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DKSiW-K-II-093-7-2/2014      Warszawa, dnia             czerwca 2015 r.  

 

 

Egz. Nr ………. 

Pani  

Joanna Gaoko  

Dyrektor 

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW  

w Złocieocu  

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

 

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

na 2014 r., przeprowadzonej w terminie od dnia 25 sierpnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSW z siedzibą przy 

ul. Kaosko 1, 78–520 w Złocieocu1. Celem kontroli było dokonanie oceny funkcjonowania Szpitala 

w zakresie realizacji zadao statutowych, zapewnienia jakości i dostępności udzielanych świadczeo opieki 

zdrowotnej, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, a także prowadzenia 

gospodarki finansowej. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w jednostce kontrolowanej, na podstawie ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej2, przez Zespół Kontrolny MSW w składzie: 

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

i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 93/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.; 

 członek zespołu – Pani Monika Myszkowska, starszy specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 

i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 94/2014 z dnia 21 sierpnia 2014.; 

 członek zespołu – Pani Ewa Potocka, specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW, 

na podstawie upoważnienia Nr 95/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. 

 

Tematyka kontroli obejmowała następujące zagadnienia: 

I. Realizacja zadao określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym Szpitala, w tym: 

1) jakośd udzielanych świadczeo opieki zdrowotnej; 

                                                           
1 Zwanym dalej „SP ZOZ MSW” lub „Szpitalem”. 
2 Dz. U. Nr 185, poz. 1092. 
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2) dostępnośd do świadczeo opieki zdrowotnej. 

II. Prawidłowośd gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi. 

III. Gospodarka finansowa. 

 

Kontrolą objęty został okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 25 sierpnia 2014 r. W okresie objętym 

kontrolą funkcję dyrektora SP ZOZ MSW pełniła Pani Joanna Gaoko. 

 

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 rozwiązao organizacyjnych adekwatnych do skali i potrzeb jednostki. 

Mając na uwadze przyjętą w programie kontroli skalę ocen3, na podstawie analizy dokumentacji 

źródłowej, jak również otrzymanych wyjaśnieo, działalnośd jednostki kontrolowanej w zakresie objętym 

kontrolą oceniono negatywnie. 

Powyższa ogólna ocena działalności jednostki kontrolowanej wynika z następujących poniżej 

przedstawionych ocen cząstkowych, odnoszących się do poszczególnych obszarów wytypowanych do 

kontroli. 

 

I. Realizacja zadao określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym Szpitala 

 

W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleo, negatywnie oceniono działalnośd SP ZOZ MSW w 

zakresie realizacji zadao określonych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym4. W okresie objętym 

kontrolą Szpital nie realizował niektórych swoich zadao podstawowych, co spowodowane było 

postępującym ograniczaniem zakresu udzielanych świadczeo zdrowotnych. Niżej wymienione 

świadczenia opieki zdrowotnej z początkiem 2013 r. były przez Szpital udzielane. Sukcesywnie jednak 

Szpital tracił zawarte z ZOW NFZ5 umowy na udzielanie: 

a) świadczeo w zakresie rehabilitacji neurologicznej – wypowiedzenie umowy przez ZOW NFZ z dniem 

28 lutego 2013 r.; 

b) świadczeo w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni kardiologicznej – 

wypowiedzenie umowy przez Szpital z dniem 30 czerwca 2013 r.; 

c) świadczeo w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym – wygaśnięcie 

umowy z dniem 31 lipca 2014 r. i brak podpisania nowej. 

Główną przyczyną utraty ww. umów na udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej był brak zapewnienia 

przez kierownictwo Szpitala wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, niezbędnej do realizacji 

przedmiotowych świadczeo. Finansowym skutkiem powyższego był spadek przychodów Szpitala6.  

                                                           
3 MSW stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
4 Statut SP ZOZ MSW w Złocieocu stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 31 z dnia 15 maja 2012 r. Ministra Spraw Wewnętrznych(Dz. Urz. 
MSW.2012.34), natomiast Regulamin Organizacyjny wprowadzono Zarządzeniem nr 6/2012 Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 
w Złocieocu z dnia 1 czerwca 2012 r. 
5 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. 
6 Szczegółowe dane finansowe przedstawiono w części V pkt 2 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego. 
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W wyniku kontroli przeprowadzonej w styczniu 2013 r. przez ZOW NFZ rozwiązana została umowa na 

udzielanie ze środków publicznych świadczeo zakresie rehabilitacji neurologicznej7. W konsekwencji 

powyższego, w okresie 1 marca 2013 r. – 25 sierpnia 2014 r. realizacja zadania Szpitala, określonego jako 

udzielanie świadczeo z zakresu rehabilitacji neurologicznej8 odbywała się na zasadach komercyjnych 

(odpłatnie dla pacjentów). W okresie od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w Oddziale 

Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala na zasadach komercyjnych leczono dwóch pacjentów, natomiast w 

okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 25 sierpnia 2014 r. – sześciu pacjentów. Na podstawie 

powyższych danych9 uznano, że wykorzystanie potencjału Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej było 

minimalne. 

Z ustaleo kontroli wynika, że odpowiedzialnośd za zerwanie umowy przez ZOW NFZ ponosi kierownictwo 

Szpitala. Nierzetelne realizowanie umowy zawartej z ZOW NFZ uznano za nieprawidłowośd, której 

przyczyną była niedbałośd w realizacji obowiązków służbowych, a skutkiem utrata kontraktu na 

przedmiotowy zakres świadczeo. 

Ponadto, w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 25 sierpnia 2014 r. Szpital nie udzielał świadczeo 

z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni kardiologicznej10. SP ZOZ MSW wypowiedział 

zawartą z ZOW NFZ umowę na udzielanie świadczeo z tego zakresu. Powodem wypowiedzenia umowy 

było odejście z pracy lekarza specjalisty kardiologa. Szczegółowe informacje w tym zakresie 

przedstawiono w części II pkt 1 niniejszego dokumentu. Z uzyskanych w trakcie kontroli wyjaśnieo 

wynika, że Szpital nie miał możliwości kontynuacji realizacji kontraktu z ZOW NFZ w przedmiotowym 

zakresie, z powodu braku możliwości pozyskania w regionie lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii. Z 

ustaleo kontroli wynika, że odpowiedzialnośd za wypowiedzenie umowy ponosi kierownictwo Szpitala.  

W trakcie kontroli ustalono także, że od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 25 sierpnia 2014 r. Szpital nie 

udzielał świadczeo z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym z powodu 

niewybrania oferty Szpitala w konkursie na udzielanie świadczeo ogłoszonym przez ZOW NFZ. Przyczyną 

niewybrania oferty przez ZOW NFZ był brak zatrudnionego w Szpitalu specjalisty w dziedzinie 

fizjoterapii11. Z ustaleo kontroli wynika, że odpowiedzialnośd za niewybranie oferty Szpitala ponosi 

dyrektor Szpitala. Brak zapewnienia odpowiedniego zasobu kadrowego do realizacji kontraktu, 

uniemożliwiający realizację zadao Szpitala, w obu wyżej opisanych przypadkach, uznano za 

nieprawidłowośd, której przyczyną było niepodjęcie skutecznych działao zaradczych, a skutkiem brak 

kontraktu z ZOW NFZ na przedmiotowy zakres świadczeo. 

SP ZOZ MSW nie realizował także zadao dydaktycznych i badawczych, jak również nie prowadził obrotu 

środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach12, z uwagi na warunki 

lokalowe13 oraz brak kadry naukowej, która mogłaby takie zadania realizowad. 

