostęp do informacji aktualnych oraz historycznych. Dzięki łatwemu dostępowi 

do danych historycznych dotyczących leczenia pacjenta, możliwe jest szybsze podejmowanie właściwych 

decyzji bez ponownego zlecania tych samych badań, wykonanych już wcześniej przez inny 

oddział/poradnię.  

Efektywne zarządzanie informacją zawartą w systemie informatycznym ułatwia i skraca proces zapisu 

pacjenta, wpływając pośrednio na długość kolejki pacjentów oczekujących na świadczenie. Ze względu na 

systematyczne ograniczanie wartości kontraktów z NFZ w zakresach świadczeń planowych, czas 

oczekiwania pacjenta jest uzależniony wyłącznie od przyznanego limitu środków przez publicznego 

płatnika (NFZ/MOW NFZ). Jak wyjaśniono, na etapie tworzenia programu restrukturyzacji zakładano, że 

informatyzacja przyczyni się do wzrostu możliwości produkcyjnych szpitala czyli zwiększenia liczby 

pacjentów, a dzięki temu – zwiększenia przychodów. 

Reasumując, w ramach Programu naprawczego podjęto działania, które miały wpływ na poprawę 

sytuacji finansowej Szpitala, w szczególności: ograniczano liczbę planowych świadczeń do wysokości 

limitu określonego w umowie z NFZ, dokonano reorganizacji nierentownych oddziałów i poliklinik, a 

także zrezygnowano z niektórych poradni, przekazując ich limit do poradni o podobnym profilu - lepiej 

radzących sobie finansowo oraz skrócono czas pobytu pacjentów w oddziałach szpitalnych. Dokonana w 

trakcie kontroli analiza materiałów wskazuje, że założenia opracowanego i wdrażanego Programu 

naprawczego zostały zrealizowane, zgodnie z oczekiwanymi efektami ekonomicznymi, mimo, że w 

okresie realizacji Programu naprawczego, NFZ wielokrotnie zmieniał tuż przed podpisaniem lub w trakcie 

trwania kontraktów zasady rozliczania świadczeń, w tym ich wycenę i warunki realizacji, co znacząco 

wpływało na stabilność finansową CSK. W związku z powyższym, Szpital nie miał możliwości skutecznego 

zaplanowania zarówno zatrudnienia, jak i liczby usług medycznych. Niemniej jednak, wprowadzane przez 

CSK MSW zmiany ukierunkowane były na spowodowanie wyjścia z zapaści finansowej, do której doszło w 
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2012 r., gdy NFZ potraktował zapłacone faktury za świadczenia planowe jako zapłacone świadczenia 

ratujące życie lub zdrowie w trybie pilnym. Ponadto, zmienione od 2012 r. zasady naliczania algorytmu 

podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na 

finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, znacząco wpłynęły na stan finansów 

oddziałów wojewódzkich NFZ258, w których umiejscowione są najprężniej działające szpitale kliniczne259, 

w tym również CSK MSW.  

 

Z przedstawionej dokumentacji źródłowej wynika, że w badanym okresie CSK MSW uzyskiwał także 

dodatkowe przychody z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności medycznej (komercyjnej) oraz 

pozostałej działalności pozamedycznej260, co należy ocenić pozytywnie. 

Szpital zawierał umowy, kontrakty etc. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z innymi podmiotami 

zewnętrznymi261, m.in. na medycynę pracy, zabezpieczenie medyczne, karty abonamentowe, szczepienia, 

diagnostykę, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, rehabilitację, transport sanitarny, szkołę rodzenia, 

realizację świadczeń udzielonych osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe, a także na 

operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym oraz wszczepienie zastawek serca. 

Wartość wykonania przedmiotowych usług w badanym okresie wynosiła 78.435.132,39 zł. 

Jednocześnie, CSK MSW zawierał umowy, kontrakty, etc. na udzielanie świadczeń pozamedycznych, 

określonych w § 22 statutu Szpitala, m.in. z tytułu najmu sal konferencyjnych oraz najmu i dzierżawy 

powierzchni262, realizowania badań klinicznych, a także z tytułu sterylizacji narzędzi medycznych, 

zamieszczania reklam w kwartalniku Problemy Lekarskie oraz wydawania orzeczeń w stosunku do 

kandydatów i funkcjonariuszy służb mundurowych, podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych i funkcjonariuszy Służby Więziennej, w szczególności w sprawach dotyczących zdolności 

do służby, orzekania o stopniu uszczerbku na zdrowiu, spowodowanym wypadkiem lub chorobami 

pozostającymi w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby oraz orzekania o stopniu 

niepełnosprawności funkcjonariuszy, emerytów i rencistów tych służb. Ogółem w badanym okresie 

realizowano 416 umów, kontraktów, etc. z innymi podmiotami zewnętrznymi. Wartość wykonania 

świadczeń wynosiła 9.184.802,04 zł. 

