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DKSiW-K-II-093-14/2014      Warszawa, dnia     stycznia 2015 r.  

 

 

Egz. Nr ………. 

 

Pan  

Marian Stempniak 

Dyrektor 

SP ZOZ MSW z Warmińsko – Mazurskim  

Centrum Onkologii w Olsztynie 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

 

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

na 2014 r.,1 przeprowadzonej w terminie od dnia 17 września 2014 r. do dnia 24 października 2014 r. 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii2  z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 

w Olsztynie.  

Celem kontroli było dokonanie oceny funkcjonowania Szpitala w aspektach wskazanych jako obszary 

potencjalnych nieprawidłowości w korespondencji kierowanej do MSW. W szczególności celem kontroli 

było dokonanie oceny wybranych decyzji kierownictwa Szpitala oraz działania audytu wewnętrznego.   

Projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z informacją o prawie zgłoszenia do niego zastrzeżeń, odebrany 

został przez dyrektora Szpitala w dniu 29 grudnia 2014 r. Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie 

zostały zgłoszone zastrzeżenia.  

                                                           
1 W wyniku aneksu nr 2 z dnia 13 sierpnia 2014r.  
2 Zwanym dalej „SP ZOZ MSW z W-M CO” lub „Szpitalem”.  
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Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w jednostce kontrolowanej, na podstawie ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej3, przez Zespół Kontrolny MSW w składzie: 

 kierownik zespołu – Pan Cezary Ogórek, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 

i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 111/2014 z dnia 16 września 2014 r.;   

 członek zespołu – Pani Jolanta Pionkowska, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 

i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 112/2014 z dnia 16 września 2014 r.;  

 członek zespołu – Pani Jadwiga Zdrojewska, główny specjalista w Departamencie Zdrowia MSW, na 

podstawie upoważnienia Nr 113/2014 z dnia 16 września 2014 r.;  

 członek zespołu – Pan Jacek Żebrowski, główny specjalista w Departamencie Zdrowia MSW, na 

podstawie upoważnienia Nr 114/2014 z dnia 16 września 2014 r. 

 

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:  

1. Polityka kadrowa.  

2. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w jednostce.  

3. Pozyskiwanie przez SP ZOZ MSW z W-M CO środków z funduszy europejskich.  

4. Zawarcie i realizacja wybranych do kontroli umów.  

5. Udostępnianie danych z systemów elektronicznych.  

6. Realizacja wybranych elementów programów zdrowotnych.  

 

Kontrolą objęty został okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 sierpnia 2014 r.  

 

Czynnościami kontrolnymi w zakresie przedmiotowym niniejszej kontroli objęto realizowaną politykę 

kadrową wobec personelu administracyjnego w SP ZOZ MSW z W-M CO, a także realizację zadań 

związanych z funkcjonowaniem w jednostce audytu wewnętrznego.  

Ponadto, w trakcie czynności kontrolnych zostały skontrolowane także kwestie pozyskiwania przez 

Szpital środków z funduszy europejskich, zawarcie i realizacja wybranych umów, udostępnianie danych 

z systemów elektronicznych oraz realizacja wybranych elementów programów zdrowotnych.  

Ocena działalności jednostki kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą została dokonana na podstawie 

ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy 

o kontroli w administracji rządowej, tj. legalności, celowości, rzetelności, gospodarności, oraz mając 

na uwadze Standardy kontroli w administracji rządowej, przy użyciu kryterium efektywności 

rozumianego jako zastosowanie rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do skali i potrzeb jednostki.  

                                                           
3 Dz. U. Nr 185, poz. 1092. 
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Mając na uwadze przyjętą w programie kontroli skalę ocen4, na podstawie analizy dokumentacji 

źródłowej, jak również otrzymanych wyjaśnień, działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym 

kontrolą oceniono negatywnie.   

Powyższa ogólna ocena działalności jednostki kontrolowanej wynika z ocen cząstkowych, odnoszących 

się do poszczególnych obszarów wytypowanych do kontroli. Ustalenia kontroli oraz dokonane na ich 

podstawie oceny cząstkowe przedstawiono poniżej. 

 

I. Polityka kadrowa. 

Na podstawie przeprowadzonych badań negatywnie oceniono działalność Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko – Mazurskim Centrum 

Onkologii w Olsztynie w zakresie kształtowania polityki kadrowej, w tym niedokonywanie zmian 

w strukturze zatrudnienia  uwzględniających sytuację finansową Szpitala, częste przyznawanie wysokich 

nagród pracownikom administracyjnym bez uzasadnienia faktycznego przy jednoczesnym braku 

zdefiniowanych kryteriów ich przyznawania. Wysokość przyznanych w 2013 r. nagród pracownikom 

przekroczyła wartość określoną planem finansowym, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. Na sformułowanie oceny negatywnej wpływ miał także stwierdzony w wyniku kontroli brak 

nadzoru nad realizowanymi zadaniami w ramach pracy w godzinach nadliczbowych oraz brak 

uwzględnienia w regulacjach wewnętrznych Szpitala możliwości odbierania czasu wolnego za czas 

przeznaczony na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. Jedyną formą rekompensaty dla 

pracowników była wypłata dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Biorąc 

pod uwagę powyższe oraz liczbę wypracowanych przez pracowników Szpitala godzin nadliczbowych i 

wysokość wypłacanych środków finansowych przez podmiot kontrolowany z tytułu wynagrodzenia za 

pracę w godzinach nadliczbowych uznano, że sposób organizacji pracy w Szpitalu był niegospodarny i 

nieoszczędny. Ponadto, w Szpitalu nie określono kryteriów awansowania pracowników a zapisane 

zasady zapobiegania występowaniu konfliktu interesów w rzeczywistości były nieskuteczne. 

 

1. Podejmowanie decyzji dotyczących zmian w strukturze zatrudnienia z uwzględnieniem potrzeb i 

sytuacji finansowej Szpitala.  

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 12 czerwca 2014 r. dyrektor SP ZOZ MSW z W-M CO5 nie 

dokonywał zmian w strukturze zatrudnienia z uwzględnieniem sytuacji finansowej Szpitala. W 

omawianym okresie w podmiocie kontrolowanym nie były również prowadzone analizy ekonomiczne 

dotyczące zapotrzebowania kadrowego jednostki, uwzględniające faktyczne potrzeby co do liczby 

i rodzajów stanowisk pracy, w odniesieniu do istniejącej struktury zatrudnienia oraz możliwości 

wprowadzania w niej zmian.  

W drugiej połowie 2014 r., na polecenie p.o. dyrektora SP ZOZ MSW z W-M CO6, kadra kierownicza 

Szpitala przygotowała projekt biznesplanu skierowanego na poszukiwanie oszczędności we wszystkich 

                                                           
4
 MSW stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

5 Do dnia 12 czerwca 2014 r. – Pan Janusz Chełchowski. 
6 Od dnia 13 czerwca 2014 r. – Pani Brygida Kondracka. 
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obszarach działalności. W wyniku przeprowadzonej analizy powstał m.in. harmonogram działań 

dotyczący Optymalizacji zasobów kadrowych szpitala, który w części odnoszącej się do pracowników 

administracji, a dotyczącej struktury zatrudnienia, obejmował m.in. zawieszenie stanowisk zastępcy 

dyrektora ds. ekonomicznych (połączone personalnie ze stanowiskiem Głównego księgowego Szpitala) 

oraz likwidację stanowiska zastępcy dyrektora ds. techniczno-logistycznych.  Plan przewidywał również 

zmniejszenie zatrudnienia w Sekcji Eksploatacji i Inwestycji, likwidację stanowiska kierowcy-mechanika. 

Ponadto, poza kwestiami związanymi ze zmianą struktury wynagrodzenia, biznesplan przewidywał 

likwidację stałych premii, obniżenie wynagrodzeń pracownikom WOK7 oraz likwidację premii z zysków 

apteki, sklepu medycznego, baru i bufetu. Jednocześnie w Szpitalu przeprowadzono analizę możliwości 

redukcji kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach outsourcingu zadań realizowanych w zakresie 

pralni, kuchni, bufetu, kawiarni oraz kiosku8. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że faktycznie w okresie objętym kontrolą wypowiedziano pracę 

3 pracownikom SP ZOZ MSW z W-M CO – inspektorowi Biura Badań Klinicznych9 oraz starszemu 

inspektorowi i mechanikowi samochodowemu Sekcji Eksploatacji i Inwestycji10 . Należy zaznaczyć, że 

w przypadku 2 z ww. pracowników, tj. starszego inspektora i mechanika samochodowego Sekcji 

Eksploatacji i Inwestycji p.o. dyrektora Szpitala cofnęła swoje oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę 

za wypowiedzeniem. Z uzyskanych w powyższym zakresie wyjaśnień wynika, że na zmianę decyzji p.o. 

dyrektora SP ZOZ MSW z W-M CO miał wpływ wniosek złożony przez kierownika Sekcji Eksploatacji 

i Inwestycji, który uzasadniał konieczność zatrudnienia w omawianej komórce dodatkowo 3 osób. 

W związku z powyższym, starszy inspektor Sekcji Eksploatacji i Inwestycji przywrócony został do pracy na 

niezmienionych warunkach (z zastrzeżeniem, że wycofa pozew złożony w sprawie, która toczyła się 

przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). Natomiast 

drugiemu z ww. pracowników (mechanikowi samochodowemu) zaproponowano stanowisko robotnika 

gospodarczego bez zmian pozostałych warunków pracy. 

W okresie objętym kontrolą zatrudniono 1 osobę w Dziale Spraw Personalnych11 oraz 1 osobę w Zespole 

Informatyków12. Konieczność wzmocnienia ww. komórek związana była ze zmianami organizacyjnymi 

w Szpitalu i zbyt małą obsadą etatową oraz wynikała ze zgłaszanych na odprawach kadry kierowniczej 

problemów dotyczących funkcjonujących w Szpitalu systemów informatycznych. Rekrutacja wewnętrzna 

na ww. stanowiska zakończyła się brakiem zgłoszeń.   

                                                           
7 Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy.  
8 Z przedstawionej analizy – Tabela Nr 7 pn. Planowane oszczędności związane z realizacją działań naprawczych celu: Optymalizacja zasobów 
kadrowych szpitala w roku 2014 z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia do końca 2014 r. – wynika, że w ramach ww. działania zaplanowano 
oszczędności w wysokości 579 877,43 zł, w tym wynikające z outsourcingu na poziomie 119 556,67 zł, co uznano za wartości realne do 
uzyskania.  
9 Ustny wniosek kierownika Biura Badań Klinicznych o zwolnienie 1 pracownika uzasadniony został tym, że Biuro prowadziło mniej badań. 
Czynności kontrolne wykazały, że w latach 2013-2014 r. w SP ZOZ MSW z W-M CO realizowano 52 badania kliniczne. W 2013 r. zakończone 
zostały prace w zakresie 9 projektów. Do końca 2014 r. planowane jest zakończenie kolejnych 13 badań. 
10 Zwolnienia starszego inspektora i mechanika samochodowego Sekcji Eksploatacji i Inwestycji miały nastąpić w związku ze zmianami 
organizacyjnymi (zawieszenie stanowiska zastępcy dyrektora ds. techniczno-logistycznych), w wyniku których zastępca dyrektora ds. techniczno-
logistycznych przejął obowiązki kierownika Sekcji Eksploatacji i Inwestycji, a b. kierownik i 1 pracownik przejęli do realizacji pozostałe zadania 
Sekcji Eksploatacji i Inwestycji. 
11 Pracownik został zatrudniony od dnia 7 lipca 2014 r. 
12 Pracownik został zatrudniony od dnia 1 września 2014 r. 
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Kierownicy komórek organizacyjnych SP ZOZ MSW z W-M CO odpowiedzialni byli za analizowanie 

i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych im komórkach13. W wyniku przeprowadzonych analiz 

ww. osoby występowały do dyrektora, który był odpowiedzialny za politykę kadrową Szpitala, 

z wnioskami o zwiększenie lub zmniejszenie zatrudnienia w danej komórce organizacyjnej. Podjęte 

działania były zgodne z § 17 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii 

w Olsztynie14. 

Na podstawie powyższego stwierdzono, że decyzje dotyczące zwalniania pracowników nie były 

podejmowane z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb Szpitala. Zatrudnianie nowych pracowników 

również odbywało się bez związku z diagnozą potrzeb. Dokument Optymalizacja zasobów kadrowych 

szpitala nie uwzględniał konieczności zatrudnienia nowych pracowników, które nastąpiło w niedługim 

czasie po sporządzeniu przedmiotowego dokumentu.    

Przedstawione ustalenia wskazują na brak przeprowadzania w okresie objętym kontrolą dogłębnej 

analizy rzeczywistych potrzeb Szpitala w zakresie polityki kadrowej, co uznane zostało za 

nieprawidłowość. Przyczyną powstania nieprawidłowości była niedostateczna wnikliwość przy 

diagnozowaniu potrzeb Szpitala. Skutkiem nieprawidłowości było podejmowanie decyzji zarówno w 

zakresie zatrudniania, jak i zwalniania pracowników przez kierownictwo Szpitala bez związku z 

rzeczywistymi potrzebami kontrolowanej jednostki.  

Jednocześnie, przywołane wyżej dwa wypowiedzenia umów o pracę (złożone bez przeprowadzenia 

rzetelnej analizy zapotrzebowania kadrowego) starszemu inspektorowi i mechanikowi samochodowemu 

Sekcji Eksploatacji także zostały uznane za nieprawidłowość. Przyczyną powstania tej nieprawidłowości 

był brak zdiagnozowania rzeczywistych potrzeb SP ZOZ MSW z W-M CO.  Skutkiem nieprawidłowości 

było narażenie pracowników na stres związany z utratą pracy.  

W obu powyższych przypadkach odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości ponoszą 

odpowiednio dyrektor oraz p.o. dyrektora Szpitala.  

 

2. Podejmowanie decyzji dotyczących wynagradzania pracowników.  

W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono, że kierownictwo SP ZOZ MSW z W-M CO, 

podejmując decyzje dotyczące wynagradzania pracowników (w tym przyznawania nagród i premii) nie 

kierowało się przesłankami merytorycznymi i nie działało w sposób obiektywny.  