Zgodnie z § 11 Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ MSW w Szpitalu powinny funkcjonowad pracownia 

RTG oraz Inhalatornia. Jednak w okresie objętym kontrolą obie komórki organizacyjne nie 

                                                           
7 Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania umowy przedstawiono w części II pkt 2 niniejszego dokumentu.  
8 Zadanie własne Szpitala na podstawie § 7 pkt 1) lit. a) tiret drugie Statutu SP ZOZ MSW. 
9 Oznaczających leczenie ośmiu pacjentów w okresie prawie 18 miesięcy. 
10 Zadanie własne Szpitala na podstawie § 6 pkt 1) lit. b) Statutu SP ZOZ MSW. 
11 Szczegółowe przyczyny niewybrania oferty Szpitala przedstawiono w części II pkt 1 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego. 
12 Zadanie własne Szpitala na podstawie § 6 pkt 2) oraz § 7 pkt 3) Statutu SP ZOZ MSW. 
13 Szpital funkcjonuje w obiektach będących pod opieką konserwatora zabytków i nie ma możliwości zabezpieczenia pomieszczeo 
z przeznaczeniem na prace badawcze i działalnośd dydaktyczną oraz aptekę. 
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funkcjonowały. Z uzyskanych w trakcie kontroli wyjaśnieo wynika, że w ocenie dyrektora SP ZOZ MSW 

nie było potrzeby ich prowadzenia14, pozostawiono natomiast odpowiednie zapisy regulaminu 

uwzględniające, możliwośd podjęcia w przyszłości tej działalności, w celu uniknięcia zbędnej i 

długotrwałej procedury tworzenia obu komórek organizacyjnych na nowo. 

Ponadto, z uzyskanych w trakcie kontroli wyjaśnieo wynika, że zadanie statutowe w zakresie promocji 

zdrowia15 realizowane było w formie wykładów dla pacjentów prowadzonych przez zatrudnionych 

w Szpitalu lekarzy i dietetyka, jednakże na potrzeby kontroli nie przedstawiono dokumentów 

potwierdzających faktyczne działania w tym zakresie. 

Brak realizacji wszystkich ww. zadao Szpitala, wynikających ze Statutu i Regulaminu Organizacyjnego 

oraz niedostosowanie zapisów obu ww. dokumentów do stanu faktycznego uznano za nieprawidłowośd, 

za którą odpowiedzialnośd ponosi dyrektor Szpitala. Przyczyną nieprawidłowości jest niedbałośd w 

realizacji obowiązków służbowych. Skutkiem nieprawidłowości jest brak udzielania przez Szpital ww. 

świadczeo opieki zdrowotnej, a w konsekwencji niższe przychody i gorsza sytuacja finansowa SP ZOZ 

MSW, a także niezgodne ze stanem faktycznym przedstawienie zakresu działao Szpitala zarówno 

organowi nadzoru16, jak i innym podmiotom systemu opieki zdrowotnej17. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Szpital nie realizował zadao, które  

wykraczałyby poza zadania określone w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym. 

Ponadto, w wyniku uzyskanych wyjaśnieo ustalono, że SP ZOZ MSW współpracował z lokalnymi 

szpitalami i poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji lekarskich specjalistów, badao 

laboratoryjnych i sterylizacji. Szpital nie dysponował tymi usługami i dlatego korzystał z usług 

zewnętrznych w celu zaspokojenia potrzeb opieki zdrowotnej pacjentów, leczonych w ramach kontraktu 

z ZOW NFZ. W 2013 r. koszt przedmiotowych usług wyniósł 6.776,36 PLN, a w okresie od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 lipca 2014 r. – 3.779,50 PLN. Jednocześnie Szpital współpracował z siedmioma 

indywidualnymi praktykami lekarskimi i gabinetem psychoterapii, które pełniły opiekę zdrowotną nad 

pacjentami w podstawowym zakresie opieki rehabilitacyjnej na terenie Szpitala i bezpośrednio 

uczestniczyły w realizacji kontraktu z ZOW NFZ. Koszt tych usług w 2013 r. wyniósł 913.736,00 PLN, 

a w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2014 r. – 536.166,00 PLN. Przyjęte rozwiązanie uznano 

za uzasadnione ekonomicznie, ponieważ realizowanie tych usług we własnym zakresie generowałoby 

wyższe koszty dla Szpitala. 

W trakcie kontroli ustalono także, że dyrektor Szpitala nie dysponował mechanizmami (procedurami) 

oceny efektywności realizowanych zadao. Z przedstawionych w toku kontroli wyjaśnieo wynika, że za 

przedmiotowe mechanizmy dyrektor SP ZOZ MSW uważa funkcjonowanie kontroli zarządczej, realizację 

planu finansowego w okresach miesięcznych, kwartalną ocenę zadao strategicznych zaplanowanych na 

dany rok, miesięczny monitoring realizacji kontraktu z NFZ. Wskazane przez dyrektora SP ZOZ MSW 

mechanizmy okazały się niewystarczające do dokonania rzetelnej oceny związanej z funkcjonowaniem 

Szpitala oraz podjęcia działao korygujących w odpowiednim czasie. Brak wdrożenia procedur 

zarządczych służących dyrektorowi do oceny funkcjonowania kierowanej jednostki, w tym oceny 

                                                           
14 Inhalatoria oraz pracownia RTG działały, gdy w Złocieocu funkcjonował oddział leczenia chorób płuc (gruźlicy). 
15 Zadanie własne Szpitala na podstawie § 6 pkt 3) Statutu SP ZOZ MSW. 
16 Departament Zdrowia MSW. 
17 Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Paostwowej Inspekcji Sanitarnej MSW, Wojewodzie i in. 
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efektywności realizowanych zadao, uznano za nieprawidłowośd. Przyczyną nieprawidłowości było 

niedostateczne wykorzystanie przez dyrektora Szpitala posiadanych narzędzi zarządzania jednostką, a jej 

skutkiem brak możliwości rzetelnej oceny kondycji i funkcjonowania Szpitala. Odpowiedzialnośd za 

powyższe ponosi dyrektor Szpitala. 

W trakcie kontroli ustalono18, że organizacja Szpitala nie odpowiadała danym zawartym w księdze 

rejestrowej. Zgodnie z księgą rejestrową na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej znajdowad się powinno 

45 łóżek, w czasie kontroli było ich 4219. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w dniu oględzin liczył 

3 łóżka, zgodnie z danymi zgłoszonymi do księgi rejestrowej na oddziale powinno byd 5 łóżek. Oddział 

Leczenia Zaburzeo Nerwicowych liczył w trakcie kontroli 25 łóżek. Z danych zgłoszonych do księgi 

rejestrowej wynika, że powinno ich byd 24. Jedynym oddziałem, na którym rzeczywista liczba łóżek 

odpowiadała danym z księgi rejestrowej był Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej20.  

Niezgodnośd stanu faktycznego z danymi zgłoszonymi do księgi rejestrowej, świadczącą o niedopełnieniu 

przez Szpital obowiązku określonego w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej21, uznano za nieprawidłowośd, za którą odpowiedzialnośd ponosi dyrektor Szpitala. Przyczyną 

nieprawidłowości była – zgodnie z uzyskanymi w trakcie kontroli wyjaśnieniami – decyzja o zmniejszeniu 

liczby łóżek z uwagi na wygodę pacjentów (więcej przestrzeni w pokojach) oraz ograniczenia finansowe 

(wysokośd kontraktu z ZOW NFZ). Skutkiem nieprawidłowości były niezgodne ze stanem rzeczywistym 

informacje przedstawione organowi prowadzącemu22, co potencjalnie mogło skutkowad nałożeniem 

przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na Szpital kary pieniężnej, o której mowa w art. 107 ust. 2 

ustawy o działalności leczniczej23.  