CSK MSW w okresie 2013-2014 występował do Ministra Spraw Wewnętrznych (upoważnionego 

dyrektora Departamentu Zdrowia) z wnioskami o wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny lub zakup 

sprzętu medycznego o wartości jednostkowej przekraczającej 20.000,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, 

że nadzór nad realizowaniem zakupów sprzętu medycznego, na które została wydana zgoda, 

bezpośrednio sprawuje Kierownik Działu Marketingu i Zamówień Publicznych. Realizacja zakupów była 

uzależniona od posiadanych środków własnych oraz możliwych do uzyskania środków finansowych  

                                                           
258 Mazowieckiego (w największym stopniu), śląskiego i pomorskiego. 
259 Pismo Prezesa NFZ Nr NFZ/CF/DEF/2012/073/0062/W/10160/MMA z dnia 12 kwietnia 2012 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
260 Zgodnie z § 22 statutu Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
261 Ogółem w badanym okresie realizowano 521 umów, kontraktów, etc. z różnorodnymi podmiotami m.in. z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kancelarią Prezydenta RP, Kancelarią Sejmu, Komendą Główną PSP, Komendą Główną 
Policji, Biuro Ochrony Rządu, komendami wojewódzkimi, miejskimi i powiatowymi Policji, Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w 
Warszawie, Sądem Najwyższym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwem Zdrowia, Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej, 
Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską „Cepelek”, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, urzędami skarbowymi, szpitalami, 
stacjami Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, różnymi centrami medycznymi z terenu województwa mazowieckiego. 
262 Ogółem – w badanym okresie – realizowano 418 umów z kontrahentami. Przychody brutto z tytułu najmu wynosiły w 2010 r. - 3.523.248,88 
zł; w 2011 r. – 3.926.719,45 zł; w 2012 r. – 4.229.718,49 zł; w 2013 r. – 4.416.329,29 zł; w I połowie 2014 r. - 3.050.360,11 zł. 
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ze źródeł zewnętrznych. Wszystkie kserokopie zgód Ministra Spraw Wewnętrznych znajdują się w Dziale 

Marketingu i Zamówień Publicznych oraz Dziale Zaopatrzenia Medycznego263. Zgodnie z oświadczeniem 

Kierownika Działu Marketingu i Zamówień Publicznych realizacja zgód w danym roku jest na bieżąco 

monitorowana.   

Za uchybienie należy uznać brak możliwości bezpośredniego powiązania wydanej zgody  

na zakup sprzętu medycznego z faktycznie dokonanym zakupem.  

Ustalono także, że Szpital, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w okresie 2013-2014 CSK MSW 

każdorazowo występował do Ministra Spraw Wewnętrznych (upoważnionego dyrektora Departamentu 

Zdrowia) z zaaprobowanym przez Radę Społeczną CSK MSW wnioskiem o wyrażenie zgody na najem oraz 

użyczenie pomieszczeń. Po otrzymaniu stosownej zgody Szpital przekazywał Ministrowi - informację o 

podmiocie, z którym zawierał umowę. Zgodnie z ww. regulacją Szpital przekazywał Ministrowi - raz na 

pół roku - informację dotyczącą zbytych, oddanych w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie 

aktywów trwałych. Oddanie w dzierżawę, najem oraz użytkowanie na rzecz podmiotu odbywało się 

zgodnie z przepisami264. Wyboru najkorzystniejszych ofert na najem i użyczenie pomieszczeń dokonano 

zgodnie z przepisami prawa (przetarg nieograniczony lub konkurs), co należy ocenić pozytywnie.  

Pomimo, że z uzyskanych wyjaśnień wynika, że nie dokonywano zmian związanych z rozszerzeniem lub 

ograniczeniem działalności Szpitala, to jednak likwidacja Polikliniki CSK MSW w Płocku stanowiła 

ograniczenie działalności Szpitala. Stwierdzono, że powyższe działania zostały zrealizowane zgodnie 

z zapisami statutowymi, tj. uzyskano zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych w tym zakresie265.  