W ramach poszukiwania oszczędności, co było uzasadnione sytuacją finansową Szpitala15, p.o. dyrektora 

SP ZOZ MSW z W-M CO wypowiedziała, zgodnie ze sporządzonym biznesplanem, warunki płacowe: 5 

pracownikom WOK, 1 pracownikowi premię z wypracowanego zysku w sklepie medycznym, 

1 pracownikowi premię z wypracowanego zysku w bufecie, barze, kawiarni i kiosku oraz premię stałą 

                                                           
13 W Szpitalu w ramach tzw. rekrutacji wewnętrznej na odprawach kierowników komórek organizacyjnych przekazywane były informacje o 
wolnych miejscach pracy. Informacje takie zamieszczane były również na stronie internetowej Szpitala w zakładce zatrudnienie. Nowi 
pracownicy o możliwości aplikowania na wolne stanowiska pracy w ramach naboru wewnętrznego informowani byli na szkoleniach 
stanowiskowych i okresowych, co było zgodne z § 5 ust. 16 Regulaminu pracy. W przypadku braku kandydatów Szpital zamieszczał ogłoszenie o 
wolnym stanowisku pracy w Gazecie Olsztyńskiej.  
14 Zwanego dalej również Regulaminem organizacyjnym. 
15 Zgodnie z bilansem Szpitala sporządzonym na dzień 30 czerwca 2014 r. strata netto wynosiła 18 930 308,81 zł.  
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1 pracownikowi z Zespołu Informatyków16. Należy zaznaczyć, że w ramach ww. działań zaplanowano 

również wypowiedzenie warunków pracy i płacy w zakresie premii stałej17 kierownikowi Zespołu 

Informatyków18. Ze sporządzonej analizy nie wynikało, że obejmowała ona wszystkich pracowników 

administracyjnych. Działania naprawcze w SP ZOZ MSW z W-M CO w postaci obniżki wynagrodzeń nie 

objęły innych pracowników administracyjnych Szpitala, co uznano za działanie nieobiektywne i 

nieefektywne.  

Z ustaleń kontroli wynika, że 5 ww. pracownikom WOK obniżono wynagrodzenia do wysokości 

refundowanej przez Ministerstwo Zdrowia19. W trakcie opracowania planu w Szpitalu uznano, że w 

związku z tym, iż osoby te wykonywały zadania wyłącznie na rzecz programów MZ, część wynagrodzenia 

(ponad wysokość refundacji MZ) zostanie wypowiedziana.  

Ze względu na trudną sytuację finansową Szpitala wypowiedziano również warunki wynagrodzenia 

pracownikom, którzy mieli wypłacane  premie z zysków oraz premię stałą20 w zakresie tych składników 

wynagrodzenia.  

Wynagrodzenia pracowników administracyjnych SP ZOZ MSW z W-M CO zostały ustalone na podstawie 

Regulaminu wynagradzania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie21, w którym określono zarówno 

tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, jak i stawki dodatków funkcyjnych oraz tabele 

zaszeregowań stanowisk pracy. W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie 

prawidłowości określania stawek wynagrodzeń ww. pracownikom stwierdzono jeden przepadek, 

w którym specjaliście ds. funduszy unijnych w Dziale Marketingu i Promocji Zdrowia określono wysokość 

wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 5 300,00 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że powyższe działania były 

niezgodne z postanowieniami Regulaminu wynagradzania, określenie kwoty wynagrodzenia 

zasadniczego na poziomie wyższym niż przewidywały to obowiązujące regulacje wewnętrzne uznano 

za nieprawidłowość. Z uzyskanych w powyższym zakresie wyjaśnień wynika, że dyrektor Szpitala 

przyznał ww. pracownikowi wynagrodzenie w omawianej wysokości ze względu na posiadane wysokie 

kwalifikacje oraz w konsekwencji ustalonych w toku rekrutacji warunków dotyczących zatrudnienia. 

Faktycznych powodów nieprawidłowości nie sposób było w toku kontroli ustalić z uwagi na zmiany 

personalne w kierownictwie Szpitala. Skutkiem powyższej nieprawidłowości było naruszenie zasad 

określonych w Regulaminie wynagradzania oraz ponoszenie wydatków z tytułu wynagrodzenia, których 

wysokość przekraczała postanowienia Regulaminu w trudnej sytuacji finansowej Szpitala. W powyższym 

przypadku odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości ponosi dyrektor Szpitala.  

                                                           
16 Z przedstawionej analizy – Tabela Nr 7 pn. Planowane oszczędności związane z realizacją działań naprawczych celu Optymalizacja zasobów 
kadrowych szpitala w roku 2014 z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia do końca 2014 r. – wynika, że w ramach ww. działania zaplanowano 
uzyskanie oszczędności na poziomie 34 374,26 zł (WOK) i 5 132,16 zł (likwidacja stałych premii).  
17 Wypłacane ww. pracownikom premie oraz premie stałe nie wynikały z obowiązującego w SP ZOZ MSW z W-M CO Regulaminu 
Wynagradzania, lecz indywidualnych warunków pracy i płacy.  
18 Do dnia 30 sierpnia 2014 r. p.o. dyrektora Szpitala nie wypowiedziała premii stałej kierownikowi Zespołu Informatyków ze względu na to, że 
przebywał on na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (od dnia 26 czerwca 2014 r.)   
19 W okresie poprzedzającym wypowiedzenie warunków pracy i płacy, pracownicy WOK otrzymywali wynagrodzenia, których część 
refundowana była przez Ministerstwo Zdrowia zaś reszta wypłacana ze środków SP ZOZ MSW z W-M CO.   
20 Premia stała pracownika Zespołu Informatyków została wypowiedziana w związku ze znikomą liczbą wykonywanych w godzinach pracy 
wydruków z centrali telefonicznej. 
21 Zwanego dalej również Regulaminem wynagradzania. 
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Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wynagrodzenia nowo 

zatrudnionych pracowników administracyjnych nie odbiegały od wynagrodzeń pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach równorzędnych (z wyłączeniem wskazanego wyżej 1 przypadku).  

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że rozliczanie godzin nadliczbowych pracowników nie 

przebiegało w sposób prawidłowy.  

W okresie objętym kontrolą zgodnie z obowiązującym w SP ZOZ MSW z W-M CO Regulaminem 

wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, pracownikom 

przysługiwał dodatek w wysokości: 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych 

przypadających w dni powszednie oraz niedziele i święta, będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z 

obowiązującym go rozkładem czasu pracy oraz 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach 

nadliczbowych przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta, które nie były 

dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także w godzinach 

nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub 

święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.  

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie prawidłowości realizowania i rozliczania 

czasu pracy wykonywanego w godzinach nadliczbowych stwierdzono, że pracownicy administracyjni SP 

ZOZ MSW z W-MCO w 2013 r. wypracowali około 4427, a w 2014 r. około 5800 godzin nadliczbowych22. 

Za omawiane godziny nadliczbowe wypłacono pracownikom wynagrodzenia na łączną kwotę około 

188 000,00 zł w 2013 roku. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. około 

210 000,00 zł.23 

W przypadku doraźnej realizacji obowiązku świadczenia pracy na rzecz SP ZOZ MSW z W-M CO, poza 

normami określonymi prawem pracy oraz Regulaminem pracy lub wobec przekroczenia liczby godzin 

(tzw. godziny nadliczbowe), pracownik zobowiązany był uzyskać akceptację kierownika swojej komórki 

organizacyjnej24. Kierownik komórki organizacyjnej, który zaakceptował realizację obowiązku 

świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, zobowiązany był do powiadomienia o takim przypadku 

Działu Spraw Personalnych SP ZOZ MSW z W-M CO nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu 

świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z § 17 pkt 8 Regulaminu pracy wiążące decyzje 

w zakresie uznania konieczności przekroczenia ustalonego wymiaru czasu pracy powinien podejmować 

dyrektor Szpitala.  

W żadnym z badanych przypadków nie przedstawiono dokumentów potwierdzających realizację 

postanowień § 17 pkt 7 i 8 obowiązującego w SP ZOZ MSW z W-M CO Regulaminu pracy. Brak 

dokumentów potwierdzających uzyskanie akceptacji odstępstwa od podstawowych warunków pracy 

przez kierownika komórki organizacyjnej oraz brak dokumentów wskazujących na to, że w konkretnych 

przypadkach uzyskano pozytywne decyzje dyrektora Szpitala w zakresie uznania konieczności 

przekroczenia ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy uznano za nieprawidłowości. Z uzyskanych 

wyjaśnień wynika, że kierownicy komórek organizacyjnych informowali ustnie pracowników Działu 

Spraw Personalnych SP ZOZ MSW z W-M CO o występujących godzinach nadliczbowych. Przyczyną 

                                                           
22 W tym dyżury pracowników Zespołu Informatyków.  
23 Od stycznia do czerwca 2014 r. wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny osiągały w poszczególnych miesiącach wartości od ok. 9 600,00 zł. do ok. 
85 000,00 zł. W lipcu i sierpniu 2014 r. omawiane wypłaty zdecydowanie zmalały i kształtowały się na poziomie ok. 5 700,00 zł. 
24 Zgodnie z § 17 pkt 7 Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 
Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – zwanego także „Regulaminem pracy”.  
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powstania nieprawidłowości była nierzetelność w realizacji obowiązków służbowych wynikających z 

Regulaminu pracy. Brak nadzoru nad podejmowanymi decyzjami w zakresie uznawania konieczności 

przekraczania ustalonego w umowach wymiaru czasu pracy niósł za sobą skutki finansowe. W 

powyższym przypadku odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości ponosi dyrektor oraz p.o. 

dyrektora Szpitala.  

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że na koniec każdego miesiąca sporządzano i przekazywano 

do Działu Spraw Personalnych pisemne wykazy w zakresie liczby wypracowanych przez poszczególnych 

pracowników nadgodzin do zapłacenia lub wnioski o zrekompensowanie omawianych godzin czasem 

wolnym od pracy25. Z uzyskanych w powyższym zakresie wyjaśnień wynika, że zarówno w 2013 r., jak i 

w 2014 r. duża liczba nadgodzin spowodowana była m.in. koniecznością kserowania ogromnej ilości 

historii chorób stanowiących załączniki pozwów do sądu. Decyzją dyrektora Szpitala, przekazaną na 

odprawie kadry kierowniczej, omawiane godziny nadliczbowe rozliczane były w formie zapłaty. 

W toku kontroli przeprowadzono badania w zakresie przestrzegania postanowień § 17 pkt 6 Regulaminu 

pracy, z którego wynika, że liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w Szpitalu nie może 

przekroczyć dla poszczególnego pracownika 376 godzin w roku kalendarzowym. W wyniku omawianych 

czynności stwierdzono cztery przypadki wypracowania ponad 400 godzin nadliczbowych w roku 2013. W 

2014 r. 2 pracowników wypracowało odpowiednio 399 i 385 godzin nadliczbowych. Przekroczenie 

określonej w Regulaminie pracy normy godzin nadliczbowych w latach 2013-2014 – uznano za 

nieprawidłowość. Przyczyną przekroczenia limitu godzin nadliczbowych w 2013 r. przez 3 pracowników 

Zespołu Informatyków była konieczność prowadzenia aktualizacji systemów i usuwania awarii 

warunkujących pracę urządzeń medycznych. Zbyt małe zatrudnienie w Zespole Informatyków nie 

pozwalało na wykonanie ww. zadań w ramach normalnego czasu pracy. Kierownik Działu Spraw 

Personalnych podejmował działania, mające na celu zwiększenie zatrudnienia w tym zespole – jednak na 

zatrudnienie dodatkowego informatyka dyrektor Szpitala nie wyrażał zgody. W pierwszym kwartale 2014 

r. wprowadzono zmiany organizacyjne w omawianej komórce, które nie przyniosły spodziewanych 

efektów. W związku z powyższym p.o. dyrektora SP ZOZ MSW z W-M CO podjęła decyzję o zatrudnieniu 

dodatkowego pracownika26. W przypadku przekroczenia godzin nadliczbowych przez Kierownika Działu 

Kontraktowania i Rozliczeń, w trakcie kontroli ustalono, że w miesiącu listopadzie i grudniu 2013 r. 

trwały prace nad kontraktowaniem i przedłużaniem umów na rok następny. Prace wykonywane były 

na serwerze zewnętrznym NFZ, który w tym okresie był mocno przeciążony, w związku z czym 

następowały nieprzewidziane przerwy techniczne i wymagało to dostosowania się do możliwości 

technicznych systemu. Nie przedstawiono wyjaśnień w zakresie wypracowanych przez ww. Kierownika 

Działu Kontraktowania i Rozliczeń27 godzin nadliczbowych w pozostałych miesiącach 2013 r. 

Przekroczenie limitu godzin nadliczbowych w 2014 r. spowodowane było koniecznością uzupełnienia 

bazy danych Ogólnopolskiego Rejestru Nowotworów na wniosek Krajowego Rejestru Nowotworów.28 

                                                           
25 Zbadano dokumenty sporządzone w okresie objętym kontrolą. 
26 Pracownik miał zostać zatrudniony od dnia 1 września 2014 r. 
27 Omawiany pracownik w pozostałych 10 miesiącach wypracowywał średnio po ok. 35 godzin nadliczbowych. 
28 Ministerstwo Zdrowia partycypowało w kosztach godzin nadliczbowych pracowników Rejestru Nowotworów w kwocie 16 325,35 zł. 
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Należy stwierdzić, że przy zatrudnianiu w godzinach nadliczbowych pracowników podmiotów leczniczych 

zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy29, dotyczące 

pracy w godzinach nadliczbowych.30  

Ponadto, należy podkreślić, że praca w godzinach nadliczbowych jest wydłużeniem ustawowych norm 

czasu pracy, dlatego może być stosowana tylko wyjątkowo. Okoliczności dotyczące szczególnych potrzeb 

pracodawcy nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający. Przesłankę wskazującą na szczególne 

potrzeby pracodawcy, pracodawca powinien stosować rozważnie. Chodzi tu bowiem o jego potrzeby 

specjalne, niecodzienne, odróżniające się od zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością 

(z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2000 r. sygn. akt I PKN 667/99, publikowane 

w OSNP 2001/22/662). Praca w godzinach nadliczbowych z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy 

nie może stanowić stałego elementu w harmonogramie pracy, powinna być stosowana tylko wyjątkowo. 