Zgodnie z przedstawionymi w trakcie kontroli danymi, w 2013 r. w Szpitalu leczono łącznie 

1281 pacjentów. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 25 sierpnia 2014 r. leczono łącznie 

856 pacjentów24. 

W wyniku analizy danych uzyskanych w trakcie kontroli ustalono, że świadczenia opieki zdrowotnej 

udzielane pacjentom na zasadach komercyjnych (odpłatnie) stanowiły znikomą częśd działalności 

Szpitala25. Udział przychodów ze świadczeo udzielanych komercyjnie w całości przychodów Szpitala 

                                                           
18 W wyniku przeprowadzonych oględzin przedstawionych w Protokole oględzin z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
19 41 łóżek w pokojach kilkuosobowych oraz 1 łóżko w izolatce. 
20 40 łóżek. 
21 „Art. 107.1. Podmiot wykonujący działalnośd leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszad organowi prowadzącemu rejestr wszelkie 
zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.” (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.). 
22 Wojewoda Zachodniopomorski.  
23 „Art. 107.2. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestr 
może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyd na podmiot wykonujący działalnośd leczniczą karę pieniężną w wysokości do 
dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji 
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.”  
24 Na poszczególnych oddziałach w SP ZOZ MSW leczono następującą liczbę pacjentów: 

 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w 2013 r. przyjął 25 pacjentów (ok. 1,9% ogólnej liczby pacjentów), w okresie 1 stycznia – 25 sierpnia 
2014 r. przyjął 6 pacjentów (ok. 0,7% ogólnej liczby pacjentów); 

 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w 2013 r. przyjął 384 pacjentów (ok. 29,9% ogólnej liczby pacjentów), w okresie 1 stycznia – 25 
sierpnia 25 sierpnia 2014 r. przyjął 292 pacjentów (ok. 34,1% ogólnej liczby pacjentów); 

 Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w 2013 r. przyjął 547 pacjentów (ok. 42,7% ogólnej liczby pacjentów), w okresie 1 stycznia – 
25 sierpnia 2014 r. przyjął 342 pacjentów (ok. 39,9% ogólnej liczby pacjentów); 

 Oddział Leczenia Zaburzeo Nerwicowych w 2013 r. przyjął 257 pacjentów (ok. 20,0% ogólnej liczby pacjentów), w okresie 1 stycznia – 
25 sierpnia 2014 r. 176 pacjentów (ok. 20,5% ogólnej liczby pacjentów). 

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, który w warunkach dziennych posiada miejsca do odpoczynku po zabiegach, w 2013 r. przyjął 
68 pacjentów (ok. 5,3% ogólnej liczby pacjentów), natomiast w okresie 1 stycznia – 25 sierpnia 2014 r. – 40 pacjentów (ok. 4,6% ogólnej liczby 
pacjentów). 
25 Na zasadach komercyjnych Szpital udzielał świadczeo zdrowotnych:  
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uzyskanych z udzielonych świadczeo opieki zdrowotnej wyniósł w 2013 r. ok. 0,3%. W okresie od dnia 

1 stycznia do dnia 31 lipca 2014 r. wskaźnik ten osiągnął wartośd ok. 0,8%. Większośd przychodów 

finansowych z udzielonych świadczeo zdrowotnych pochodziła z umów zawartych z ZOW NFZ26. 

Wysokośd opłat za świadczenia zdrowotne udzielane na zasadach komercyjnych określono 

w załącznikach do Regulaminu Organizacyjnego. Cennik pobieranych opłat za udzielane świadczenia 

nie został w Szpitalu zamieszczony w miejscu ogólnodostępnym, co uznano za uchybienie. Ponadto, 

Regulamin Organizacyjny, jak również Regulamin Porządkowy komórek organizacyjnych SP ZOZ MSW 

nie zawierały postanowieo odnośnie do organizacji udzielania świadczeo na zasadach komercyjnych, 

tj. dostępności personelu i godzin, w których prowadzona była komercyjna działalnośd lecznicza. Brak 

przedmiotowych, jasno określonych regulacji także uznano za uchybienie, za które odpowiedzialnośd 

ponosi dyrektor Szpitala. 

W okresie objętym kontrolą Szpital prowadził działalnośd gospodarczą, inną niż działalnośd lecznicza, 

w zakresie wynajmu pomieszczeo na sklep/kawiarenka i gabinet poradni kardiologicznej, sprzedaży 

posiłków oraz wynajmu pokoi gościnnych. Przychody z ww. komercyjnej działalności nieleczniczej 

w 2013 r. wyniosły 35.498,40 PLN, a w pierwszym półroczu 2014 r. – 17.747,20 PLN. Na podstawie 

powyższego uznano, że działalnośd ta była dla Szpitala korzystna. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Szpital nie udzielał w okresie objętym 

kontrolą (w tym samym czasie) świadczeo z jednego zakresu, na podstawie umów zawartych z ZOW NFZ 

oraz na zasadach komercyjnych (odpłatnych dla pacjentów). 

 

II. Jakośd udzielanych świadczeo opieki zdrowotnej 

 

Na podstawie przeprowadzonych w toku kontroli czynności pozytywnie mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości oceniono jakośd udzielanych świadczeo opieki zdrowotnej. 

 

II.1. Zatrudniony personel i budynki Szpitala 

Na podstawie ustaleo kontroli stwierdzono, że kierownictwo Szpitala nie zapewniło odpowiedniego 

zasobu kadrowego do realizacji zadao. Uzasadnieniem przedmiotowej oceny był nieustannie 

zmniejszający się, w okresie objętym kontrolą, zakres udzielanych przez Szpital świadczeo opieki 

zdrowotnej. Podstawowym powodem przedmiotowego zmniejszania zakresu oferowanych usług był 

brak zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. 

                                                                                                                                                                                           
 w zakresie rehabilitacji neurologicznej – dwóch pacjentów w 2013 r., co wygenerowało dla jednostki przychód w wysokości 6.100,00 PLN, 

w okresie 1 stycznia – 25 sierpnia 2014 r., sześciu pacjentów, co dało przychód w wysokości 17.865,00 PLN; 
 w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych – 51 pacjentów w 2013 r., co dało przychód 7.852,00 PLN oraz 42 pacjentów w okresie 1 stycznia – 

25 sierpnia 2014 r. – przychód 7 686,00 PLN; 
 badania EKG/próba wysiłkowa/echo serca – 4 pacjentów w okresie 1 stycznia – 25 sierpnia 2014 r., co dało przychód w wysokości 

310,00 PLN. 
26 Przychody Szpitala uzyskane z kontraktów z ZOW NFZ w 2013 r. wyniosły 5.457.351,95 PLN, co stanowi ok. 99,7% przychodów z udzielonych 
świadczeo opieki zdrowotnej. W okresie 1 stycznia – 31 lipca 2014 r. przychody te osiągnęły wartośd 3.277.776,74 PLN, co stanowi ok. 99,2% 
przychodów uzyskanych z udzielonych świadczeo opieki zdrowotnej. 
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W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że SP ZOZ MSW zapewniał minimalne 

wymagania odnośnie do stanu zatrudnienia, a personel medyczny zatrudniony w Szpitalu posiadał 

odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach prawa27. 

Niezależnie od powyższego stwierdzono jednak, że pomimo spełnienia wymagao minimalnych, w 

Szpitalu występowały braki kadrowe, mające wpływ na realizację jego zadao statutowych i 

regulaminowych. 