Ponadto, nie zawierano umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów 

o dzieło, których wartość przekracza 100.000,00 zł w roku (z wyłączeniem umów w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych), w związku z powyższym uzyskiwanie zgody w tym zakresie nie było konieczne.  

 

Niezależnie od powyższego, dokonano analizy akt osobowych osób pełniących - w badanym okresie - 

funkcje kierownicze w CSK MSW (dyrektora CSK, zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz 

naczelnej pielęgniarki/kierownika ds. pielęgniarstwa, a także osoby zastępującej głównego księgowego). 

Stwierdzono, że ww. osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie wymagane przepisami 

prawa, co należy ocenić pozytywnie. 

Ustalono, że w 6 z 7 kontrolowanych przypadków266 zatrudnienie osób na stanowiska kierownicze 

nastąpiło po pisemnym zatwierdzeniu ich kandydatur w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych, przez 

kierownictwo Departamentu Zdrowia MSW. W jednym przypadku Dyrektor Departamentu Zdrowia MSW 

osobiście przeprowadził rozmowę kwalifikacyjną i wyraził ustną zgodę na powierzenie obowiązków 

głównego księgowego. W powyższym zakresie przedstawiono stosowne oświadczenie byłego Dyrektora 

Departamentu Zdrowia MSW.  

                                                           
263 Realizacją zakupu sprzętu medycznego poniżej wartości progu określonego w ustawie – Prawo zamówień publicznych zajmuje się Dział 
Zaopatrzenia Medycznego, natomiast powyżej ustawowego progu – Dział Marketingu i Zamówień Publicznych. 
264 Zarządzenie Nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, 
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 1). 
265 Pismo Dyrektora Departamentu Zdrowia nr DZ-WOZ-0146-2-1/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. 
266 Brak zgody stwierdzono dla p.o. głównego księgowego, która pełni funkcję Pełnomocnika ds. Finansowych w CSK MSW. Ustalono, że posiada 
ona odpowiednie kwalifikacje, aby pełnić obowiązki głównego księgowego. 
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Z udzielonych wyjaśnień wynika, że w badanym okresie osoby pełniące funkcje kierownicze nie były 

dodatkowo zatrudnione w CSK MSW. Kadra kierownicza wykonywała dodatkowe zadania w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach zatrudnienia na  

1 etat.  

Ponadto, zastępca dyrektora ds. marketingu i administracji Pani Irena Walecka-Herniczek  

w okresie od dnia 3 marca 2008 r. do dnia 1 października 2013 r. pełniła jednocześnie funkcję dyrektora 

Departamentu Zdrowia MSW. W tym samym okresie w szpitalu realizowała swoje obowiązki na ½ etatu 

zastępcy dyrektora ds. marketingu i administracji, co mogło mieć wpływ na podejmowane decyzje. 

Niemniej jednak fakt ten nie stanowi naruszenia przepisów.  

Wątpliwości budzi długotrwały brak osoby pełniącej funkcję naczelnej pielęgniarki oraz powołanie  

i sprawowanie funkcji kierownika ds. pielęgniarstwa. Należy wskazać, że zarówno statut CSK MSW267, jak 

i schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Centralnego Szpitala 

Klinicznego MSW268 z dnia 20 lipca 2012 r., wskazują w swojej treści stanowisko naczelnej pielęgniarki 

(której podlega zespół naczelnej pielęgniarki). Jednak w § 17 Regulaminu organizacyjnego, który określa 

skład pionu podległego zastępcy dyrektora ds. lecznictwa nie występuje stanowisko naczelnej 

pielęgniarki lecz kierownik ds. pielęgniarstwa wraz zespołem, a jego szczegółowe zadania określone 

zostały w Załączniku Nr 70 do Regulaminu organizacyjnego.  

Nadmienić należy, że od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 lipca 2012 r. funkcję naczelnej pielęgniarki CSK 

MSW pełniła wybrana w drodze konkursu osoba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. 

Z dniem 1 sierpnia 2012 r. zmienione zostały warunki jej zatrudnienia269 - powierzono jej funkcję 

kierownika ds. pielęgniarstwa, którą pełniła do dnia 16 sierpnia 2013 r. Ustalono, że dniem 5 listopada 

2013 r. obowiązki kierownika ds. pielęgniarstwa powierzono innej osobie270, która co prawda spełniała 

wymogi, określone w przepisach prawa dla naczelnej pielęgniarki, jednakże dokonano jej zatrudnienia 

bez wymaganej dla naczelnej pielęgniarki procedury wyboru w drodze konkursu271, ponieważ dla 

stanowiska kierownika ds. pielęgniarstwa nie były one konieczne. Niemniej jednak w trakcie trwania 

kontroli, przedstawiono oświadczenie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, z którego 

wynika, że Izba nie wnosi zastrzeżeń do pełnienia funkcji kierownika ds. pielęgniarstwa w CSK MSW przez 

wskazaną osobę. 