Biorąc pod uwagę powyższe, przeprowadzono badania wykazów dotyczących liczby wypracowanych 

w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. nadgodzin oraz przeanalizowano 

wyjaśnienia w zakresie przedstawionych przez Szpital potrzeb/uzasadnień do wykonywania pracy 

w godzinach nadliczbowych w odniesieniu do wszystkich pracowników administracji. Powyższa analiza 

wykazała, że w większości przypadków, oprócz kserowania dokumentacji medycznej do sądu, komórki 

organizacyjne Szpitala w ramach godzin nadliczbowych realizowały zwykłe zadania wynikające 

z codziennych obowiązków służbowych31. Duża liczba nadgodzin świadczy o tym, że planowanie 

i organizacja pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych była niewłaściwa. Kierownicy komórek 

organizacyjnych SP ZOZ MSW z W-M CO wyjaśniali, że nie mieli innych możliwości organizacyjnych 

wykonania zadań realizowanych w ponadnormatywnym czasie pracy. Szczególnie wysoką liczbę 

nadgodzin w 2013 roku wypracowano w następujących komórkach organizacyjnych: Zespół 

Informatyków – ok. 1300 godzin nadliczbowych,  Dział Kontraktowania i Rozliczeń – ok. 930 godzin 

                                                           
29 Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. 
30 Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad 
przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach 
nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz w razie szczególnych potrzeb pracodawcy. 
31 W ramach nadgodzin wypracowanych przez pracowników Działu Finansowego przygotowywano dane do badania sprawozdań finansowych, 
przekazano zakresy czynności związane ze zmianami reorganizacyjnymi oraz zastępowano osoby będące na urlopach lub zwolnieniach 
lekarskich. Godziny nadliczbowe wypracowane przez pracowników Działu Kontraktowania i Rozliczeń wynikały z konieczności dotrzymania 
terminów rozliczania świadczeń określonych w umowach z NFZ oraz przygotowywania ofert do NFZ. Powodem pracy w godzinach 
nadliczbowych pracowników Działu Spraw Personalnych było uzupełnianie zaległości w postaci opisywania akt osobowych pracowników, 
przygotowanie akt osobowych pracowników zwolnionych oraz innych dokumentów kadrowych w celu przekazania do archiwum, wdrażanie 
nowego systemu komputerowego ,,grafiki”, przygotowanie do wizyty akredytacyjnej, niedostateczne zatrudnienie, wdrażanie nowych 
pracowników oraz nieobecności spowodowane chorobami. Nadgodziny w Dziale Marketingu i Promocji Zdrowia były związane głównie z 
kserowaniem dokumentów do sądu. Nieliczne godziny nadliczbowe wynikały z okresowego spiętrzenia prac np. przygotowań do auditów 
zewnętrznych. W Warmińsko-Mazurskim Rejestrze Nowotworów konieczność pracy w godzinach nadliczbowych uzasadniona została zleconym 
przez Krajowy Rejestr Nowotworów zadaniem w zakresie wyszukiwania w systemie rekordów wymagających weryfikacji przez pracowników 
Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów (zadanie realizowano w okresie od dnia 4 marca 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r.). Przyczyną 
nadgodzin w Sekcji Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej było sporządzanie zestawień do przetargów, sporządzanie wyceny do 
inwentaryzacji, sporządzanie dokumentów dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania, prowadzenie kartoteki wyposażenia, urlopy 
pracowników (zadania te były wykonywane w czasie nadliczbowym, ponieważ natłok pracy nie pozwalał na ich realizację w podstawowym 
czasie pracy. Nieobecność pracowników w czasie urlopów wypoczynkowych powodowała pomniejszenie zespołu osób niezbędnych do 
wykonywania prac związanych z działalnością Sekcji zatrudniającej 3 pracowników administracyjnych i 2 magazynierów). Pracownicy Sekcji 
Organizacyjno-Prawnej (w tym również Archiwum) brali udział w przygotowaniu obszernej ilości kserokopii dokumentacji medycznej. Czynności 
te wykonywano zarówno w godzinach pracy, a także w godzinach nadliczbowych. Dział Statystyki, Dokumentacji Medycznej i Rachunek Kosztów 
Leczenia - Nadgodziny wypracowane w miesiącu styczniu 2014 r. w okresie 11-18.01.2014 r. przez pracowników podyktowane były 
koniecznością wykonania terminowych sprawozdań rocznych statystycznych za 2013 r. Kierownik Działu przebywała w okresie 15.12.2013 r. do 
23.01.2014 r. na leczeniu szpitalnym i zwolnieniu poszpitalnym, w tym rehabilitacji. Nie było możliwości innego sposobu organizacji pracy. 
Nadgodziny wypracowane w roku 2013 wynikały z ilości pracy związanej z kserowaniem dokumentacji do sądu, wykonywaniem analiz 
dodatkowych na zlecenia oddziałów, pracami przy sprawozdawczości kwartalnej. 
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nadliczbowych, Archiwum – ok. 400 godzin nadliczbowych, Dział Marketingu i Promocji Zdrowia – ok. 

290 godzin nadliczbowych, Dział Spraw Personalnych – ok. 265 godzin nadliczbowych,  Warmińsko-

Mazurski Rejestr Nowotworów – ok. 215 godzin nadliczbowych. W pozostałych komórkach 

organizacyjnych liczba wypracowanych godzin nadliczbowych kształtowała się na poziomie od 40 do 130. 

W okresie 1 stycznia – 31 sierpnia 2014 r. komórki organizacyjne z najwyższą liczbą wypracowanych 

godzin nadliczbowych to: Warmińsko-Mazurski Rejestr Nowotworów – ok. 1149 godzin nadliczbowych, 

Dział Spraw Personalnych – ok. 834 godzin nadliczbowych, Dział Marketingu i Promocji Zdrowia – ok. 813 

godzin nadliczbowych, Dział Kontraktowania i Rozliczeń – ok. 738 godzin nadliczbowych, Zespół 

Informatyków – ok. 734 godzin nadliczbowych i Archiwum – ok. 621 godzin nadliczbowych. Liczba godzin 

nadliczbowych wypracowanych w pozostałych komórkach organizacyjnych kształtowała się  na poziomie 

od 7 do 261.  

Regulamin wynagradzania nie zawiera postanowień dotyczących odbierania przez pracowników czasu 

wolnego w zamian za czas poświęcony na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. 

Uwzględniając sytuację finansową SP ZOZ MSW z W-M CO, brak odpowiednich postanowień w 

regulaminie oraz brak praktyki polegającej na odbieraniu przez pracowników w pierwszej kolejności 

czasu wolnego (zamiast wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nadgodzin) uznano za działanie  

niegospodarne, którego skutkiem była wypłata środków finansowych w wysokości wskazanej powyżej 

(188 000,00 zł w 2013 r. i 210 000,00 zł w okresie 1 stycznia – 31 sierpnia 2014 r.). Odpowiedzialność za 

powstanie nieprawidłowości ponoszą odpowiednio dyrektor Szpitala oraz p.o. dyrektora Szpitala, a także 

kierownicy komórek organizacyjnych. Przyczyną nieprawidłowości była niewłaściwa organizacja pracy 

podległych pracowników.   

W myśl postanowień § 10 obowiązującego w SP ZOZ MSW z W-M CO Regulaminu wynagradzania 

pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, główni księgowi i kierownicy 

wyodrębnionych komórek organizacyjnych zakładu pracy, a także zastępcy tych osób, wykonywać 

powinni, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do oddzielnego 

wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownikom tym (z wyjątkiem pracowników 

zarządzających w imieniu pracodawcy) przysługuje jednak prawo do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu 

pracy wykonanej na polecenie pracodawcy w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę, 

święto lub dzień wolny od pracy, jeżeli za pracę w tym dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. 

Badając w toku kontroli dokumentację dotyczącą wykonanej pracy w godzinach nadliczbowych ustalono, 

że wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych pobierali zastępcy głównego księgowego, 

kierownicy i zastępcy kierowników komórek organizacyjnych SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie - w 

2013 r. 11 osób, a w 2014 r. 10 osób. Należy zaznaczyć, że w omawianej grupie były osoby, które 

wypracowały od 7 do 411 godzin nadliczbowych (w sumie około 1271) w 2013 r. oraz od 16 do 399 

godzin nadliczbowych (w sumie około 1145) w 2014 r. Z uzyskanych w trakcie kontroli wyjaśnień wynika, 

że kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępcy w SP ZOZ MSW z W-M CO, którym wypłacano 

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych nie tylko kierowali podległymi pracownikami, ale 

wykonywali pracę na równi z nimi.  

Za nielegalne i niegospodarne należy zatem uznać działania kierownictwa Szpitala w zakresie podjęcia 

decyzji dotyczącej wypłaty wynagrodzeń w 2013 r. w kwocie w wysokości około 78 300,00 zł32 oraz 

                                                           
32 W tym dyżury kierownika Zespołu Informatyków – około 20 600,00 zł. 
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w 2014 r. około 58 600,00 zł33 za pracę poza normalnymi godzinami pracy zastępcy głównego 

księgowego, kierownikom oraz zastępcom kierowników komórek organizacyjnych SP ZOZ MSW z W-M 

CO. Podjęta przez dyrektora Szpitala decyzja była niezgodna z postanowieniami art. 1514 § 1 Kodeksu 

pracy34 oraz § 10 pkt 5 Regulaminu wynagradzania w zakresie wypłacania wynagrodzeń za pracę w 

godzinach nadliczbowych pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy. 

Nieprawidłowość niosła za sobą konsekwencje finansowe dla Szpitala. Faktycznych przyczyn 

nieprawidłowości nie sposób było w toku kontroli ustalić z uwagi na zmiany personalne kierownictwa 

Szpitala. W powyższym przypadku odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości ponoszą 

odpowiednio dyrektor oraz p.o. dyrektora Szpitala.  

Na podstawie dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono, że decyzje dotyczące przyznawania 

nagród pracownikom nie zawsze były podejmowane w sposób uzasadniony i obiektywny.  

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Regulaminu wynagradzania, dyrektor SP ZOZ MSW z W-M CO 

dysponował tzw. Funduszem Dyrektora35 z przeznaczeniem na indywidualne nagrody dla pracowników 

za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Przyznawanie nagród z Funduszu Dyrektora i ich 

wysokości miały charakter uznaniowy. Decyzje dotyczące przyznania nagród podejmował dyrektor 

Szpitala z własnej inicjatywy bądź na uzasadniony wniosek: zastępcy dyrektora lub kierownika komórki 

organizacyjnej. Jak ustalono, przygotowane przez kierowników komórek organizacyjnych wnioski 

w omawianym zakresie przedstawiane były do akceptacji dyrektorowi SP ZOZ MSW z W-M CO zgodnie 

z ww. zasadami. 

Z załącznika Nr 4 do Regulaminu wynagradzania wynika, że nagrody pieniężne mogą być przyznawane 

pracownikom Szpitala m.in. za wyróżniającą się pracę, sumienne i staranne wykonywanie obowiązków 

pracowniczych, dbałość o mienie SP ZOZ MSW z W-M CO, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, 

szczególną aktywność zawodową, inicjatywę, kreatywność lub dyspozycyjność oraz działania, których 

efektem była poprawa warunków i organizacji pracy. Analiza treści wniosków dotyczących nagród 

pracowników administracyjnych Szpitala wykazała, że kierownicy komórek organizacyjnych przedstawiali 

okoliczności uzasadniające ich przyznanie. 

W większości przypadków w uzasadnieniach ograniczano się jednak do lakonicznych stwierdzeń, jak: za 

wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności 

oraz jakości, nie wskazując okoliczności, które faktycznie wpłynęły na sformułowanie ocen w nich 

zawartych. Nie można więc było ustalić - na tej podstawie - jakimi przesłankami kierowano się przyznając 

nagrody oraz czy ich przyznanie było w konkretnych przypadkach uzasadnione. Z uzyskanych wyjaśnień 

w omawianym zakresie wynika, że takie decyzje były przygotowywane na podstawie ustnych poleceń 

dyrektora Szpitala z inicjatywy kierownika komórki organizacyjnej lub na ustne polecenie dyrektora z 

jego inicjatywy. Biorąc powyższe pod uwagę trudno zatem uznać, że przy przyznawaniu nagród 

                                                           
33 Ze względu na przyjęty w szpitalu okres rozliczeniowy podano dane za III kwartały 2014 r. 
34 „Art. 1514. § 1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych 

wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach 

nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto 

przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w 

zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.”  
35 Fundusz Dyrektora tworzony był w ramach posiadanych środków (od 0% do 4 % sumy wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników 

SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie). 



 

 
 
 

ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 45 14   
02-591 Warszawa, Polska faks +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl   12/33 

 

 

pracownikom kierownictwo Szpitala stosowało obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i 

wyników ich pracy oraz przestrzegało podstawowych zasad prawa pracy: równego traktowania 

pracowników z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków oraz zakazu dyskryminacji. 

Niedokumentowanie przesłanek stanowiących podstawę przyznawania nagród pracownikom 

administracyjnym SP ZOZ MSW z W-M CO zostało uznane za nieprawidłowość. Przyczyną powstania 

nieprawidłowości była nierzetelność w realizacji obowiązków służbowych przez dyrektora Szpitala oraz 

p.o. dyrektora Szpitala, a także kierowników komórek organizacyjnych. Skutkiem powyższej 

nieprawidłowości było przyznawanie nagród bez wskazania faktycznych okoliczności uzasadniających ich 

przyznanie. Skutkiem nieprawidłowości mógł być także brak zaufania pracowników do zachowania przez 

pracodawcę obiektywizmu przy przyznawaniu nagród. W powyższym przypadku odpowiedzialność za 

powstanie nieprawidłowości ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych oraz dyrektor Szpitala i p.o. 

dyrektora Szpitala.  

Na podstawie analizy uzyskanych danych ustalono, że w 2013 r. spośród 114 pracowników 

administracyjnych Szpitala 57 osób otrzymało łącznie 143 nagrody.36 W 2014 r. spośród 

112 pracowników administracyjnych Szpitala 24 osoby otrzymały łącznie 38 nagród.37  

Czynności kontrolne wykazały, że w 2013 r. wśród ww. osób znalazły się 3 osoby, które otrzymywały 

nagrody co miesiąc przez pierwsze cztery i ostatnie trzy miesiące roku oraz 1 pracownik nagradzany co 

miesiąc przez pierwsze cztery i ostatnie cztery miesiące w 2013 r. Podobna sytuacja miała miejsce 

w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2014 r. – ta sama grupa 3 pracowników otrzymywała 

nagrody co miesiąc. W omawianych przypadkach wysokość nagród kształtowała się na poziomie 

1 400,00 zł – 4 400,00 zł w 2013 r. oraz 1 600,00 zł – 3 150,00 zł w 2014 r. Z uzyskanych w trakcie kontroli 

wyjaśnień wynika, że omawiana grupa pracowników w okresie trwania projektów szkoleniowych 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego była zatrudniona w wymiarze 0,5 etatu na 

stanowisku w swojej macierzystej komórce i na 0,5 etatu w projekcie38. Wynagrodzenia w projektach 

były w 100% refundowane ze środków unijnych. Na podstawowym stanowisku połowa wynagrodzenia 

wynikała z zatrudnienia na 0,5 etatu, a druga połowa wypłacana była w formie premii, ponieważ całą 

swoją pracę wykonywali sami (w czasie wolnym). Ponieważ nie było możliwości zawarcia z własnym 

pracownikiem umowy zlecenia, a praca na umowę o pracę nie mogła przekraczać 1 etatu dyrektor 

Szpitala podjął decyzję o takiej formie zatrudnienia.39 Przedstawione wyżej zmiany wymiaru czasu pracy 

zatrudnienia ww. pracowników (0,5 etatu w jednej komórce i 0,5 etatu w ramach projektu) uznane 

                                                           
36 W 2013 r. w grupie osób nagradzanych znalazły się: 

 2 osoby, które otrzymały 8 nagród w roku;  

 2 osoby, które otrzymały 7 nagród w roku;   

 7 osób, które otrzymały 5 nagród w roku;   

 6 osób, które otrzymały 4 nagrody w roku;   

 3 osoby, które otrzymały 3 nagrody w roku;   

 8 osób, które otrzymały 2 nagrody w roku;   

 29 osób, które otrzymały 1 nagrodę w roku.  
37 W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. w grupie osób nagradzanych znalazły się: 

 4 osoby, które otrzymały 4 nagrody;  

 2 osoby, które otrzymały 2 nagrody;   

 18 osób, które otrzymały 1 nagrodę.  
38 W okresach od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. i od dnia 16 września 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. 
39 Po zakończeniu prac w projektach przez okres 5 lat należy monitorować ich efekty i w związku z tym zatrudnienie osób z zewnątrz wiązałoby 
się ze zwiększonym zatrudnieniem po zamknięciu projektów. Prowadzenie monitorowania przez własnych pracowników umożliwi wykonywanie 
tych czynności bez konieczności dodatkowego zatrudnienia.  
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zostały za działanie niegospodarne, którego skutkiem było wydatkowanie ww. środków finansowych w 

formie premii (w wysokości połowy dotychczasowego wynagrodzenia pracowników). Przyczyną 

powstania nieprawidłowości był brak dbałości o finanse Szpitala, a odpowiedzialność za powstanie 

nieprawidłowości ponosi dyrektor SP ZOZ MSW z W-M CO.  