Problemy kadrowe Szpitala dotyczyły przede wszystkim braku zatrudnienia specjalisty w dziedzinie 

fizjoterapii, co skutkowało niepodpisaniem umowy z ZOW NFZ na udzielanie świadczeo opieki 

zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym. Podpisana z ZOW 

NFZ umowa28 wygasała z dniem 30 czerwca 2014 r. W marcu 2014 r. ogłoszony został konkurs 

na udzielanie świadczeo od dnia 1 lipca 2014 r., w którym SP ZOZ MSW złożył swoją ofertę. Oferta 

nie została jednak wybrana do zawarcia umowy. Okres obowiązywania umowy został (w wyniku aneksu) 

przedłużony i w lipcu 2014 r. ogłoszono konkurs uzupełniający, na który Szpital także złożył ofertę – 

niewybraną ostatecznie do zawarcia umowy. Przyczynami nieuzyskania przez Szpital umowy z ZOW NFZ 

na udzielanie od dnia 1 sierpnia 2014 r. świadczeo z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej 

w ośrodku/oddziale dziennym w obydwu postępowaniach był brak wysoko wykwalifikowanego 

potencjału kadrowego. Potencjał wskazany w ofercie, tj. kwalifikacje oraz doświadczenie personelu 

został pozytywnie oceniony przez ZOW NFZ. Szpital jednakże nie uzyskał dodatkowej punktacji 

za personel, który dodatkowo był oceniany przy realizacji świadczeo medycznych dla pacjentów 

z obrzękiem limfatycznym. Warunkiem realizacji świadczeo było wskazanie w ofercie specjalisty 

fizjoterapii (których – zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora SP ZOZ MSW – jest kilku w całym województwie 

zachodniopomorskim), psychologa oraz terapeuty zajęciowego. Z wyjaśnieo dyrektora SP ZOZ MSW 

wynika, że nie udało się skompletowad wymaganej kadry z uwagi na lokalizację i usytuowanie Szpitala29. 

W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających podejmowanie działao na rzecz 

pozyskania brakującego personelu. 

W SP ZOZ MSW brakowało również lekarza specjalisty kardiologa, co uniemożliwiło pozyskanie umowy 

z ZOW NFZ w zakresie udzielania świadczeo ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni 

kardiologicznej. Po rezygnacji złożonej przez zatrudnianego przez Szpital lekarza specjalistę kardiologa, 

SP ZOZ MSW – z uwagi na brak zapewnienia wymaganej kadry – zmuszony był do wypowiedzenia od 

dnia 1 lipca 2013 r. umowy zawartej z ZOW NFZ na udzielanie świadczeo w poradni kardiologicznej. W 

trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających podejmowanie prób zatrudnienia 

nowego lekarza specjalisty kardiologa, celem utrzymania realizacji umowy zawartej z ZOW NFZ. 

W trakcie kontroli ustalono, że dyrektor SP ZOZ MSW nie miał strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Z 

uzyskanych wyjaśnieo wynika, że na bieżąco prowadzona była analiza i były wdrażane działania 

wynikające z potrzeb organizacyjnych Szpitala, jednak nie przedstawiono dokumentów świadczących 

                                                           
27 Obowiązującym w roku 2013 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeo gwarantowanych z zakresu 
rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2009r. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm.) zastąpionym od 1 stycznia 2014 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeo gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 1522) oraz obowiązującym w 
roku 2013 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeo gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnieo (Dz. U. z 2009r. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm.) zastąpionym od 1 stycznia 2014 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeo gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnieo (Dz. U. z 2013, poz. 1610). 
28 Podpisana w 2010 roku. 
29 Ustalenia kontroli odnośnie do konsekwencji finansowych braku kontraktu na przedmiotowy zakres świadczeo przedstawiono w części V pkt 2 
niniejszego dokumentu. 
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o działaniach podejmowanych w celu wyeliminowania braków w zatrudnieniu. Szczegółowe informacje 

w przedmiotowym zakresie przedstawiono w części I niniejszego dokumentu. 

W trakcie kontroli ustalono, że czas pracy pracowników administracyjno-ekonomicznych Szpitala był taki 

sam jak pracowników działalności podstawowej, tj. wykonujących zawód medyczny oraz innych 

pracowników, których praca pozostaje w ścisłym związku z udzielaniem świadczeo zdrowotnych, 

tj. 7 h 35 min. na dobę. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że budynki i pomieszczenia SP ZOZ MSW 

spełniały wymagania określone dla podmiotów wykonujących działalnośd leczniczą30.  

 

II.2. System zarządzania 

Z ustaleo poczynionych w toku kontroli wynika, że system zarządzania Szpitalem nie zapewniał wysokiej 

jakości udzielanych świadczeo opieki zdrowotnej. Za podstawę przedmiotowej oceny przyjęto brak 

poddania systemu zarządzania Szpitalem ocenie zewnętrznej, negatywne wyniki przeprowadzonych 

w Szpitalu kontroli zewnętrznych, świadczące o słabościach kontroli zarządczej oraz brak wdrożenia 

zmian w systemie zarządzania jednostką. 

System zarządzania w SP ZOZ MSW nie był poddawany ocenie zewnętrznej. Szpital nie posiada 

certyfikatu akredytacji w ochronie zdrowia, jak również certyfikatu ISO. 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu przeprowadzono 11 kontroli zewnętrznych31. Kontrole 

przeprowadzone przez Paostwową Inspekcję Sanitarną MSW nie wykazały nieprawidłowości. 

Z 4 postępowao kontrolnych przeprowadzonych przez ZOW NFZ, 3 dotyczyły sprawdzenia zgodności 

ze stanem faktycznym danych przedstawionych przez świadczeniodawcę w ofertach złożonych 

w konkursach na udzielanie świadczeo opieki zdrowotnej. W wyniku kontroli z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

oraz z dnia 4 sierpnia 2014 r.32 stwierdzono rozbieżnośd stanu faktycznego w Szpitalu z danymi 

wykazanymi w ofercie, polegającą na braku zatrudniania specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. SP ZOZ 

MSW zatrudniał fizjoterapeutę, który posiadał specjalizację I stopnia w dziedzinie rehabilitacji 

ruchowej33. Niezgodnośd stanu rzeczywistego z danymi przedstawionymi w ofercie, świadczy o niskiej 

jakości funkcjonującego w Szpitalu systemu kontroli zarządczej. 

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez ZOW NFZ w styczniu 2013 r., której przedmiotem była 

prawidłowośd realizacji umowy na udzielanie świadczeo w zakresie rehabilitacji neurologicznej, ZOW 

NFZ stwierdził nieprawidłowości w realizacji umowy. Zakresem kontroli objęto m.in. spełnienie 

wymogów dotyczących liczby i kwalifikacji personelu medycznego. Zgodnie z ustaleniami kontroli ZOW 

NFZ, osoba prowadząca fizjoterapię oraz 3 techników fizjoterapii, a także pielęgniarki udzielali świadczeo 

w tych samych godzinach w innych zakresach świadczeo (na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz 

Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej). W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, ZOW NFZ wezwał 

Szpital do zwrotu środków finansowych otrzymanych w wyniku nienależytego realizowania umowy 

                                                           
30 Określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagao, jakim powinny odpowiadad 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalnośd leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739). 
31 7 kontroli przeprowadzonych przez Paostwową Inspekcją Sanitarną MSW oraz 4 kontrole przeprowadzone przez ZOW NFZ. 
32 Obie kontrole dotyczyły oferty na udzielanie świadczeo z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym. 
33 Zgodnie z wymaganiami przy udzielaniu świadczeo w tym zakresie zatrudniona powinna byd osoba posiadająca specjalizację w dziedzinie 
fizjoterapii. 