W rzeczywistości stanowisko naczelnej pielęgniarki nie jest obsadzone od dnia 1 sierpnia 2012 r., a jej 

obowiązki de facto realizuje kierownik ds. pielęgniarstwa wraz z zespołem.  

Stwierdzone rozbieżności i niespójność przepisów wewnętrznych CSK MSW odnośnie do stanowiska 

naczelnej pielęgniarki i kierownika ds. pielęgniarstwa272 oraz nieprzeprowadzenie konkursu na 

                                                           
267 § 10 ust. 2 statutu CSK MSW stanowi, że Kierownik Szpitala wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Szpitala, głównego 

księgowego, naczelnej pielęgniarek i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych. 
268 Zwany dalej Regulaminem organizacyjnym.  
269 Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Kierownika ds. Pielęgniarstwa w stosunku do zakresu obowiązków, odpowiedzialności i 

uprawnień Naczelnej Pielęgniarki został znacznie uszczegółowiony. 
270 W okresie od dnia 5 listopada 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. pełniła obowiązki Kierownika Ds. Pielęgniarstwa, a z dniem 1 lutego 2014 r. 

została zatrudniona na stanowisku Kierownika Ds. Pielęgniarstwa 
271 Z treści art. 49 ustawy o działalności leczniczej wynika, że w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs m.in. 

na stanowisko Naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek.  
272 Uchwała Nr 48/12 Rady Społecznej CSK MSW w Warszawie z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego 

Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie (zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały zmieniono w Regulaminie Organizacyjnym 
Szpitala stanowisko z naczelnej pielęgniarki na kierownika ds. pielęgniarstwa). 
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stanowisko naczelnej pielęgniarki273 - zgodnie z wykładnią Ministerstwa Zdrowia - wydaje się być 

obejściem przepisów prawa274. W stanowisku wskazano, że: Orzecznictwo sądów administracyjnych 

wskazuje, że stanowisko naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą jest obligatoryjne. Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia  

15 października 2010 r. (sygn.: IV Sa/GI519/10) powoływanie osób na stanowiska naczelnej pielęgniarki 

lub przełożonej pielęgniarek, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia  

30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej275 i art. 49 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej276 wymaga przeprowadzenia konkursu. W związku z tym, jeżeli w akcie 

wewnętrznym danego podmiotu usunięto to stanowisko lub wprowadzono na ich miejsce inne 

stanowiska, dla obsadzenia których konkurs nie jest wymagany, to stanowi to „obejście prawa”.  

W ocenie sądu nie jest możliwe odejście od stanowisk określonych w ustawie i wprowadzenia stanowisk, 

które są sprecyzowane i wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 

leczniczych niebędących przedsiębiorcami277. Ponadto, Wojewódzki Sąd Administracyjny w sentencji 

wyroku przyjął tezę, iż „możliwe jest wprowadzenie stanowisk przewidzianych w statucie szpitala, ale 

tylko i wyłącznie obok tych, które wymagane są przez ustawę”. Podobne stanowiska zostały 

przedstawione w innych wyrokach sądów administracyjnych (wyrok WSA z dnia 18 stycznia 2011 r., sygn.: 

III SA/Kr 571/10, wyrok WSA z dnia 13 października 2009 r., sygn.: III SA.KR 265/09).  

Powyższe ustalenia nie mają jednakże wpływu na prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i 

realizację Programu naprawczego. 

 

Ocena ustalonego stanu faktycznego 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie oceniono gospodarowanie mieniem oraz środkami 

publicznymi, a także prowadzenie gospodarki finansowej i efektywność poniesionych nakładów 

inwestycyjnych oraz stan realizacji tzw. Programu naprawczego. 