W pozostałych przypadkach wysokość nagród przyznanych pracownikom niezajmującym stanowisk 

kierowniczych kształtowała się na poziomie od 40,00 zł do 4 300,00 zł w 2013 r. oraz od 350,00 zł  

do 3 600,00 zł. w 2014 r. Natomiast pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze40 otrzymali nagrody 

w wysokości od 200,00 zł do 22 900,00 zł. w 2013 r. oraz od 200,00 zł do 10 000,00 zł w 2014 r.  

Należy zaznaczyć, że w każdym miesiącu 2013 r. dyrektor Szpitala przyznawał pracownikom 

administracyjnym nagrody uznaniowe. Na omawiane nagrody dyrektor Szpitala w 2013 r. przeznaczył 

środki finansowe, które w poszczególnych miesiącach kształtowały się na poziomie od około 8 000,00 zł 

do prawie 65 000,00 zł – w sumie wypłacono około 265 000,00 zł. 

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2014 r. w każdym miesiącu przyznawane były  

pracownikom administracyjnym Szpitala nagrody uznaniowe. Na omawiane nagrody przeznaczono 

środki finansowe, które w poszczególnych miesiącach kształtowały się na poziomie od około 7 600,00 zł 

do ponad 40 000,00 zł. – w sumie wypłacono ponad około 65 000,00 zł.  

Średnia wysokość nagrody przyznanej w roku 2013 wyniosła ok. 1543,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 30 

sierpnia 2014 r. osiągnęła ok. 1491,00 zł. Dane te wskazują, że wysokość nagród w ww. okresie była 

porównywalna mimo pogarszającej się sytuacji finansowej Szpitala.  

Wśród pracowników administracyjnych Szpitala w okresie objętym kontrolą były 2 osoby, które 

otrzymywały premie stałe41 oraz 2 osoby, które otrzymywały premie z zysków sklepu medycznego oraz 

bufetu, baru, kawiarni i kiosku42. 

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową SP ZOZ MSW z W-M CO, przyznawanie nagród w  

przedstawionej wyżej wysokości uznane zostało za działanie niecelowe i niegospodarne. Za działanie 

takie należy również uznać wypłacanie – jako dodatki do wynagrodzenia – premii stałych oraz premii z 

zysków.  

W planie finansowym Szpitala na 2013 r. koszty wynagrodzeń określono na 43 100 000,00 zł. W kwocie 

tej zawarte były m.in. planowane wydatki z tytułu premii (nagród) dla pracowników w wysokości 

710 000,00 zł. W rzeczywistości obie wielkości zostały przekroczone. W 2013 r. w SP ZOZ MSW z W-M 

CO wydatkowano kwoty w wysokości odpowiednio 43 752 525,47 zł oraz 759 782,40 zł.43 

W planie finansowym Szpitala na 2014 r. na premie (nagrody) przewidziano kwotę 810 000,00 zł. Do dnia 

30 sierpnia 2014 r. wydano kwotę 295 503,50 zł.  

Z uzyskanych wyjaśnień w zakresie przekroczenia w 2013 r. kwoty zaplanowanej na premie (nagrody) dla 

pracowników wynika, że w SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie w okresie objętym kontrolą nie 

                                                           
40 Kierownicy i zastępcy kierowników komórek organizacyjnych Szpitala oraz główny księgowy.  
41 W 2013 r. 1 pracownik otrzymał w sumie 14 400,00 zł i 1 pracownik 8 400,00 zł. W 2014 r. 1 pracownik otrzymał w sumie 7 200,00 zł i 1 
pracownik 5 600,00 zł 
42 W 2013 r. 1 pracownik otrzymał w sumie 4 045,00 zł i 1 pracownik 4 399,00 zł. W 2014 r. 1 pracownik otrzymał w sumie 3 641,00 zł i 1 
pracownik 1 926,00 zł. 
43 Dział Finansowy Szpitala nie posiadał analiz przekroczenia planu finansowego w zakresie wypłacanych nagród w 2013 r. Zarówno nagrody w 
zaplanowanej kwocie 710 000,00 zł jak i te wypłacane po przekroczeniu planu pokrywane były ze środków bieżących SP ZOZ MSW z W-M CO. 
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sporządzano analizy ekonomicznej, stanowiącej uzasadnienie do przyjętego systemu nagradzania 

pracowników, w tym częstotliwości i wysokości przyznawanych nagród. Przekroczenie wartości 

przeznaczonej w planie finansowym Szpitala na nagrody, przy braku sporządzenia analizy przyczyn 

przekroczenia, uznano za nieprawidłowość wyczerpującą znamiona naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych.  

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych44 dokonywanie wydatków z przekroczeniem ich wysokości określonych planem finansowym 

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W 2013 r. w SP ZOZ MSW z W-M CO dokonano 

przekroczenia określonej w planie finansowym wysokości wydatków z tytułu wynagrodzeń o kwotę 

652 782,40 zł, w tym przekroczono zaplanowaną wysokość wydatków z tytułu nagród (premii) o kwotę 

49 782,40 zł. Przyczyną wskazanego wyżej naruszenia dyscypliny finansów publicznych był brak 

sporządzania analizy realizacji planu finansowego w pozycjach kosztowych. Sporządzanie przedmiotowej 

analizy pozwoliłoby uniknąć przekroczenia określonej planem finansowym wysokości ponoszonych 

wydatków. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi dyrektor Szpitala.  

 

3. Zasady awansowania pracowników.  

W SP ZOZ MSW z W-M CO nie określono kryteriów awansowania pracowników. Z uwagi na 

niekompletność prowadzonej w Szpitalu dokumentacji kadrowej, nie sposób było w toku kontroli ustalić 

czy stosowane zasady awansowania pracowników były sprawiedliwe i motywujące.  Biorąc powyższe 

pod uwagę trudno zatem uznać, że przy awansowaniu pracowników kierownictwo Szpitala stosowało 

obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i wyników ich pracy oraz przestrzegało 

podstawowych zasad prawa pracy: równego traktowania pracowników z tytułu jednakowego 

wypełniania takich samych obowiązków oraz zakazu dyskryminacji.  

Ustalenia kontroli wykazały, że w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie awansowanie pracowników oparte 

było o obowiązujące w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 

podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami45, w którym szczegółowo zostały określone 

kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 

leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz o Regulamin wynagradzania. Z postanowień § 7 

Regulaminu wynagradzania wynika, że decyzję w sprawie przeszeregowania lub zmiany wynagrodzenia 

pracownika podejmuje dyrektor Szpitala z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek bezpośredniego 

przełożonego lub kierownika komórki organizacyjnej oraz na pisemny wniosek zainteresowanego 

pracownika. W toku czynności kontrolnych ustalono, że w kontrolowanym okresie awans (wraz z 

podwyższeniem wynagrodzenia, jak i bez podwyższenia) oraz podwyżkę wynagrodzenia (bez zmiany 

zajmowanego stanowiska) otrzymało 62 pracowników, czyli ok. 55 % zatrudnionych pracowników 

administracji Szpitala46. Zmiana zajmowanego stanowiska na wyższe w większości przypadków oznaczała 

                                                           
44 „Art. 11. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego 

ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem 

przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.” (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).  
45 Dz. U. 2011 r. Nr 151, poz. 896 z późn. zm., zwane dalej również rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji. 
46 W 2013 r. awans/podwyżkę wynagrodzenia otrzymało 50 pracowników, a w 2014 r. 12 pracowników.  
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podwyżkę wynagrodzenia,47 wystąpiły jednakże sytuacje, kiedy podwyżka wynagrodzenia nie objęła 

pracowników obejmujących wyższe stanowisko służbowe48. Jednocześnie 45 pracownikom (spośród ww. 

62) przyznano podwyżkę wynagrodzenia bez zmiany zajmowanego stanowiska. Kwoty przyznanej 

pracownikom podwyżki bez zmiany stanowiska wyniosły od 90,00 zł do 700,00 zł.  

W związku z powyższym zbadano dokumentacje dotyczącą 15 pracowników, tj. ok. 25% przypadków. 

Przeprowadzona analiza dokumentów wykazała, że o awansowanie lub zmianę wynagrodzeń większości 

pracowników, co do zasady, wnioskowali kierownicy komórek organizacyjnych49. Ustalono, że w  ww. 

przypadkach podstawą do wnioskowania było podnoszenie kwalifikacji zawodowych, posiadanych 

umiejętności, a także dłuższy staż pracy. Awansowani pracownicy spełniali określone w rozporządzeniu 

w sprawie kwalifikacji wymagania formalne, tj. posiadali stosowne wykształcenie oraz wymagany staż 

pracy. Należy jednakże zaznaczyć, że w przypadkach, w których decyzje o awansie podjęte zostały z 

inicjatywy kierownictwa Szpitala nie sporządzono wniosków w sprawie awansowania i/lub zmianę 

wynagrodzenia. Nie można więc było ustalić - na tej podstawie - jakimi przesłankami kierował się 

przełożony podejmując decyzję o awansie oraz czy był on w konkretnym przypadku uzasadniony. 

Niedokumentowanie przesłanek stanowiących podstawę awansów pracowników administracyjnych SP 

ZOZ MSW z W-M CO (z inicjatywy kierownictwa Szpitala) zostało uznane za nieprawidłowość. Przyczyną 

powstania nieprawidłowości była nierzetelność w realizacji obowiązków służbowych przez kierowników 

komórek organizacyjnych oraz dyrektora i p.o. dyrektora Szpitala. Skutkiem powyższej nieprawidłowości 

był brak dokumentów, z których wynikałyby faktyczne okoliczności uzasadniające poszczególne awanse, 

co mogło w konsekwencji stwarzać wrażenie niesprawiedliwego i nierównego traktowania pracowników 

przy podejmowaniu decyzji o awansach przez kierownictwo Szpitala. W powyższym przypadku 

odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych oraz 

dyrektor i p.o. dyrektora Szpitala.  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono stosowania przy awansowaniu 

pracowników preferencji dla określonych grup pracowników administracyjnych.   

Na podstawie przedstawionych wyżej ustaleń stwierdzono, że przyznawane pracownikom 

administracyjnym Szpitala awanse i podwyżki nie stanowiły spójnego systemu znanego pracownikom 

i stosowanego sprawiedliwie i jawnie, a więc w konsekwencji stosowane rozwiązania nie mogły 

zapewniać motywującej funkcji podwyżek i awansów.  

 

4. Zapobieganie potencjalnym sytuacjom konfliktu interesów w obszarze zarządzania kadrami.  

Obowiązujące w Szpitalu zasady, których celem jest zapobieganie występowaniu sytuacji noszącej 

znamiona konfliktu interesów były nieskuteczne, gdyż zostały w toku kontroli zidentyfikowane 

okoliczności noszące znamiona konfliktu interesów i nepotyzmu.  

Od dnia 7 stycznia 2013 r. w SP ZOZ MSW z W-M CO obowiązywał Kodeks Etyki – Dobrej Praktyki 

Zarządzania. Zgodnie z zapisami ww. dokumentu wizerunek Szpitala, a zwłaszcza jakość realizowanych 

                                                           
47 Najwyższe podwyżki związane ze zmianą zajmowanego stanowiska wyniosły: 600 zł w jednym przypadku oraz 500,00 zł w dwóch 
przypadkach. Pozostałe podwyżki wynagrodzenia związane ze zmianą stanowiska osiągały wartość od 100,00 zł do 150,00 zł.  
48 Brak podwyżki wynagrodzenia dotyczył 3 przypadków awansowania pracowników na wyższe stanowisko w Dziale Spraw Personalnych.   
49 W badanej próbie stwierdzono 1 przypadek (2013 r.), w którym decyzja o awansie została podjęta przez dyrektora Szpitala z jego inicjatywy 
oraz 2 przypadki (2014 r.) podjęcia takich decyzji przez p.o. dyrektora SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie.  
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zadań i świadczonych przez niego usług są postrzegane przez pryzmat działania pracowników – ich 

postaw i zachowań. Szpital, zapewniając pracownikom odpowiednie warunki i środowisko pracy, ma 

prawo oczekiwać od nich, aby te postawy i zachowania były profesjonalne, etyczne i moralne. 

W szczególności pracownicy na wszystkich poziomach zarządzania muszą unikać zachowań lub 

kontaktów, które mogą prowadzić do wykorzystania ich pozycji lub wpływów w Szpitalu w celu uzyskania 

korzyści dla siebie lub osób trzecich.  

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w SP ZOZ MSW z W-M CO miały miejsce sytuacje noszące 

znamiona nepotyzmu. Dyrektor oraz p.o. dyrektora posiadali wiedzę o zatrudnieniu w Szpitalu osób ze 

sobą spokrewnionych. Wśród pracowników Szpitala znalazły się m.in. następujące przypadki osób 

spokrewnionych ze sobą: Dyrektor Szpitala i trzy jego kuzynki oraz jeden kuzyn (podległość służbowa 

zgodnie z normą określającą, że Dyrektor Szpitala jest przełożonym wszystkich jego pracowników), p.o. 

Dyrektora i jej syn (podległość służbowa zgodnie z normą określającą, że Dyrektor Szpitala jest 

przełożonym wszystkich jego pracowników), Kierownik Administracyjno – Gospodarczy i jej mąż na 

stanowisku konserwatora (wystąpiła podległość służbowa) a także dwie jej siostry (brak podległości 

służbowej), Kierownik Sekcji Organizacyjno – Prawnej i jej dwie siostry (w stosunku do jednej wystąpiła 

podległość służbowa ), Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i jej siostra (brak podległości służbowej). 

Ponadto, w Szpitalu wystąpiło 20 przypadków zatrudniania osób ze sobą spokrewnionych wśród 

personelu medycznego i pielęgniarskiego, wśród których znalazł się 1 przypadek podległości służbowej 

(pomiędzy dwojgiem lekarzy będących małżeństwem).  Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że 

określone w Kodeksie Etyki – Dobrej Praktyki Zarządzania zasady nie były wystarczające do eliminacji w 

obszarze kadr zagrożenia wystąpienia konfliktu interesów.   