 

 
 
 

ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 45 14   
02-591 Warszawa, Polska faks +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl   9/31 

 

 

w wysokości 334.610,40 PLN oraz nałożył karę umowną w wysokości 9.114,47 PLN. Ponadto, z dniem 

28 lutego 2013r. ZOW NFZ rozwiązał zawartą z SP ZOZ MSW umowę na udzielanie świadczeo w zakresie 

rehabilitacji neurologicznej bez zachowania okresu wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie 

świadczeniodawcy34. Wypowiedzenie umowy oznaczało dla Szpitala utratę kontraktu, którego wartośd 

na 2013 r. wynosiła 937.092,09 PLN. 

Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami, przyczyną wypowiedzenia przez ZOW NFZ umowy w zakresie 

rehabilitacji neurologicznej było także niewywiązywanie się z obowiązków służbowych przez kierownika 

Działu Usprawniania Leczniczego, który nieprawidłowo nadzorował pracę podległego personelu, 

nie zgłaszał na bieżąco aktualizacji danych do portalu ZOW NFZ, błędnie prowadził harmonogramy pracy 

oraz nie nadzorował wykonywania prawidłowej liczby zabiegów zgodnie z warunkami umowy zawartej z 

ZOW NFZ. W wyniku ww. kontroli, w dniu 10 marca 2013 r. rozwiązano umowę o pracę z tym 

pracownikiem i na stanowisku kierownika Działu Usprawniania Leczniczego zatrudniono nową osobę. 

Ponadto, w wyniku zerwania kontraktu przez ZOW NFZ, rozwiązano umowy o pracę z: lekarzem 

neurologiem, logopedą, terapeutą zajęciowym, sekretarką medyczną, fizjoterapeutą i kierowcą. W 

związku ze zmniejszeniem kontraktu, w celu utrzymania płynności finansowej – zgodnie z wyjaśnieniami 

dyrektora Szpitala – redukcja ww. personelu była niezbędna. 

W trakcie kontroli ustalono ponadto, że w Szpitalu wdrożony został system zapewnienia bezpieczeostwa 

zdrowotnego żywności szpitalnej – HACCP35. Zespół ds. HACCP sporządził opis możliwych zagrożeo, 

oszacował ich istotnośd, zidentyfikował krytyczne punkty kontrolne oraz ustalił tzw. limity graniczne, 

opisane zostały także zasady ich monitorowania oraz procedury działao korygujących. Ustalono także 

zasady zapisów i przechowywania dokumentacji systemu. Jedyną zasadą systemu HACCP, która 

w praktyce nie była realizowana, była Zasada nr 6, czyli przeprowadzanie audytów wewnętrznych 

systemu, co uznane zostało za uchybienie, które nie miało jednak negatywnych konsekwencji dla 

funkcjonowania systemu. Zewnętrznym potwierdzeniem prawidłowego funkcjonowania systemu 

zapewnienia bezpieczeostwa zdrowotnego żywności szpitalnej były pozytywne wyniki kontroli 

Paostwowej Inspekcji Sanitarnej MSW. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że od dnia 1 lipca 2013 r. w Szpitalu 

prowadzone były badania ankietowe satysfakcji pacjentów z udzielonych świadczeo zdrowotnych. 

Pytania ankietowe ujęte zostały w 8 obszarach tematycznych36. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora 

Szpitala37 powołana została Komisja ds. badania jakości opieki zdrowotnej, która raz na kwartał, na 

podstawie analizy wypełnionych przez pacjentów ankiet, sporządzad powinna pisemne sprawozdanie.  

W okresie objętym kontrolą komisja sporządziła trzy sprawozdania. Pierwsze sprawozdanie komisja 

sporządziła za IV kwartał 2013 r. Nie sporządzono sprawozdania za III kwartał 2013 r., co uznane zostało 

za uchybienie. Z pierwszego sprawozdania komisji wynika, że nie obejmuje ono kwartału, lecz okres od 

dnia 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., czyli 4 miesiące. Ze sprawozdao komisji wynika, że 

udzielone na pytania ankietowe odpowiedzi w większości były dla Szpitala pozytywne38. Udział ocen 

                                                           
34 Na podstawie „wielokrotnego przedstawiania przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych lub 
informacji.”. 
35 System Analizy Zagrożeo i Krytycznych Punktów Kontroli, ang. HACCP. 
36 - przyjęcie do szpitala, - pobyt w oddziale, - warunki/samopoczucie podczas pobytu, - opieka lekarska, - opieka pielęgniarska, - pozostały 
personel (salowe, sanitariusze), - dostęp do informacji i wsparcie, - wypis ze szpitala. 
37 Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. badania jakości opieki zdrowotnej w Szpitalu. 
38 Dobrowolna ankieta wypełniona została przez: 
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pozytywnych w poszczególnych obszarach tematycznych, w stosunku do całości wypełnionych ankiet 

wynosił od 91,5% do 100%. Wszystkie sprawozdania zakooczone były identycznym w treści 

podsumowaniem, z którego wynikało, że jakośd usług świadczonych w oddziałach Szpitala oceniana była 

przez pacjentów wysoko. Każde ze sprawozdao parafowane zostało przez dyrektora SP ZOZ MSW, 

co świadczy o zapoznaniu się z ich treścią. Z uzyskanych w trakcie kontroli wyjaśnieo wynika, że z uwagi 

na wyrażaną przez pacjentów wysoką ocenę udzielanych świadczeo, ankiety nie stanowiły podstawy 

do wprowadzania zmian w zakresie udzielanych świadczeo opieki zdrowotnej. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w SP ZOZ MSW, na podstawie ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego39 przyjęto sformalizowaną procedurę 

postępowania w przypadku skarg pacjentów40. Zgodnie z przedmiotową procedurą w Szpitalu 

prowadzony był rejestr skarg i wniosków, z którego wynikało, że w okresie objętym kontrolą do Szpitala 

skierowana została 1 skarga41. Skarga z dnia 23 maja 2013 r. nie została rozpatrzona pisemnie, co jest 

niezgodne z postanowieniami zarówno art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego42, jak i ww. 

procedury rozpatrywania skarg i wniosków. Z uzyskanych w trakcie kontroli wyjaśnieo wynika, że skarga 

złożona została przez pacjenta w dniu wypisu i w jej wyniku po przeprowadzeniu rozmowy w dwoma 

lekarzami (ordynatorem oddziału oraz lekarzem prowadzącym pacjenta), a także konfrontacją  

z lekarzem, zniwelowano wszelkie wątpliwości ze strony pacjenta. Pacjent został usatysfakcjonowany 

wyjaśnieniami i nie żądał wyjaśnieo w formie pisemnej. Brak pisemnego rozpatrzenia skargi złożonej na 

piśmie uznany został za nieprawidłowośd, za którą odpowiedzialnośd ponosi dyrektor Szpitala. Przyczyną 

nieprawidłowości było nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz regulacji wewnętrznych w tym zakresie, co skutkowało naruszeniem zasady 

pisemności, stanowiącej o pewności i stabilności prowadzenia postępowania skargowego. Skarga nie 

zawierała zastrzeżeo do funkcjonowania Szpitala, nie stanowiła więc podstaw do wprowadzania zmian  

w jego funkcjonowaniu. 

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

Szpital nie był stroną postępowao sądowych wytoczonych z powództwa pacjentów, nie zapadły też 

żadne wyroki sądowe w sprawach z uczestnictwem Szpitala. Przeciwko SP ZOZ MSW nie były też 

wnoszone sprawy do rozpatrzenia przez Wojewódzką komisję do spraw orzekania o zdarzeniach 

medycznych43. 