Powyższa ocena wynika w szczególności z podejmowanych działań w ramach: 

 przygotowania i systematycznego realizowania założonych celów programu naprawczego,  

 właściwej realizacji umów zawartych przez CSK MSW zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb zamawiającego oraz 

zabezpieczeniem  środków finansowych, gwarantujących terminowe wykonanie tych umów. 

 obniżenia stanu zobowiązań wymagalnych w 2014 r. w stosunku do 2013 r.   

 poszukiwania alternatywnych sposobów finansowania działalności (w tym m.in. z funduszy 

unijnych czy programów norweskich), 

 pozyskiwania wyspecjalizowanej kadry dla rozwoju różnych dziedzin medycznych,  

                                                           
273 Zespołowi kontrolerów nie przedstawiono dokumentacji obrazującej sposób wyboru kandydata na stanowisko kierownika ds. pielęgniarstwa. 
274 Wykładnia w tym zakresie zawarta została w Stanowisku Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 r.  
275 Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. 
276 Dz. U. z 2013 r. Nr 217 – tekst jednolity. 
277 Dz. U. Nr 151, poz. 896. 



 

Strona 92 z 93 
 

 podejmowania skutecznych działań na rzecz poprawy efektywności/poprawy sytuacji 
finansowej w komórkach organizacyjnych Szpitala, 

 przeprowadzania szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego w ramach własnych 

zasobów ludzkich (szkolenia wewnętrzne). 

 

Mając powyższe na uwadze zobowiązuję Pana Dyrektora do: 

1. Opracowania wariantowego planu spłaty zobowiązań wymagalnych przy założeniu otrzymania od 

NFZ zapłaty (całości lub części) należności CSK MSW z tytułu niezapłaconych do tej pory nadwykonań, 

będących przedmiotem sprawy sądowej z powództwa CSK MSW oraz na ewentualność 

niekorzystnego dla Szpitala rozstrzygnięcia sądu w przedmiotowej sprawie. 

2. Przestrzegania warunków zawartych ugód i porozumień, dotyczących spłaty wierzytelności.  

Przeprowadzenia przeglądu zawartych porozumień i ugód z wierzycielami pod kątem oceny 

możliwości ich realizacji przez CSK MSW w terminach w nich określonych. Jeżeli w ocenie CSK MSW 

istnieje ryzyko niedotrzymania terminów spłaty rat zgodnie z zawartymi porozumieniami/ugodami, 

należy rozważyć wystąpienie do wierzycieli z propozycją zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań 

wymagalnych z zachowaniem zasad określonych w tych porozumieniach/ugodach, tj. z zachowaniem 

formy pisemnej. 

3. Wdrożenia rozwiązań, które pozwolą na bezproblemowe zweryfikowanie prawidłowości 

przyjmowania darowizny lub dokonywania zakupów powyżej 20.000 zł w oparciu o wydane zgody 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych.  

4. Zachowania należytej staranności przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz wzmocnienie 

nadzoru Dyrektora CSK MSW w tym zakresie. 

5. Kontynuowania działań w zakresie monitorowania wykonania planu finansowego oraz dokonywania 

ze stosownym wyprzedzeniem korekty planu finansowego w przypadku zidentyfikowania ryzyka 

wystąpienia odchyleń pomiędzy planem a wykonaniem. 

6. Na etapie tworzenia planów finansowych w następnych latach zaleca się przeprowadzenie pełnej 

(pogłębionej) analizy w zakresie określenia planowanego stanu zobowiązań.  

7. Podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania rozbieżności w treści przepisów wewnętrznych,  

tj. statutu CSK MSW i Regulaminu organizacyjnego w zakresie jednoznacznego umocowania  

w strukturze organizacyjnej stanowiska naczelnej pielęgniarki oraz przeprowadzenie konkursu na to 

stanowisko, zgodnie z wymogami prawa.  

8. Dokonania zmiany przepisów Regulaminu organizacyjnego w zakresie czasu pracy (40 godzin/ 

tygodniowo) pracowników administracyjnych i ekonomicznych oraz zmiany umów w tym zakresie 

(aneksy). 

9. Kontynuowania działań na rzecz poprawy efektywności/poprawy sytuacji finansowej w komórkach 

organizacyjnych Szpitala. 

10. Kontynuowania prowadzonego monitoringu realizacji umów na realizację świadczeń opieki 

zdrowotnej zawartych z Mazowieckim OW NFZ.  
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11. Kontynuowania działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji personelu CSK MSW. 

 

*    *    * 

Stosownie do postanowień art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania sprawozdania kierownikowi jednostki kontrolowanej służy prawo 

przedstawienia do niego stanowiska. Powyższe nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.  

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej zobowiązuję Pana Dyrektora do 

przedstawienia - w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania - informacji o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich nie 

podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół kontrolny MSW 
Wykonano w 2 egz.: 
1. Egz. Nr 1 – CSK MSW 
2. Egz. Nr 2 – aa 