W okresie objętym kontrolą, wśród pracowników administracji, nie stwierdzono przypadków 

występowania różnic w wysokości wynagrodzenia oraz w wysokości przyznawanych nagród pomiędzy 

osobami spokrewnionymi z kierownictwem SP ZOZ MSW z W-M CO a innymi pracownikami pracującymi 

na podobnych stanowiskach (posiadającymi takie same kwalifikacje i doświadczenie oraz realizującymi te 

same zadania). Nie stwierdzono również przypadku, aby objęcie stanowiska p.o. dyrektora Szpitala przez 

Panią Brygidę Kondracką miało wpływ na wysokość wynagrodzenia i przyznawania nagród na rzecz jej 

syna Pana Kamila Kolendo.  

Z postanowień § 7 pkt 3 zarządzenia Nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 2012 r. 

w sprawie systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej – sprawy wewnętrzne50 wynika, że 

w przypadku możliwości zaistnienia konfliktu interesów pracownik jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować o tym na piśmie bezpośredniego przełożonego.  

Czynności kontrolne przeprowadzone w zakresie przestrzegania ww. regulacji wykazały, że w momencie 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora SP ZOZ MSW z W-M CO Pani Brygidzie Kondrackiej powstał 

potencjalny konflikt interesów. Polegał on na powstaniu stosunku podległości służbowej (Dyrektor 

Szpitala jest przełożonym wszystkich jego pracowników) z pracującym w SP ZOZ MSW z W-M CO jej 

synem - Panem Kamilem Kolendo. Z uzyskanych w powyższym zakresie pisemnych wyjaśnień wynika, że 

Pani Brygida Kondracka, tuż po przejęciu ww. obowiązków o zaistniałej sytuacji poinformowała ustnie 

zastępcę dyrektora Departamentu Zdrowia MSW Panią Grażynę Górną.  

                                                           
50 Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 64. 
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Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono naruszenie przez Panią Brygidę Kondracką § 7 pkt 3 ww. 

zarządzenia Nr 59 MSW. Przedmiotowe naruszenie uznano za nieprawidłowość. Osobą odpowiedzialną 

za powstanie nieprawidłowości jest Pani Brygida Kondracka, p.o. Dyrektora SP ZOZ MSW z W-M CO. 

Skutkiem nieprawidłowości jest brak poinformowania Ministra Spraw Wewnętrznych o zaistnieniu 

potencjalnego konfliktu interesów w SP ZOZ MSW z W-M CO, a przyczyną nieznajomość obowiązujących 

postanowień ww. zarządzenia Nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych.    

 

5. Zasady ochrony pracowników przed mobbingiem.  

W SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie zarządzeniem Nr 29/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia Polityki Antymobbingowej ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie51 wprowadzona została do 

stosowania Polityka Antymobbingowa52. W Polityce uregulowane zostały zasady postępowania w 

przypadku zgłoszenia wystąpienia zjawiska mobbingu oraz tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg w 

omawianym zakresie. Postanowieniami omawianego dokumentu dyrektor Szpitala zapewnia 

pracowników, że jakiekolwiek działania lub zachowania będące mobbingiem nie są i w żaden sposób nie 

będą tolerowane przez pracodawcę. W myśl Polityki każdy pracownik, który uzna, że został poddany 

mobbingowi, może wystąpić do dyrektora Szpitala z pisemną skargą, która powinna zawierać: wskazanie 

poszkodowanego i sprawcy mobbingu, zwięzły opis stanu faktycznego oraz dowody na poparcie 

przytoczonych okoliczności. W celu polubownego wyjaśnienia zasadności skargi dyrektor SP ZOZ MSW 

z W-M CO w Olsztynie każdorazowo w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia skargi, powołuje 

Komisję Antymobbingową, która ma za zadanie wyjaśnić zasadność skargi. Ustalono, że w okresie 

objętym kontrolą do dyrektora Szpitala nie wpłynęła żadna skarga dotycząca zjawiska mobbingu.  

 

6. Kontrole zewnętrzne dotyczące polityki kadrowej.  

Przeprowadzone w Szpitalu kontrole zewnętrzne dotyczące polityki kadrowej nie wykazały poważnych 

nieprawidłowości.  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą SP ZOZ 

MSW w W-M CO był stroną dwóch postępowań sądowych w sprawach pracowniczych. W jednym 

przypadku pozew byłego pracownika został przez Sąd Rejonowy w Olsztynie oddalony. W drugim 

przypadku, w którym z powództwem występował Szpital, sprawa zakończyła się ugodą.53  

W okresie objętym kontrolą w SP ZOZ MSW z W-M CO przeprowadzone zostały 3 kontrole Państwowej 

Inspekcji Pracy. Z kontroli przeprowadzonej w okresie sierpień - wrzesień 2013 r. do SP ZOZ MSW z W-M 

CO wpłynęło wystąpienie pokontrolne, w którym w kilku przypadkach ustalono, że pracownicy54 

                                                           
51 Zmiany - zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w ZOZ 
MSWiA z W-MCO w Olsztynie; zarządzenie Nr 139/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce Antymobbingowej 
w SP ZOZ MSW z W-MCO W Olsztynie; zarządzenie wewnętrzne Nr 134/2014 dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w Polityce Antymobbingowej SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. 
52 Zwana dalej również Polityką. 
53 W okresie objętym kontrolą SP ZOZ MSW z W-M CO nie ponosił kosztów finansowych związanych z prowadzoną polityką kadrową 
(odszkodowania, ugody). Ww. ugoda zobowiązywała byłego pracownika Szpitala do wpłaty 2 000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Amazonki w 
Olsztynie.  
54 3 robotników gospodarczych oraz 1 rejestratorka. 
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zatrudnieni są na umowach zlecenia, które wskazują na charakterystyczne cechy umów o pracę 

i zalecono zawarcie z nimi umów o pracę. Z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej  

w okresie grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r. nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego. Wyniki 

kontroli przeprowadzonej w okresie sierpień 2014 r. – wrzesień 2014 r. przedstawiono w części 

II niniejszego projektu dotyczącej funkcjonowania audytu wewnętrznego.  

 

7. Zmiana usytuowania organizacyjnego stanowiska kontrolera realizacji badań klinicznych.  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że przeniesienie organizacyjne kontrolera 

realizacji badań klinicznych nie miało wpływu na niezależność i obiektywizm realizowanych przez niego 

obowiązków służbowych. Kontroler realizacji badań klinicznych nie wykonuje czynności kontrolnych w 

stosunku do Biura Badań Klinicznych.  

Z dniem 13 grudnia 2013 r. w Szpitalu utworzone zostało samodzielne stanowisko pracy  pn. Kontroler 

realizacji badań klinicznych. Zadania kontrolera realizacji badań klinicznych określone zostały 

w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 77/2013 Dyrektora Szpitala. Zgodnie z ww. dokumentem kontroler 

realizacji badań klinicznych m.in.: przechowuje kserokopie umowy, comiesięcznie otrzymuje wykaz 

etapów leczenia, ewidencjonuje skierowania wydanych badań, nadzoruje rodzaje, liczby wykonanych 

badań i procedur zgodnie z zawartą umową pod względem uniknięcia podwójnego finansowania (przez 

NFZ), comiesięcznie analizuje informacje o liczbie wykonanych badań, liczbie wydanych produktów 

leczniczych, za które płaci sponsor.  

Stanowisko to z dniem 27 sierpnia 2014 r. przeniesione zostało do struktur Biura Badań Klinicznych bez 

dokonywania zmian w zakresie wykonywanych obowiązków.  

 

8. Pozostałe ustalenia w zakresie polityki kadrowej.  

W wyniku czynności kontrolnych ustalono ponadto, że trzy osoby zatrudnione w Szpitalu są uczestnikami 

prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku studiów podyplomowych o kierunku Menedżer 

placówki zdrowia oraz Zarządzanie finansami i prawo w służbie zdrowia (finansowanego ze środków 

publicznych w ramach projektu POKL.02.03.04-00-035/12). Zgodnie z wymogami określonymi 

w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (zał. nr 6 do umowy szkoleniowej), grupę docelową 

projektu stanowią pracownicy podmiotów leczniczych należący do kadry zarządzającej, czego 

potwierdzeniem powinno być m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu. Dwie osoby zatrudnione w SP ZOZ 

MSW z W-M CO55 w trakcie rekrutacji prowadzonej przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku posłużyły 

się wystawionymi przez SP ZOZ MSW z W-M CO zaświadczeniami o zatrudnieniu zawierającymi 

niezgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące zatrudnienia ww. osób na stanowiskach zastępcy 

kierownika.  Zaświadczenia datowane są na dzień 16 stycznia 2014 r. i podpisane przez dyrektora SP ZOZ 

MSW z W-M CO. Osoby te nie były, zarówno w trakcie rekrutacji, jak i w trakcie kontroli, zatrudnione na 

stanowiskach kierowniczych w SP ZOZ MSW z W-M CO. Jedna z nich zatrudniona była w trakcie 

rekrutacji na stanowisku specjalisty Warmińsko – Mazurskiego Rejestru Nowotworów w SP ZOZ MSW z 

W-M CO, druga natomiast zatrudniona była w trakcie rekrutacji na stanowisku inspektora w Dziale 

                                                           
55 Pan Kamil Kolendo oraz Pan Łukasz Sawaniewski. 
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Marketingu i Promocji Zdrowia. Ponadto, w trakcie rekrutacji na przedmiotowe studia podyplomowe 

ww. inspektor zatrudniony był na podstawie umowy o pracę na trzymiesięczny okres próbny, który 

upływał z dniem 1 marca  2014 r.   

Powyższe ustalenia, wskazujące na wysokie prawdopodobieństwo uczestnictwa w projekcie 

finansowanym ze środków publicznych osób nieuprawnionych, przekazane zostały do Operatora 

Programu.56  

 

 

II. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w jednostce.  

Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniono funkcjonowanie audytu wewnętrznego 

w jednostce.  

 

1. Usytuowanie organizacyjne audytu wewnętrznego.  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że usytuowanie organizacyjne audytu 

wewnętrznego w SP ZOZ MSW z W-M CO pozwala na zachowanie niezależności i obiektywizmu.  

Audyt wewnętrzny w SP ZOZ MSW z W-M CO realizowany jest na podstawie art. 274 ust. 2 pkt 3) ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.57 Czynności kontrolne wykazały, że osoba zatrudniona 

w okresie objętym kontrolą na stanowisku audytora wewnętrznego w SP ZOZ MSW z W-M CO 

(jednoosobowa komórka audytu wewnętrznego) spełnia wymagania dotyczące kwalifikacji dla osoby 

zatrudnionej na stanowisku audytora wewnętrznego.58  

Usytuowanie organizacyjne audytu wewnętrznego, zakres uprawnień i odpowiedzialności audytu są 

zgodne z odpowiednimi postanowieniami ww. ustawy o finansach publicznych59 oraz Międzynarodowymi 

standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego60. Czynności kontrolne wykazały, że w SP ZOZ 

MSW z W-M CO funkcjonuje Karta Audytu Wewnętrznego61, w której określone zostały wszystkie 

elementy wymagane przedmiotowymi Standardami.  

Procedury wewnętrzne audytu w Szpitalu określone zostały w Księdze Procedur Audytu Wewnętrznego 

w SP ZOZ MSW z W-M CO, zatwierdzonej przez dyrektora w dniu 27 grudnia 2013 r. Analiza 

przedmiotowego dokumentu wskazała na objęcie procedurami audytu całości działalności audytu 

wewnętrznego, od przeprowadzania analizy ryzyka i planowania działalności przez przygotowanie 

programu i realizację zadania, a także jego dokumentowanie, informowanie o wynikach oraz 

monitorowanie realizacji zaleceń audytowych, co zgodne jest z obowiązującym Standardem nr 2040.  

 

                                                           
56 Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia.  
57 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) 
58 Określone w art. 286 ww. ustawy.  
59„Art. 280. Kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki (…).” 
60 Określonymi w Komunikacie Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek 

sektora finansów publicznych(Dz. Urz. MF. z 2011r., Nr 5, poz. 23), który zastąpiony został Komunikatem Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 

czerwca 2013r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF. z 2013r., poz. 15).  
61 Zał. Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 185/2013 Dyrektora SP ZOZ MSW z W-M CO z dnia 27 grudnia 2013 r.  
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2. Planowanie działalności audytu wewnętrznego i realizacja zadań audytowych.  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że planowanie działalności audytu 

wewnętrznego i  realizacja zadań audytowych przebiegały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

wymaganiami.  

Czynności kontrolne wykazały, że prawidłowo – zgodnie z obowiązującymi audytora wewnętrznego 

przepisami prawa oraz Standardami – przebiegało planowanie działalności audytu wewnętrznego. Audyt 

wewnętrzny, co do zasady jest działalnością planową. Planowanie działalności realizowane jest przez 

przygotowanie planu audytu, którego sporządzenie poprzedzone być powinno przeprowadzeniem 

analizy ryzyka. Elementy obowiązkowe do uwzględnienia w trakcie przeprowadzania analizy ryzyka 

określone zostały w § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów62. Czynności kontrolne wykazały 

spełnienie przez audytora wewnętrznego wymagań określonych ww. przepisem prawa 

i przeprowadzenie analizy ryzyka zgodnie z wymogami w tym zakresie. Plan audytu na 2013 rok 

przewidywał przeprowadzenie 2 zadań zapewniających oraz 3 czynności doradczych. Wszystkie 

zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Ponadto, poza planem audytor wewnętrzny przeprowadził 

5 czynności doradczych, w tym 2 jako udział audytora wewnętrznego (w charakterze doradczym) 

w zespołach zadaniowych.63  

Plan audytu na 2014 rok przewidywał przeprowadzenie 2 zadań zapewniających oraz 3 czynności 

doradczych. Do dnia 30 sierpnia 2014 r. jedno zadanie zapewniające było w trakcie realizacji. 

Zrealizowane zostały: 1 czynność sprawdzająca oraz 1 czynność doradcza.64 Podkreślenia wymaga fakt 

przebywania audytora wewnętrznego w okresie od dnia 10 lutego 2014 r. do dnia 2 maja 2014 r. na 

zwolnieniu lekarskim, co przy jednoosobowej komórce audytu wewnętrznego, oznacza brak zapewnienia 

ciągłości realizacji zadań audytowych, a w konsekwencji narazić mogło audyt na brak realizacji celu, 

którym – zgodnie z art. 272 ww. ustawy o finansach publicznych – jest wspieranie kierownika jednostki 

przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w jednostce.   

Opracowany przez audytora wewnętrznego Plan Strategiczny Audytu Wewnętrznego na lata 2014 – 

2016 w SP ZOZ MSW z W-M CO zatwierdzony został przez kierownika jednostki w dniu 15 stycznia 

2014 r. Dokument zawiera wyodrębnione obszary ryzyka, które – zgodnie z wynikami analizy ryzyka do 

planu audytu na rok 2014 – powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych trzech latach.  W 

okresie wcześniejszym, plan strategiczny audytu wewnętrznego nie został w SP ZOZ MSW z W-M CO 

sporządzony. Strategiczny Plan Audytu Wewnętrznego na lata 2014 – 2016 w rzeczywistości zawiera 

obszary ryzyka wyznaczone do objęcia audytem wewnętrznym w latach 2015 – 2017. Nie zawiera 

perspektywy długookresowej, o której stanowi pkt 2.2 Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego (ponad 3 – 

letniej). W planowanych na lata 2015 – 2017 obszarach ryzyka, które objęte być powinny audytem 

wewnętrznym zaplanowano po 4 obszary ryzyka dla każdego roku. Jednocześnie na str. 7 ww. planu, 

cyt.: „założono, że przy obecnej obsadzie możliwe jest przeprowadzenie 2 zadań zapewniających w ciągu 

jednego roku.”   