 

                                                                                                                                                                                           
 71 osób, co stanowiło 64 % pacjentów (IV kwartał 2013 r.); 
 70 osób, co stanowiło 62 % pacjentów (I kwartał 2014 r.); 
 75 osób, co stanowiło 70 % pacjentów (II kwartał 2014 r.). 
39 Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.  
40 Wprowadzoną dnia 1 sierpnia 2009 r.  
41 Zgodnie z prowadzonym przez SP ZOZ MSW rejestrem w okresie objętym kontrolą do Szpitala skierowane zostały 23 pisma, z czego 
22 oznaczono jako „pochwała” a 1 jako „skarga”. 
42 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.): „Art. 238. § 1. 
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierad: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga 
została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli 
zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno byd opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierad ponadto 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.”. 
43 Rozdział 13a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r., poz. 159) – zwana dalej „ustawą 
o prawach pacjenta”. 
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II.3. Przestrzeganie Praw Pacjenta 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli obejmującej także zapewnienie przestrzegania przez Szpital 

niektórych praw pacjenta, stwierdzono, że prawa te były w Szpitalu przestrzegane. W przedmiotowym 

zakresie działalności SP ZOZ MSW zidentyfikowano jednakże nieprawidłowości. 

Na terenie SP ZOZ MSW znajduje się w miejscu ogólnodostępnym informacja o rodzaju i zakresach 

udzielanych świadczeo zdrowotnych oraz informacja o godzinach pracy poradni szpitalnych. W Szpitalu 

przyjęto sformalizowane zasady ochrony i udostępniania dokumentacji medycznej44. Szpital zapewnia 

także fizyczne zabezpieczenie dokumentacji medycznej przed utratą, zniszczeniem bądź dostaniem się 

w niepowołane ręce. Ponadto, w Szpitalu zapewniono możliwośd realizacji prawa pacjenta 

do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody lub 

odmowy zgody na udzielenie świadczeo zdrowotnych realizowane jest w formie pisemnej45. Zgodnie z 

uzyskanymi wyjaśnieniami, przypadki określone w art. 18 ustawy o prawach pacjenta46, ze względu na 

charakter udzielanych świadczeo, w SP ZOZ MSW nie miały miejsca. 

Z uzyskanych w trakcie kontroli wyjaśnieo wynika, że w okresie objętym kontrolą Szpital nie był objęty 

postępowaniem prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta w związku z możliwym naruszeniem praw 

pacjenta oraz nie były na Szpital nakładane kary pieniężne w związku z naruszeniem zbiorowych praw 

pacjentów. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak w Szpitalu w miejscu 

ogólnodostępnym informacji w formie pisemnej o prawach pacjenta. W jednym z budynków Szpitala, 

na oddziałach szpitalnych znajdowały się – sporządzone na podstawie postanowieo Konstytucji RP – 

tablice z prawami pacjenta. Brak było jednak obowiązkowej informacji o prawach pacjenta sporządzonej 

na podstawie obowiązującej ustawy o prawach pacjenta, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 1 tej 

ustawy47. Naruszenie to uznano za nieprawidłowośd, która w trakcie kontroli została wyeliminowana. 

Jednocześnie na Oddziale Leczenia Zaburzeo Nerwicowych (znajdującym się w odrębnym budynku) brak 

było jakiejkolwiek informacji o prawach pacjenta, co również uznano za nieprawidłowośd. 

Odpowiedzialnośd za ww. nieprawidłowości ponoszą koordynatorzy poszczególnych oddziałów 

szpitalnych oraz nadzorujący ich pracę dyrektor Szpitala. Przyczynami ich powstania była niedbałośd 

w realizacji obowiązków służbowych, a ich skutkiem było niepoinformowanie pacjentów 

o przysługujących im, na podstawie ustawy o prawach pacjenta, prawach. 

W trakcie kontroli stwierdzono także, że w Szpitalu nie określono cennika opłat za udostępnienie 

dokumentacji medycznej, co stanowi naruszenie art. 28 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta48. 

                                                           
44 Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 14 listopada 2013 r., w którym określono także wysokośd opłat pobieranych za udostępnianie dokumentacji 
medycznej. 
45 W momencie przyjęcia w Izbie Przyjęd, pacjent (w zakładanej historii choroby) wyraża zgodę na przyjęcie do Szpitala, upoważnia osobę do 
kontaktu, udzielania informacji o swoim stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych, upoważnia osobę do odbioru dokumentacji 
medycznej w przypadku jego śmierci, składa oświadczenie, że został poinformowany o prawach jakie mu przysługują. Podczas badania 
wstępnego przeprowadzanego przez lekarza pacjent jest informowany i wyraża zgodę (lub jej odmawia) na udzielanie świadczeo zdrowotnych 
związanych z jego jednostką chorobową. W przypadku wyrażenia odmowy pacjent składa pisemne oświadczenie o rezygnacji. 
46 „Art. 18. 1. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla 
pacjenta, zgodę, o której mowa w art. 17 ust. 1, wyraża się w formie pisemnej. Do wyrażania zgody oraz sprzeciwu stosuje się art. 17 ust. 2 i 3. 
2. Przed wyrażeniem zgody w sposób określony w ust. 1 pacjent ma prawo do uzyskania informacji, (…).”. 
47 „Art. 11. 1. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, 
uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeo zdrowotnych udostępnia tę informację 
w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.”. 
48„Art. 28.3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (…) ustala podmiot udzielający świadczeo zdrowotnych.”. 



 

 
 
 

ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 45 14   
02-591 Warszawa, Polska faks +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl   12/31 

 

 

Ponadto, w SP ZOZ MSW nie określono wysokości opłat realizacji prawa pacjenta do kontaktu z innymi 

osobami oraz wysokości opłat realizacji prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, co stanowi 

naruszenie art. 35 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta. Konsekwentnie do powyższego, w SP ZOZ MSW nie 

zamieszczono w miejscu ogólnodostępnym informacji o pobieranych opłatach dotyczących realizacji 

prawa pacjenta do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego oraz prawa do dodatkowej opieki 

pielęgnacyjnej, co stanowi naruszenie art. 35 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta49. 

Nieokreślenie cennika realizacji prawa pacjenta do kontaktu z innymi osobami oraz prawa pacjenta do 

dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, a także niezamieszczenie w miejscu ogólnodostępnym informacji 

o pobieranych opłatach dotyczących ww. praw pacjenta, uznano za nieprawidłowośd, za którą 

odpowiedzialnośd ponoszą koordynatorzy oddziałów szpitalnych, na których przedmiotowe informacje 

powinny się znajdowad oraz nadzorujący ich pracę dyrektor Szpitala. Przyczyną nieprawidłowości była 

niedbałośd w realizacji obowiązków służbowych oraz nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawach 

pacjenta, a skutkiem niezapewnienie należnej pacjentom informacji o wysokości opłat, które 

zobowiązani byliby ponieśd pacjenci w przypadku realizacji swoich praw ustawowych. 

 

III. Dostępnośd do świadczeo opieki zdrowotnej 

 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych pozytywnie mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości oceniono dostępnośd do świadczeo opieki zdrowotnej w SP ZOZ MSW. Stwierdzone w 

toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenia 

list oczekujących na udzielenie świadczenia. 

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że harmonogramy pracy komórek organizacyjnych 

zapewniały dostępnośd do świadczeo, a czas pracy komórek organizacyjnych Szpitala (poradni) był 

zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa50. 