                                                           
62 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 
2010r., Nr 21, poz. 108).   
63 Zespół ds. opracowania i monitorowania funkcjonowania Księgi Stanowisk Pracy w SP ZOZ MSW z W-M CO oraz Zespół ds. Jakości.  
64 Czynności sprawdzające do zadania zapewniającego nr AW-900-5/13 „Ocena procesu „Zabiegi i znieczulenia”  w zakresie adekwatności, 
skuteczności i efektywności jego funkcjonowania” oraz czynności doradcze „Przedstawienie Dyrektorowi propozycji w zakresie dokumentowania 
i monitorowania systemu kontroli zarządczej w obszarze prowadzonych kontroli wewnętrznych w SP ZOZ MSW z W-M CO.”  
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Planowanie i realizacja zadań audytowych przebiegały zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 

prawa oraz w Standardach. Dokumentowanie zadań audytowych także było zgodne z obowiązującymi 

w tym zakresie wymaganiami. W trakcie czynności kontrolnych ustalono jednakże, że w jednym 

przypadku sprawozdanie z zadania nie zawiera obowiązkowego elementu, o którym stanowi § 24 ust. 2 

pkt 3) ww. rozporządzenia metodologicznego Ministra Finansów65, czyli daty rozpoczęcia zadania 

zapewniającego.66 Powyższy brak uznany został za uchybienie, które nie miało jednak negatywnych 

konsekwencji dla funkcjonowania audytu wewnętrznego w Szpitalu.  

Informowanie o wynikach zadań audytowych oraz monitorowanie realizacji wydanych zaleceń 

przebiegało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i Standardami.  

W trakcie kontroli, w dokumentacji audytowej nie stwierdzono przypadków wpływania na zakres audytu 

wewnętrznego. Czynności kontrolne wykazały jednakże próbę wpłynięcia na sposób monitorowania 

realizacji zaleceń audytu wewnętrznego przez funkcjonujący w Szpitalu Zespół ds. Jakości. Zespół na 

posiedzeniu w dniu 6 maja 2014 r., pod przewodnictwem Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania67, podpisał dokument Karta niezgodności/zdarzenia niepożądanego Nr 36/2014, 

w którym przedstawiono opis stwierdzonej nieprawidłowości, cyt.:  

„Niezgodne z obowiązującym w organizacji systemem rozpowszechnianie przez Audytora 

wewnętrznego dokumentu pn. Sposób wykonania zaleceń z przeprowadzonego zadania audytowego Nr 

AW-900-5/13.” 

W przedmiotowym dokumencie działania korekcyjne opisano następująco, cyt.: 

 „Niezwłoczne wycofanie z obiegu dokumentu pn. Sposób wykonania zaleceń 

z przeprowadzonego zadania audytowego Nr AW-900-5/13.” 

Wskazane wyżej działanie było próbą naruszenia § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, zgodnie 

z którym kierownik jednostki wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń z audytu 

wewnętrznego oraz ustala termin ich realizacji, powiadamiając o tym audytora wewnętrznego. Działanie 

Zespołu było także próbą naruszenia Standardu Nr 1100 – Niezależność i obiektywizm, który ustanawia 

prawną ochronę niezależności audytora wewnętrznego. Do naruszenia ww. regulacji nie doszło 

z powodu postawy audytora wewnętrznego, który – zgodnie z obowiązującymi Standardami – ujawnił 

przedmiotową próbę naruszenia jego niezależności, a także nie zastosował się do sprzecznego z ww. 

rozporządzeniem Ministra Finansów postanowienia zespołu.  

Próbę wpływania na sposób monitorowania realizacji zaleceń audytu wewnętrznego uznano za 

nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania. Przyczyną nieprawidłowości była nieznajomość regulacji prawnych dotyczących 

funkcjonowania audytu wewnętrznego, a skutkiem pogorszenie jakości współpracy pomiędzy audytorem 

wewnętrznym a Pełnomocnikiem Dyrektora.  

 

3. Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego.  

                                                           
65 Patrz przypis 62.  
66 Zadanie zapewniające nr AW-900-5/13 „Ocena procesu „Zabiegi i znieczulenia”  w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności jego 
funkcjonowania.”  
67 p.o. dyrektora Szpitala w trakcie wykonywania czynności kontrolnych.  
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W trakcie kontroli ustalono, że w komórce audytu wewnętrznego funkcjonuje – na podstawie Standardu 

nr 1300 – Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w SP ZOZ MSW z W-M CO  

zatwierdzony przez kierownika jednostki w dniu 31 grudnia 2013 r. Przedmiotowy program zawiera 

elementy określone Standardami nr 1311 i 1312, tj. oceny wewnętrzne (w tym okresowe samooceny) 

i oceny zewnętrzne. Z uwagi na datę opracowania Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości, nie została 

jeszcze dokonana ocena jego funkcjonowania, o której stanowi Standard nr 1320 (raz na rok).  

 

 

4. Wsparcie dyrektora Szpitala dla realizacji zadań audytu wewnętrznego.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych zadań audytowych oceniono, że w 2013 roku dyrektor SP ZOZ 

MSW z W-M CO zapewniał wsparcie dla wdrażania zaleceń audytu wewnętrznego. Powyższa ocena 

cząstkowa dotyczy funkcjonowania audytu wewnętrznego tylko w 2013 roku, dlatego że w roku 2014 

(do dnia 30 sierpnia 2014 r.) nie zostało zakończone ani jedno zadanie audytowe68, w związku z czym nie 

jest możliwe dokonanie oceny udzielanego przez dyrektora Szpitala wsparcia dla wdrażania zaleceń 

audytu wewnętrznego w tym okresie.   

W trakcie kontroli nie stwierdzono jednakże wykorzystywania przez dyrektora Szpitala zaleceń audytu 

wewnętrznego jako narzędzia doskonalenia systemu zarządzania.   

Czynności kontrolne wykazały ponadto naruszenie art. 282 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych.69 W dniu 28 lipca 2014 r. p.o. dyrektora SP ZOZ MSW z W-M CO poinformowała 

audytora wewnętrznego o przeniesieniu jego stanowiska pracy do pomieszczenia zajmowanego przez 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji (pomieszczenie „G” w budynku „A”). Warunki pracy w ww. 

pomieszczeniu skontrolowane zostały przez Państwowego Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie.70 

Zgodnie z załączonym do protokołu kontroli wykazem decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli, 

w dniu 14 sierpnia 2014 r. Państwowy Okręgowy Inspektor Pracy wydał p.o. dyrektora decyzję o treści: 

„Zapewnić pracownikowi [imię i nazwisko audytora wewnętrznego] pomieszczenie pracy stałej o 

wysokości co najmniej 2,5 m.”  

W trakcie czynności kontrolnych w SP ZOZ MSW z W-M CO ustalono, że następne stanowisko pracy 

audytora wewnętrznego wyznaczono w pomieszczeniu 4 osobowym, w którym zapewniono 3 

stanowiska pracy.  

Uwzględniając powyższe stwierdzono, że w okresie 30 lipca 2014 r. – 15 sierpnia 2014 r. p.o. dyrektora 

SP ZOZ MSW z W-M CO nie zapewniła audytorowi wewnętrznemu warunków niezbędnych do 

niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, do czego zobowiązuje 
                                                           
68 Z powodu m.in. przebywania audytora wewnętrznego na zwolnieniu lekarskim w okresie od 10 lutego do 2 maja 2014 r.  
69 „Art. 282. 1. Kierownik jednostki (…) zapewnia warunki niezbędne do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu 

wewnętrznego, w tym zapewnia organizacyjną odrębność komórki audytu wewnętrznego oraz ciągłość prowadzenia audytu wewnętrznego w 

jednostce.”  
70 Protokół kontroli nr 10195-5301-K058-Pt/14 z dnia 15 września 2014 r., cyt.: „pomieszczenie znajduje się poniżej poziomu terenu, wysokość 

pomieszczenia wynosi około 2,2 m (pracownik wykonuje w tym pomieszczeniu pracę stałą). (…) Pracownik (…) pismem z dnia 28.07.2014r. 

została skierowana do ww. miejsca wykonywania pracy od 30.07.2014r. i wykonywała tam pracę do dnia 15.08.2014r., natomiast w dniu 

15.08.2014r. przeniesiono pracownika do pokoju 214 na drugim piętrze budynku „D”. (….) Przeniesienia wykonywania pracy ww. pracownika (…) 

nie zostało skonsultowane ze służbą bhp, która posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą przepisów bhp. (…) W dniu kontroli w trakcie oględzin 

miejsca wykonywania pracy audytora wewnętrznego w pokoju „G” na ścianie przy drzwiach wejściowych znajdował się karaluch. (…)”  
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dyrektora ww. art. 282 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przedmiotowe działania p.o. dyrektora 

uznane zostały za nieprawidłowość. Odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości ponosi p.o. 

dyrektora. Sutkiem nieprawidłowości był brak zapewnienia warunków niezbędnych do niezależnego, 

obiektywnego i efektywnego przeprowadzania audytu wewnętrznego.  

   

III. Pozyskiwanie przez SP ZOZ MSW z W-M CO środków z funduszy europejskich.  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych negatywnie oceniono działalność SP ZOZ MSW z W-

M CO w zakresie próby pozyskania środków finansowych z Programu PL07 Poprawa i lepsze 

dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 

2014.   

 

1. Zlecenie przygotowania dokumentacji projektowej.  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że uzasadnione było ubieganie się 

Szpitala o dofinansowanie realizacji projektu. Możliwe do uzyskania korzyści wielokrotnie przewyższały 

poniesione w tym celu nakłady.  

Zlecenie przez Szpital przygotowania wniosku projektowego podmiotowi zewnętrznemu również – 

uwzględniając zakres wniosku, czas na jego przygotowanie oraz obsadę etatową Działu Marketingu 

Szpitala – było uzasadnione i prawidłowo przeprowadzone.  

W wyniku nierzetelnej realizacji obowiązków służbowych przez pracowników Szpitala, SP ZOZ MSW z W-

M CO nie otrzymał jednak dofinansowania realizacji projektu i dlatego funkcjonowanie SP ZOZ MSW z 

W-M CO w wybranym obszarze uznano za niegospodarne i nierzetelne.   

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministra Zdrowia w ramach programu operacyjnego PL07 

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, 

realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, SP ZOZ MSW z W-M CO złożył w dniu 

27 czerwca 2013 r. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. Przebudowa, doposażenie oraz 

realizacja działań miękkich w celu kompleksowego wsparcia SP ZOZ MSW z W-M CO w zakresie 

zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w województwie warmińsko – 

mazurskim. Realizację projektu zaplanowano na okres 1 marca 2014r. – 30 kwietnia 2016r., wartość 

projektu oszacowano na 29 089 452,00 zł, przy wymaganym wkładzie własnym w wysokości 20 %, tj. 

5 817 890,00 zł. Przedmiotem projektu miały być następujące działania: 

 przebudowa budynków szpitala pod potrzeby związane z diagnostyką i leczeniem onkologicznym, 

 zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia przebudowywanych pomieszczeń,  

 zakup oprogramowania umożliwiającego korzystanie z wysokiej klasy sprzętu medycznego, 

 szkolenia personelu medycznego,  

 badania przesiewowe,  

 edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.  

Wymagany wkład własny finansowania projektu uzyskano przez zwrócenie się – za pośrednictwem 

Departamentu Zdrowia MSW – do Ministra Spraw Wewnętrznych o zabezpieczenie środków na ten cel.  
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Minister Spraw Wewnętrznych wyraził zgodę na przystąpienie Szpitala do konkursu oraz poinformował 

o możliwości przekazania SP ZOZ MSW z W-M CO środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji 

(w rozumieniu inwestycji budowlanej) oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.   

W ramach przygotowania do złożenia wniosku w SP ZOZ MSW z W-M CO w dniu 11 marca 2013 r. 

podjęta została decyzja dotycząca: 

a) wyboru wykonawcy wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności projektu;  

b) wyboru wykonawcy projektu architektonicznego niezbędnego do spełnienia warunków konkursu.   

Ad a) Koszt opracowania wniosku nie stanowił kosztu refundowanego w ramach projektu. Wartość 

zamówienia oszacowano na kwotę nieprzekraczającą wyrażonej w złotych wartości 14 000 Euro, 

w związku z czym do zamówienia nie stosowano przepisów dotyczących zamówień publicznych.71 

W wyniku zapytań o cenę i zaproszeń do złożenia oferty72, wybrano najtańszą ofertę złożoną przez firmę 

Thinkit Consulting sp. z o.o. z Warszawy, z którą podpisano umowę. Umowa zawarta w dniu 28 marca 

2013 r. na sporządzenie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie określała obowiązek 

dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji w terminie do dnia 23 maja 2013 r. oraz 

określała wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie 19 434,00 zł, w tym podatek VAT (18 204,00 zł za 

opracowanie studium wykonalności oraz 1230,00 zł za opracowanie wniosku o dofinansowanie). Kwota 

ta stanowiła 40 % wartości oferty złożonej przez firmę, pozostałe 60 % Wykonawca miał otrzymać po 

zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.  

Wybrany podmiot wywiązał się z zawartej ze Szpitalem umowy.   

Ad b)  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (przetarg nieograniczony) na opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy budynków B, D, E, F, G Szpitala wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych opublikowano w dniu 15 kwietnia 2013 r. Przedmiot zamówienia 

podzielono na dwie części: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku D (zadanie 1) 

oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pozostałych budynków (zadanie 2). Wartość 

szacunkową zamówienia określono na 641 994,00 zł brutto (zadanie 1: 228 778,00 zł, zadanie 2: 

413 216,00 zł). W wyniku postępowania przetargowego zawarto dwie umowy: 

 umowa nr 75/GM/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. na opracowanie przez Biuro Studiów i Projektów 

Budownictwa MSW sp. z o.o. z Warszawy kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych budynku D Szpitala (zadanie 1). 

Termin realizacji umowy określono na 15 maja 2013 r. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy 

ustalono na 210 084,00 zł brutto, z czego za sporządzenie projektu budowlanego Wykonawca 

otrzymał 40 % ww. wartości, tj. kwotę 84 033,60 zł. Pozostała dokumentacja projektowa, czyli 

m.in. projekty wykonawcze oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych zostać miały sporządzone jedynie w przypadku otrzymania przez SP ZOZ MSW z W-

M CO dofinasowania realizacji inwestycji. Dokumentacja ta sporządzona miała być w terminie 2 

miesięcy od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wynikach konkursu. 