Potencjał kadrowy Szpitala – w ocenie dyrektora – pozwala na zwiększenie dostępności do świadczeo 

(rozumianej jako realizacja większej liczby świadczeo zdrowotnych, przy wydłużonym czasie pracy), 

co wymaga jednak uzyskania większego kontraktu z ZOW NFZ. Zgodnie z uzyskanymi w trakcie kontroli 

wyjaśnieniami, SP ZOZ MSW stara się o zwiększenie kontraktu w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej 

stacjonarnej oraz w zakresie rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej. W tym celu – przy niezmienionej 

liczbie łóżek na oddziałach szpitalnych – zwiększone zostało zatrudnienie personelu medycznego, 

zarówno na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej (45 łóżek), jak i na Oddziale Rehabilitacji 

Ogólnoustrojowej (40 łóżek).   

W trakcie kontroli ustalono, że w SP ZOZ MSW zapewnione zostały rozwiązania architektoniczne 

i techniczne, zapewniające ułatwienia w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych, określone w 

odpowiednich przepisach prawa51. 

 

 

 

                                                           
49 „Art. 35.3. Informacja o wysokości opłaty, (…), oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu przedsiębiorstwa podmiotu,(…).”. 
50 Patrz przypis 27. 
51 Przy wejściu do budynku Szpitala znajdują się dojazdy oraz dojścia dla pacjentów z niepełnosprawnością ruchową. W budynkach znajduje się 
także co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno – sanitarne dostosowane dla pacjentów z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto, 
w budynku Szpitala znajduje się winda umożliwiająca wjazd pacjentom z niepełnosprawnością ruchową a węzły sanitarne wyposażone są 
w poręcze i uchwyty. 
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III.1. Prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia 

 

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych zweryfikowana została poprawnośd prowadzenia 

przez SP ZOZ MSW list oczekujących na udzielenie świadczenia52. 

Listy oczekujących w SP ZOZ MSW prowadzone były w formie papierowej. Pacjenci kwalifikowani byli do 

odrębnych kategorii medycznych „przypadek pilny” i „przypadek stabilny”. Z danych zawartych 

w prowadzonych przez Szpital listach oczekujących wynika, że kwalifikowanie odbywało się na podstawie 

następujących kryteriów53: stan zdrowia pacjenta i choroby współistniejące. W prowadzonych listach 

stwierdzono brak zapisów potwierdzających stosowanie dwóch pozostałych kryteriów obowiązkowych, 

tj. rokowania, co do dalszego przebiegu choroby oraz zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia 

niepełnosprawności. Z uzyskanych w toku kontroli wyjaśnieo wynika, że stosowanie przedmiotowych 

kryteriów przy zapisywaniu pacjentów na listach oczekujących wynika z dokumentacji medycznej. Brak 

odnotowania dwóch kryteriów obowiązkowych na listach oczekujących uznany został 

za nieprawidłowośd, za którą odpowiedzialnośd ponoszą koordynatorzy oddziałów szpitalnych 

odpowiadający za prowadzenie list oczekujących na podległym oddziale oraz nadzorujący ich pracę 

dyrektor Szpitala. Przyczyną nieprawidłowości była nierzetelnośd sporządzania list oczekujących na 

udzielenie świadczenia, a skutkiem brak możliwości weryfikacji – w toku kontroli – rzeczywistego 

stosowania kryteriów określonych przepisami prawa. Potencjalnym skutkiem nieprawidłowości było 

także ryzyko niestosowania lub nienależytego stosowania ustawowych kryteriów, co z kolei oznaczad 

mogło niewłaściwą kolejnośd kwalifikowania pacjentów do udzielenia świadczenia.  

Ponadto, w trakcie kontroli ustalono, że prowadzone w SP ZOZ MSW listy oczekujących nie zawierały 

wszystkich obowiązkowych elementów określonych przepisami prawa54. Prowadzone listy oczekujących 

nie zawierały informacji o przewidywanej dacie udzielenia świadczenia55. Z ustaleo dokonanych w toku 

kontroli wynika, że data ta umieszczana była przez pracownika Szpitala w oprogramowaniu 

informatycznym służącym do przekazywania do ZOW NFZ danych dotyczących czasu oczekiwania na 

udzielenie świadczenia. Brak w prowadzonych przez SP ZOZ MSW listach oczekujących wpisania 

informacji wymaganej przepisem prawa powszechnie obowiązującego, uznany został 

za nieprawidłowośd, za którą odpowiedzialnośd ponoszą koordynatorzy oddziałów szpitalnych 

odpowiadający za prowadzenie list oczekujących na podległym oddziale oraz nadzorujący ich pracę 

dyrektor Szpitala. Przyczyną nieprawidłowości był brak każdorazowego uzupełniania list oczekujących 

(po zakwalifikowaniu pacjenta do udzielenia świadczenia) o wymaganą przepisami prawa przewidywaną 

datę udzielenia świadczenia, a skutkiem ryzyko nieterminowego udzielenia świadczenia 

zakwalifikowanym pacjentom.  

Z ustaleo kontroli wynika, że wpisy na listach oczekujących były dokonywane zgodnie z kolejnością 

zgłoszeo, a pacjenci informowani byli o terminie udzielenia świadczenia w formie telefonicznej oraz 

                                                           
52 Zwanych dalej „listami oczekujących”. 
53 Określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierowad się 
świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005r., 
Nr 200, poz. 1661). 
54 art. 20 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r., 
Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) – zwana dalej ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej. 
55 Listy oczekujących zawierały wszystkie pozostałe informacje wymagane, tj.: - numer kolejny, - datę i godzinę wpisu, - imię i nazwisko 
świadczeniobiorcy, - numer PESEL, - rozpoznanie lub powód przyjęcia, - adres świadczeniobiorcy, - numer telefonu lub oznaczenie innego 
sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem, - imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu, a także informacje 
o dacie przyczynie skreślenia pacjenta z listy oczekujących. 
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pisemnej56. W okresie objętym kontrolą sposób prowadzenia list oczekujących przez SP ZOZ MSW nie był 

zmieniany, a informacje o czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia przekazywane były do ZOW NFZ 

terminowo. 

Jednocześnie w trakcie kontroli ustalono, że listy oczekujących nie były w Szpitalu poddawane okresowej 

ocenie, o której mowa w art. 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Udostępnione do kontroli 

dokumenty zatytułowane Wydruki raportu kolejek oczekujących nie spełniają wymogów oceny 

określonych w art. 21 ust. 4 ww. ustawy. Ocena prowadzonych list oczekujących winna byd 

przeprowadzana przez powołany do tego zespół z uwzględnieniem kryteriów określonych w ustawie, 

tj. prawidłowości prowadzenia dokumentacji, czasu oczekiwania oraz zasadności i przyczyn zmian 

terminów udzielenia świadczenia. SP ZOZ MSW nie przedstawił w trakcie kontroli jakichkolwiek 

dokumentów potwierdzających przeprowadzanie przedmiotowej oceny. Ponadto, nie przedstawiono 

dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 

ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej57. Brak realizacji obowiązków dyrektora Szpitala, 

polegających na: powołaniu zespołu, wyznaczeniu jego przewodniczącego oraz określeniu trybu prac 

zespołu uznany został za nieprawidłowośd, za którą odpowiedzialnośd ponosi dyrektor SP ZOZ MSW. 

Przyczyną nieprawidłowości był brak należytej staranności w realizacji obowiązków służbowych. 

Skutkiem nieprawidłowości było niedokonywanie obowiązkowej okresowej oceny prowadzonych list 

oczekujących, a w konsekwencji brak wymaganej cyklicznej informacji zwrotnej o prawidłowości 

prowadzenia list oczekujących i ewentualnej konieczności ich aktualizacji, jak również brak możliwości 

podjęcia działao korygujących. 