                                                           
71 Zgodnie z obowiązującą w marcu 2013 r. regulacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759, z późn. zm.). 
72 W ramach poszukiwania wykonawcy zamówienia Szpital wysłał zaproszenia do złożenia oferty do czterech firm konsultingowych (1 firmy z 
Lublina, 1 firmy z Warszawy, 1 firmy z Iławy i 1 firmy z Gdańska). Oferty złożyły 3 z ww. firm.  
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Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotowej części zamówienia stanowić miało pozostałe 

60% wartości całej umowy, czyli 126 050,40 zł brutto.  

 umowa nr 76/GM/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. na opracowanie przez firmę MAŁGORZATA 

KURCZ „MARBUD” z Warszawy kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych budynków Szpitala: B, E, F, G (zadanie 2). 

Termin realizacji umowy określono na 15 maja 2013 r. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy 

ustalono na 366 786,00 zł brutto, z czego za sporządzenie projektu budowlanego Wykonawca 

otrzymał 40 % ww. wartości, tj. kwotę 146 714,40 zł. Pozostała dokumentacja projektowa, czyli 

m.in. projekty wykonawcze oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych zostać miały sporządzone jedynie w przypadku otrzymania przez SP ZOZ MSW z W-

M CO dofinasowania realizacji inwestycji. Dokumentacja ta sporządzona miała być w terminie 

2 miesięcy od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wynikach konkursu. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotowej części zamówienia stanowić miało pozostałe 

60 % wartości całej umowy, czyli 220 071,60 zł brutto.  

Uwzględniając powyższe oceniono, że interesy SP ZOZ MSW z W-M CO zostały zabezpieczone 

w przedmiotowych umowach poprzez zarezerwowanie możliwości zapłaty 60 % wartości finansowej 

zamówień, po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania.  

Wartość finansowa kosztów poniesionych przez SP ZOZ MSW z W-M CO z tytułu realizacji ww. trzech 

umów przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wyniosła łącznie 250 182,00 zł.  

 

2. Odrzucenie projektu i konsekwencje dla Szpitala.  

W wyniku czynności kontrolnych ustalono jednakże, że SP ZOZ MSW z W-M CO z własnej winy utracił 

możliwość dofinansowania realizacji projektu. W związku z powyższym, wydanie ww. kwoty nastąpiło z 

naruszeniem zasady efektywności finansów publicznych. Poniesione nakłady na przygotowanie wniosku 

projektowego zostały zmarnowane. Wniosek Szpitala – w wyniku zaniedbania jego pracowników – został 

odrzucony na etapie oceny formalnej. W dniu 3 października 2013 r. do SP ZOZ MSW z W-M CO 

wpłynęło za pośrednictwem faksu pismo z Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia 

informujące o brakach i błędach formalnych złożonego wniosku z prośbą o ich uzupełnienie w terminie 3 

dni roboczych, co oznaczało upływ wyznaczonego terminu w dniu 8 października 2013 r. Jednocześnie 

poinformowano, że uzupełnienia lub wyjaśnienia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę 

podczas oceny wniosku. Wpływ faksu do SP ZOZ MSW z W-M CO został zarejestrowany w rejestrze 

korespondencji wpływającej. Uzupełnienie wskazanych braków SP ZOZ MSW z W-M CO przekazał za 

pośrednictwem poczty (zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej) w dniu 11 października 2013 r., tj. 3 dni 

po wyznaczonym terminie. W piśmie zawarto informację o odbiorze pisma z Departamentu Funduszy 

Europejskich Ministerstwa Zdrowia pocztą tradycyjną w dniu 8 października 2013 r.  

Pismem z dnia 18 lutego 2014 r. operator programu73 poinformował SP ZOZ MSW z W-M CO o 

odrzuceniu wniosku ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.  

                                                           
73 Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia.  
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Zgodnie z notatką służbową z dnia 20 lutego 2014 r. podpisaną przez Zastępcę Kierownika Działu 

Marketingu i Promocji Zdrowia w SP ZOZ MSW z W-M CO, cyt.:  

faks (…) odebrano w szpitalu (…) już 3 października (…),  a następnie, cyt.:  

w ogóle nie przekazano faksu odpowiedzialnej za realizację komórce organizacyjnej. Mimo starań, nigdy 

nie odnaleziono przysłanego dokumentu w formie faksu.  

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w rejestrze korespondencji wpływającej odnotowano 

wpływ faksu. W kolumnie rejestru: „komórka do której skierowano, pokwitowanie” dokonano wpisu: 

DN, J.Cz.74 Na zadane w trakcie kontroli pytanie o osobę odpowiedzialną za przekazanie korespondencji 

do komórki merytorycznej p.o. dyrektora SP ZOZ MSW z W-M CO udzieliła odpowiedzi, cyt.: Pani [imię i 

nazwisko] odbierając faks (…) miała obowiązek niezwłocznego poinformowania Działu marketingu i 

promocji zdrowia o tym fakcie i przekazania pisma do kancelarii celem zarejestrowania. Dział marketingu 

nie został poinformowany o wpłynięciu pisma w postaci faksu, a dopiero oryginał dokumentu przekazano 

zainteresowanej komórce.     

Brak przekazania faksu komórce merytorycznej uznano za nieprawidłowość, której przyczyny to 

niedbałość w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz brak właściwego nadzoru dyrektora Szpitala 

nad pracownikami w SP ZOZ MSW z W-M CO a także brak świadomości zatrudnionego personelu o 

istotności dla Szpitala podejmowanych działań w zakresie uzyskania dofinansowania na kwotę 

23 271 562,00 zł (przy całej wartość projektu wynoszącej 29 089 452,00 zł).  

W wyniku odrzucenia wniosku SP ZOZ MSW z W-M CO stracił także wsparcie finansowe projektu 

przyznane przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na kwotę 350 000,00 zł (umowa na 

udzielenie dotacji celowej z dnia 10 lutego 2014 r., rozwiązana następnie w dniu 30 lipca 2014 r.) 

Skutkiem nieprawidłowości była utrata przez SP ZOZ MSW z W-M CO potencjalnych korzyści z realizacji 

projektu. Nie dotyczy to tylko korzyści finansowych. Przede wszystkim utracono bowiem możliwe 

korzyści dla zwiększenia potencjału realizacji zadań statutowych. Zgodnie ze wskazaniem zawartym we 

wniosku planowane działania w ramach projektu były ściśle powiązane z planowanym wzrostem 

dostępności i efektywności usług w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego. Wspomniana większa 

dostępność i efektywność usług w przyszłości oznaczać mogła także większe przychody ze świadczeń 

zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Odpowiedzialność za powstanie powyższej nieprawidłowości ponosi dyrektor SP ZOZ MSW z W-M CO.  

Jednocześnie, w wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w złożonym w dniu 25 lutego 2014 r. do 

operatora programu (Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia) odwołaniu od wyniku 

oceny przedstawiono nieprawdziwe informacje.75 

Uwzględniając przywołaną wyżej treść notatki służbowej z dnia 20 lutego 2014 r., w której jednoznacznie 

stwierdzono odnotowanie wpływu przedmiotowego faksu w dniu 3 października 2013 r. stwierdzić 

należy, że SP ZOZ MSW z W-M CO w dniu składania odwołania posiadał świadomość wpływu faksu. 

                                                           
74 „DN” – Dyrektor Szpitala, „J.Cz.” –  inicjały sekretarki.   
75 cyt.: „Należy podkreślić, iż pierwsza informacja o konieczności uzupełnienia wniosku wpłynęła do Wnioskodawcy w formie pisemnej dopiero w 

dniu 8 października 2013 roku, a nie jak twierdzi Operator – w dniu 3 października 2013 roku faksem. Wnioskodawca pragnie przy tym 

podkreślić, iż w dniu 3 października 2013 r. nie odnotował wpływu faksu, o którym mowa w decyzji o odrzuceniu wniosku.”  
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Niemniej jednak, w treści odwołania przedstawiono nieprawdziwą informację o rzekomym braku 

wpływu faksu do Szpitala.  

Na podstawie powyższych ustaleń, stwierdzono świadomą próbę wprowadzenia w błąd Ministerstwa 

Zdrowia, za którą odpowiedzialność ponosi dyrektor Szpitala.   

 

IV. Sposób zawarcia i realizacja wybranych umów.  

Na podstawie ustaleń kontroli negatywnie oceniono dowolność stosowania w SP ZOZ MSW z W-M CO 

trybu wyboru podmiotu realizującego zamówienie publiczne o wartości progowej niższej niż określona 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych76. W przypadku jednego 

zamówienia (ww. pkt III.1. niniejszego projektu) zastosowano tryb zapewniający konkurencyjność i 

obniżenie ceny zamówienia, w przypadku innego natomiast (pkt IV.2. niniejszego projektu), nie 

zastosowano żadnego trybu wybierając w sposób arbitralny podmiot realizujący zamówienie.  

Na podstawie dokonanych ustaleń kontroli, negatywnie oceniono zawarcie przez Szpital dwóch 

wybranych do kontroli umów (pkt IV.1. i pkt IV.2. niniejszego projektu). Obie umowy podpisano bez 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku 

jednej z umów, z uwagi na jej wartość przekraczającą obowiązujący w dniu zawarcia próg stosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

(pkt IV.1. niniejszego projektu).   

 

1. Umowa z adwokatem Panem Januszem Kaczmarkiem prowadzącym Kancelarią Adwokacką z 

siedzibą w Gdyni.  

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 16 lipca 2013 r. dyrektor SP ZOZ MSW z W-M CO 

zawarł umowę zlecenia z Panem Januszem Kaczmarkiem – adwokatem prowadzącym Kancelarię 

Adwokacką z siedzibą w Gdyni. Przedmiot umowy określono jako, cyt.: świadczenie przez Kancelarię 

usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej postępowań dotyczących Projektów. Pod pojęciem 

obsługi prawnej (…) rozumie się w szczególności:  

- udzielanie porad prawnych oraz składanie pisemnych wyjaśnień Zleceniodawcy; 

- sporządzanie opinii prawnych, udzielanie informacji i wskazówek co do skutków prawnych 

podejmowanych działań; 

- wskazywanie prawnie dopuszczalnych i najlepszych dla Zleceniodawcy rozwiązań w zakresie 

postępowań dotyczących Projektów.  

Zgodnie z ww. umową sformułowanie „projekty” oznacza ogłoszone przez SP ZOZ MSW z W-M CO 

postępowania na: zaprojektowanie i wybudowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

Ośrodka Radioterapii w Ełku oraz wybudowanie w formule publiczno-prywatnej budynku w Olsztynie, 

w którym udzielane będą świadczenia z zakresu radioterapii, pozytonowej tomografii emisyjnej 

i rezonansu magnetycznego.  

                                                           
76 Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm. 
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Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy określono na kwotę 10 000,00 zł miesięcznie powiększone 

o należny podatek VAT oraz 400 zł za każdą wizytę Zleceniobiorcy w Olsztynie związaną z wykonywaniem 

umowy. Umowę zawarto na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. W dniu 31 grudnia 2013 r. 

strony umowy podpisały aneks, zgodnie z którym okres obowiązywania umowy przedłużono do dnia 30 

czerwca 2014 r.  

W trakcie obowiązywania umowy Zleceniobiorca wystawił 12 faktur na kwoty po 10 000,00 zł każda 

(powiększone o podatek VAT) oraz 8 faktur na łączną kwotę 4 400,00 zł (powiększone o podatek VAT).  

Wartość umowy w rocznym okresie obowiązywania wyniosła 124 400,00 zł (powiększone o należny 

podatek VAT).  

Z ustaleń kontroli wynika, że umowa zawarta została bez stosowania przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami ww. ustawy obowiązującymi 

w okresie podpisania oraz aneksowania umowy, postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień 

publicznych, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza kwoty 14 000,00 euro. W dniu 

podpisywania umowy jej wartość wyrażona w euro wyniosła 14 926,85. W dniu aneksowania umowy jej 

wartość uległa podwojeniu i wyniosła 29 853,71 euro77.  Z uzyskanych w trakcie kontroli wyjaśnień 

wynika, że dyrektor SP ZOZ MSW z W-M CO nie konsultował trybu zawarcia umowy z Sekcją Zamówień 

Publicznych.  

Podpisanie przedmiotowej umowy z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych uznano za nieprawidłowość. Skutkiem nieprawidłowości było wydatkowanie 

kwoty 124 400,00 zł (powiększone o podatek VAT) z naruszeniem ww. ustawy, co stanowi naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych.78 Odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości ponosi dyrektor SP 

ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie.  

 

2. Umowa z firmą A.M.G. Finanse sp. z o.o.   

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że o ile sytuacja finansowa Szpitala uzasadniała pozyskanie 

zewnętrznego wsparcia w zakresie podjęcia działań restrukturyzacyjnych, to zlecenie usług doradczych 

firmie A.M.G. Finanse sp. z o.o. nie odbyło się w sposób prawidłowy.   

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 30 czerwca 2014 r. p.o. 

dyrektora SP ZOZ MSW z W-M CO podpisała umowę zlecenia z firmą A.M.G. Finanse sp. z o.o. z siedzibą 

w Łodzi. Umowę zawarto na okres od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Na podstawie 

umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz SP ZOZ MSW z W-M CO usług 

polegających na doradztwie w zarządzaniu działalnością podstawową Zleceniodawcy, m.in.: na 

monitorowaniu kosztów oraz podjęciu działań zmierzających do bilansowania bieżącej działalności, 

przygotowaniu oceny funkcjonowania Zakładowego Planu Kont wraz z propozycją jego modyfikacji na 

potrzeby nowej struktury organizacyjnej, optymalizacji zatrudnienia, optymalizacji procedur zakupu oraz 

rozchodu, a także na doradztwie w zarządzaniu wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami 

Zleceniodawcy oraz na nadzorze, podejmowaniu i prowadzeniu negocjacji w zakresie możliwości 

                                                           
77 Przy obowiązującym w dniu podpisania oraz aneksowania umowy średnim kursie wymiany złotego w stosunku do euro wynoszącym 4,0196.  
78 Zgodnie z art. 17 ust.1b  ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 
2013r. poz. 168).  
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restrukturyzacji finansowej zobowiązań. Ponadto, Zleceniobiorca zobowiązany został do opracowania 

w terminie 90 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów pisemnej koncepcji działań 

optymalizacyjnych z uwzględnieniem: analizy sytuacji ekonomicznej oraz organizacyjnej, analizy 

demograficznej oraz otoczenia konkurencyjnego, oceny rentowności komórek medycznych czy 

wskazania propozycji dalszego funkcjonowania szpitala wraz z uzasadnieniem najkorzystniejszych 

rozwiązań. Wartość wynagrodzenia z tytuły realizacji umowy określono na 147 600,00 zł brutto, płatne w 

sześciu równych miesięcznych ratach po 24 600,00 zł brutto.  

W trakcie kontroli ustalono, że umowa zawarta została bez stosowania przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość umowy nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000,00 euro.79 Przed zawarciem umowy nie przeprowadzono rozeznania rynku, nie 

wysłano także zapytań ofertowych. Z przedstawionego przez p.o. dyrektora SP ZOZ MSW z W-M CO 

uzasadnienia podpisania umowy wynika że, cyt.: jest to firma doradcza, wyspecjalizowana w procesach 

restrukturyzacyjnych dedykowanych sektorowi publicznej ochrony zdrowia, posiadająca wieloletnie 

doświadczenie wynikające ze ścisłej współpracy z licznymi placówkami medycznymi, w tym również z 

placówkami MSW.  Firma jest w pełni przygotowana do kompleksowej i profesjonalnej obsługi w zakresie 

świadczenia usług w procesie zarządzania oraz restrukturyzacji. (…) Przekazane informacje 

o dotychczasowym funkcjonowaniu szpitala oraz niezależna analiza sytuacji finansowej jednostki pozwoli 

na przeprowadzenie skutecznej jej restrukturyzacji.  

Uwzględniając powyższe ustalenia, powstrzymując się od oceny efektów zawartej umowy, która 

możliwa będzie do przeprowadzenia po zakończeniu jej obowiązywania, tryb zawarcia przedmiotowej 

umowy uznano ze nieprawidłowość. Z ustaleń kontroli wynika, że przed podpisaniem umowy nie 

dokonano w SP ZOZ MSW z W-M CO jakichkolwiek czynności, których celem byłoby: oszacowanie 

finansowej wartości usługi doradczej potrzebnej Szpitalowi (np.: kalkulacja), a także  rozpoznania rynku 

usług doradztwa finansowego. W przedstawionej do kontroli dokumentacji brak również jakichkolwiek 

śladów podejmowania prób wpłynięcia na obniżenie ceny usług oferowanych przez Zleceniobiorcę. W 

planie finansowym Szpitala na 2014 r. nie zarezerwowano środków na realizację zobowiązań z tytułu 

zawartej umowy i jednocześnie nie podjęto próby obniżenia ceny oferowanych przez firmę A.M.G. 

Finanse sp. z o.o. usług. Za powstanie nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi p.o. dyrektora Szpitala. 

Przyczyną nieprawidłowości był brak w Szpitalu procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych 

o wartości poniżej określonej ustawą Prawo zamówień publicznych oraz pośpiech przy podpisywaniu 

umowy, a skutkiem wydatkowanie środków publicznych z pominięciem zasady gospodarności.  

Zgodnie z przekazaną w trakcie kontroli informacją, spotkania z przedstawicielami firmy odbywają się nie 

rzadziej niż co 7 dni. Umowa jest w trakcie realizacji, firma opracowała w tym czasie m.in.: wzór tabeli do 

przeprowadzenia przetargu, który ma uzasadnić ilość zapotrzebowanego materiału na podstawie danych 

historycznych, wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 

30 000,00 euro, wzór umowy na wynajem kiosku/bufetu oraz na bieżąco doradza działowi zamówień 

publicznych przy przygotowywaniu przetargów na leki i materiały medyczne. Ponadto, firma A.M.G. 

Finanse sp. z o.o. przygotowała wstępną analizę możliwości outsourcingu usługi żywienia pacjentów oraz 

utrzymania czystości w SP ZOZ MSW z W-M CO oraz materiał do aktualizacji strategii80 wraz z 

                                                           
79 Obowiązujący próg kwotowy stosowania ustawy w dniu podpisania umowy. Przy obowiązującym kursie złotego w stosunku do euro 
wynoszącym 4,2249 wartość umowy wyniosła 28 404 euro.  
80 Strategia rozwoju Szpitala na lata 2013 – 2014.  
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ekstrapolacją wyniku finansowego na lata 2012 – 2015 przy założeniu wdrożenia działań 

restukturyzacyjnych.  

Interesy Szpitala zostały zabezpieczone w umowie poprzez uwzględnienie możliwości nakładania na 

Zleceniobiorcę kar umownych za niewywiązanie się z postanowień umowy oraz opóźnienia w ich 

realizacji, a także możliwość wypowiedzenia przez Szpital umowy w każdym czasie jej obowiązywania.  

Ponadto ustalono, że zakres przedmiotowy umowy oznacza przygotowywanie przez pracowników SP 

ZOZ MSW z W-M CO opracowań i danych dla firmy A.M.G. Finanse sp. z o.o., która na tej podstawie 

sporządzi opracowanie, o którym mowa w umowie. W związku z powyższym stwierdzić należy, że praca 

wykonywana przez pracowników Szpitala stanowić mogłaby bezpośrednio dla dyrektora podstawę do 

podjęcia decyzji odnośnie do wspominanej wyżej „skutecznej restrukturyzacji” kierowanej jednostki. W 

świetle powyższego stwierdzono, że zakres umowy jest bardzo korzystny dla Zleceniobiorcy, który – 

zgodnie z umową – dostaje pierwszą ratę wynagrodzenia już po miesiącu od jej podpisania. Ponadto, 

umowa nie uwzględnia w jakikolwiek sposób jakości dostarczonej przez firmę usługi. Faktyczna 

natomiast dla Szpitala wartość otrzymanej usługi, znana będzie po ewentualnym wdrożeniu „działań 

restrukturyzacyjnych”, których skutki będą możliwe do stwierdzenia po dłuższym czasie.  

 

V. Udostępnianie danych z systemów elektronicznych.  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w kwietniu 2014 r. Kierownik Działu 

Kontraktowania i Rozliczeń SP ZOZ MSW z W-M CO szpitala osobiście przekazała w formie elektronicznej 

pracownikowi Departamentu Zdrowia MSW zestawienie zawierające m.in. następujące dane: rodzaj 

udzielonego świadczenia, data świadczenia, imię i nazwisko pacjenta oraz numer PESEL pacjenta.81 

Przedmiotowe zestawienie nie jest dokumentacją medyczną, jednakże zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych82 przekazywanie danych m.in. o stanie zdrowia jest zabronione, z 

wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Ustawa o kontroli w administracji rządowej daje 

kontrolerom prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji czynności 

kontrolnych.  Jednakże, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych83 

Departament Zdrowia MSW nie wykonuje w stosunku do Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej MSW czynności kontrolnych. Właściwy w zakresie kontroli jest Departament Kontroli, Skarg i 

Wniosków MSW.   

Przed przekazaniem przedmiotowych danych nie zażądano od przedstawicieli Departamentu Zdrowia 

MSW okazania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu. Powyższe działanie pracownika SP 

ZOZ MSW z W-M CO, polegające na przekazaniu zestawienia zawierającego dane osobowe bez 

uprzedniego sprawdzenia uprawnienia do wnioskowania o ich przekazanie stanowiło naruszenie art. 23  

ustawy o ochronie danych osobowych, który określa sytuacje, w których przekazywanie danych 

osobowych jest dopuszczalne. Naruszenie to uznano za nieprawidłowość. Za powstanie 

nieprawidłowości odpowiada Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń, czyli pracownik SP ZOZ MSW 

z W-M CO, który dane przekazał. Skutkiem nieprawidłowości było przetwarzanie danych osobowych 

                                                           
81 W ramach przygotowanego zestawienia świadczeń udzielonych ponad limit określony w umowie z NFZ.  
82 t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182. 
83 Załącznik do Zarządzenia Nr 4 z dnia 9 grudnia 2011 r. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 3).  
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przez osobę nieuprawnioną. Przyczyną nieprawidłowości mogło być przekonanie pracowników Szpitala, 

że  realizowane przez pracowników Departamentu Zdrowia MSW czynności z zakresu nadzoru w trybie 

„wizytacji” są w rzeczywistości czynnościami kontrolnymi. Przekonanie to było o tyle uprawnione, że we 

wcześniejszym okresie Departament Zdrowia  MSW realizował w stosunku Szpitala czynności kontrolne, 

a obecnie stosowany nieunormowany w przepisach tryb „wizytacji” w dużej części jest podobny do trybu 

kontroli regulowanego przepisami ustawy o kontroli w administracji rządowej.   

 

VI. Realizacja wybranych elementów programów zdrowotnych.  

 

1. Realizacja wybranych elementów programów zdrowotnych. 

Pozytywnie oceniono realizację wybranych do kontroli elementów programu zdrowotnego pn. 

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi/Populacyjny program profilaktyki i wczesnego 

wykrywania raka szyjki macicy będącego jednym z zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób 

Nowotworowych.   

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że na podstawie umowy zawartej 

z Ministerstwem Zdrowia na realizację programu zdrowotnego były organizowane konferencje 

edukacyjne dla kobiet, także we współpracy z samorządami lokalnymi i środowiskami lokalnymi. Liczba 

działań była zgodna z wymaganiami określonymi w załącznikach do umowy a na realizatora programu 

nie były nakładane kary umowne. 

 

2. Kontrola finansowa programu.  

Niezależnie od powyższego w toku kontroli ustalono, że w roku 2013 w ramach realizacji programu 

rozliczona została faktura VAT nr 1/12/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. na kwotę 5 000,00 zł (brutto). 

Faktura wystawiona została za realizację usługi Nadzór i rozliczenie finansowe programów. 

Przedmiotowa faktura VAT została wystawiona i zatwierdzona do wypłaty przez tę samą osobę – Panią 

Jadwigę Brzozowską. Wystawcą faktury jest Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Brzozowska 

z Olsztyna. Faktura zatwierdzona została do wypłaty84 przez Zastępcę Dyrektora SP ZOZ MSW z W-M CO 

– Głównego Księgowego Panią Jadwigę Brzozowską. Fakt zatwierdzenia do wypłaty faktury VAT 

dokonany przez osobę, która ją wystawiła uznany został za nieprawidłowość. Przyczyną 

nieprawidłowości był konflikt interesów głównego księgowego Szpitala, który nie został ujawniony. W 

obowiązujących w Szpitalu procedurach obiegu dokumentów finansowo-księgowych brak postanowień 

przeciwdziałających wskazanej wyżej sytuacji. Uwzględniając powyższe ustalenia negatywnie oceniono 

funkcjonującą w SP ZOZ MSW z W-M CO kontrolę finansową programu, w funkcjonowaniu której nie 

została dochowana obowiązująca głównego księgowego zasada podstawowa, czyli obiektywizm.85  

 

VII. Zalecenia i wnioski.  

 

                                                           
84 Po weryfikacji merytorycznej dokonanej przez Kierownika WOK.  
85 Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC (International Federation of Accountants).  
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W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania SP ZOZ MSW z W-

M CO w Olsztynie przedstawiam następujące zalecenia pokontrolne: 

 

1. Sporządzenie – w terminie 45 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia – dogłębnej 

analizy sytuacji ekonomicznej Szpitala uwzględniającej również rzeczywiste potrzeby w zakresie 

polityki kadrowej, który stanowić będzie podstawę do opracowania planu działania mającego na 

celu odzyskanie równowagi finansowej SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie.  

2. Rozważenie zasadności okresowego sporządzania analizy potrzeb Szpitala w zakresie polityki 

kadrowej uwzględniającej planowanie zatrudniania i zwalniania pracowników.  

3. Wdrożenie – w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia – mechanizmów 

systematycznej kontroli poziomu wydatkowanych środków finansowych na wynagrodzenia (a 

także nagrody i premie) w celu przestrzegania limitu wydatków określonych planem finansowym 

oraz niedopuszczenia do ponownego naruszenia dyscypliny finansów publicznych.  

4. Zapewnienie transparentności systemu nagradzania pracowników, a także powiązanie 

częstotliwości i wysokości przyznawanych nagród z sytuacją ekonomiczną Szpitala.  

5. Rozważenie zmiany organizacji pracy w celu ograniczenia liczby godzin nadliczbowych 

wypracowanych przez pracowników administracyjnych Szpitala i wysokości wypłacanych 

środków z tego tytułu. Zwiększenie nadzoru nad podejmowanymi decyzjami w zakresie 

konieczności przekraczania ustalonego w umowach wymiaru czasu pracy oraz rzetelne 

dokumentowanie sytuacji w tym zakresie. Przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego 

oraz regulacji wewnętrznych w tym zakresie.  

6. Wdrożenie – w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia –  zasad dotyczących 

odbierania przez pracowników czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach 

nadliczbowych.  

7. Opracowanie – w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia – kryteriów 

awansowania, w taki sposób, aby były sprawiedliwe, obiektywne i motywujące dla 

pracowników, a stosowane kryteria oceny pracowników i wyników ich pracy uwzględniały 

zasadę równego traktowania pracowników z tytułu jednakowego wypełniania takich samych 

obowiązków.   

8. Rozważenie wprowadzenia obowiązku dokumentowania przesłanek stanowiących podstawę 

awansów i nagród pracowników administracyjnych SP ZOZ MSW z W-M CO przyznawanych z 

inicjatywy kierownictwa Szpitala, z których wynikałyby faktyczne okoliczności uzasadniające 

awansowanie pracowników i przyznawanie im nagród.  

9. Przestrzeganie obowiązujących w Szpitalu regulacji wewnętrznych odnośnie do  

przyznawania/ustalania wynagrodzenia.  

10. Rozważenie zasadności prowadzenia rejestru wydawanych zaświadczeń w sprawach kadrowych 

(zawierającego m.in. informacje o ich treści) oraz każdorazowe konsultowanie treści 

wydawanych zaświadczeń z Działem Spraw Personalnych.  

11. Zapewnienie warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego 

prowadzenia audytu wewnętrznego w Szpitalu oraz zapewnienie warunków do ciągłości 

wykonywania zadań audytu wewnętrznego.  

12. Wdrożenie – w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia – mechanizmów, 

które w skuteczny sposób będą zapobiegały występowaniu sytuacji noszących znamiona 
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konfliktu interesów, w szczególności przedstawionych w pkt I. 4. oraz pkt VI.2. niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego.  

13. Wdrożenie – w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia – do funkcjonujących 

w Szpitalu procedur kontroli dokumentów finansowo–księgowych –  mechanizmów, które 

zapobiegać będą sytuacji przedstawionej w pkt VI.2. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

14. Opracowanie i wdrożenie – w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia – 

procedury udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progu określonego w ustawie 

Prawo zamówień , z których w szczególności wynikałby obowiązek konsultowania trybu zawarcia 

oraz projektu umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Sekcją Zamówień Publicznych.  

15. Wdrożenie – w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia –  mechanizmów 

zapewniających skuteczną ochronę znajdujących się w Szpitalu danych osobowych przed 

nieuprawnionym dostępem, a także przeszkolenie pracowników pod względem poszerzenia 

wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.  

16. Wzmocnienie mechanizmów nadzoru nad realizacją zadań służbowych przez pracowników 

Szpitala w celu uniknięcia stwierdzonych w czasie kontroli przypadków niedbałości w ich 

wykonywaniu.  

 

 

*    *    * 

 

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownik jednostki kontrolowanej 

zobowiązany jest w terminie 45 dni od dnia otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, do 

przedstawienia Ministrowi Spraw Wewnętrznych informacji o sposobie wykonania zaleceń, 

wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie uniknięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości.  

 

Niniejsze Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

 
 

        Kierownik jednostki kontrolującej:  

 

         …………………………………………………… 

 

 

 

 

Wykonano w dwóch egzemplarzach: 

Egz. Nr 1 – SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie,  

Egz. Nr 2 - aa.  

 