 

IV. Prawidłowośd gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi 

 

Pozytywnie mimo stwierdzonych uchybieo oceniono działalnośd SP ZOZ MSW w zakresie 

gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi otrzymanymi w ramach przyznanej dotacji 

na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych. 

 

IV.1. Prawidłowośd zawierania i realizacji umów najmu/dzierżawy 

Na podstawie objętych badaniem kontrolnym dokumentów, ustalono, że działania podmiotu 

kontrolowanego w zakresie dotyczącym prawidłowości zawierania i realizacji umów najmu/dzierżawy 

były zgodne z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami. 

 

W kontrolowanym okresie Szpital nie korzystał z majątku nieruchomego użyczonego przez inny podmiot. 

W związku z powyższym, nie wystąpiła możliwośd podnajmowania/poddzierżawiania takiego majątku. 

W kontrolowanym okresie w Szpitalu obowiązywały dwie umowy dzierżawy: 

                                                           
56 W oparciu o przeprowadzone w toku kontroli badanie ankietowe na losowo wybranej próbie: 10 pacjentów na Oddziale Rehabilitacji 
Kardiologicznej, 10 na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i 7 pacjentów na Oddziale Leczenia Zaburzeo Nerwicowych ustalono, że czas 
oczekiwania na przyjęcie do Szpitala wynosił: 

 od 1-go miesiąca do dwóch lat na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej; 

 od 9-ciu miesięcy do dwóch i pół roku na Oddziale Leczenia Zaburzeo Nerwicowych; 

 od 2 do 14 dni na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej. 
57 Powołanie zespołu oceny przyjęć (art. 21 ust.1 pkt 1), wyznaczenie przewodniczącego zespołu oraz określenie trybu prac zespołu 
(art. 21 ust. 3). 
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1) Umowa Nr 1/K/2013 zawarta w dniu 17 września 2013 r.58. Przedmiotem dzierżawy była 

powierzchnia 10,4 m2 na prowadzenie działalności gospodarczej – sklepu/kawiarenki. Umowę 

zawarto na okres od dnia 1 października 2013 r. na czas nieoznaczony. Czynsz dzierżawny 

określono w wysokości 300,00 PLN brutto miesięcznie. 

2) Umowa Nr 2/K/2013 zawarta w dniu 1 listopada 2013 r.59. Przedmiotem dzierżawy była 

powierzchnia 24,9 m2 na prowadzenie działalności gospodarczej – gabinetu lekarskiego 

z przeznaczeniem na prowadzenie porad specjalistycznych w zakresie kardiologii. Umowę 

zawarto na okres od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Czynsz dzierżawny 

określono w wysokości 60,00 PLN brutto za 1 godzinę – przy czym, używanie lokalu ustalono 

na nie więcej niż 10 godzin w miesiącu, tj. w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca 

po 5 godzin. 

Obydwie umowy dzierżawy dotyczyły powierzchni mniejszych niż 50 m2. W związku z powyższym, 

oddanie w dzierżawę ww. powierzchni nie wymagało uzyskania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych60. 

W okresie objętym kontrolą Szpital osiągał przychód z dzierżawy odpowiednio: 

a) w 2013 r.: 

 w zakresie umowy Nr 1/K/2013 – w wysokości 750,00 PLN61; 

– w zakresie umowy Nr 2/K/2013 – w wysokości 1.200,00 PLN. 

b) za 2014 r. (na dzieo 31 lipca 2014 r.): 

 w zakresie umowy Nr 1/K/2013 - w wysokości 2.100,00 PLN; 

 w zakresie umowy Nr 2/K/2013 – w wysokości 4.200,00 PLN. 

SP ZOZ MSW uzyskiwał dochód z dzierżawy pomieszczenia na sklep/kawiarenkę w wysokości  

267,80 PLN miesięcznie i z dzierżawy gabinetu lekarskiego z przeznaczeniem na prowadzenie porad 

specjalistycznych w zakresie kardiologii dochód w wysokości 599,40 PLN miesięcznie62. 

Analiza dokumentów księgowych63 za czynsz dzierżawny ww. pomieszczeo wykazała, że należności 

wynikające z umów dzierżawy były regulowane terminowo. 

W ww. umowach dzierżawy sporządzonych w formie pisemnej, określono: czas, na który zostały 

zawarte, wysokośd i formę oraz termin płatności, a także zasady waloryzacji czynszu przy zastosowaniu 

wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, sposób korzystania z przedmiotu umowy 

odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, stan w jakim przedmiot umowy powinien zostad 

zwrócony Szpitalowi po zakooczeniu dzierżawy, zasady rozliczania nakładów poniesionych w czasie 

trwania umowy (po zakooczeniu umowy dzierżawy dokonane ulepszenia przechodzą nieodpłatnie 

na własnośd Szpitala)64, termin wypowiedzenia, a także przypadki, w których umowa może zostad 

                                                           
58 Firma Handlowo-Usługowa, ul. B. Prusa 8, 78-520 Złocieniec. 
59 Indywidualna Praktyka Lekarska, Al. Wojska Polskiego 20, 64-920 Piła. 
60 Zgodnie z § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, zbycia, oddania 
w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 1). 
61 Zmniejszenie przychodu w miesiącu grudniu o kwotę 150,00 zł podyktowane było prośbą dzierżawcy z uwagi na zmniejszenie liczby klientów 
w miesiącu grudniu, a co się z tym wiąże, osiągnięciem małych zysków. 
62 Koszty uzyskania przychodu uwzględniały wyłącznie koszt energii elektrycznej generowany przez dzierżawców. Wydzierżawione 
pomieszczenia były przed dzierżawą ogrzewane przez CO, a ich powierzchnia była uwzględniona przy wymiarze podatku od nieruchomości. W 
pomieszczeniach tych brak wody i kanalizacji. 
63 Dowody wpłaty-pokwitowanie – dot. umowy dzierżawy Nr 1/K/2013 oraz wyciągi bankowe – dot. umowy nr 2/K/2013 (należności 
regulowano zgodnie z zawartą umową dzierżawy – w formie kompensaty, tzn. pomniejszenie należnego świadczenia poprzez wyrównanie 
wzajemnych roszczeo). 
64 W umowach zawarto zastrzeżenie, że dzierżawca może wprowadzad ulepszenia i zmiany w przedmiocie umowy tylko za pisemną zgodą 
dyrektora Szpitala. 
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rozwiązana za wypowiedzeniem. W umowach zawarto zapis, że czynsz dzierżawny zawiera pełny koszt 

eksploatacji użytkowanego przedmiotu dzierżawy. W umowach natomiast nie określono szczegółowych 

zasad kontroli przedmiotu umowy, poza przypadkami; np. awarii wywołującej szkodę lub grożącej 

bezpośrednio powstaniem szkody, do udostępnienia dzierżawionego pomieszczenia w celu jej usunięcia, 

udostępnienia pomieszczenia w celu dokonania okresowego/doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia 

technicznego. W świetle powyższego ustalono, że postanowienia umowy dzierżawy zabezpieczały 

interes SP ZOZ MSW. 

W trakcie kontroli ustalono ponadto, że pomieszczenie wydzierżawione na prowadzenie działalności 

gospodarczej – sklepu/kawiarenki, to nieużywana dobudówka budynku głównego. Natomiast, 

wydzierżawione na gabinet lekarski pomieszczenie z przeznaczeniem na prowadzenie porad 

specjalistycznych w zakresie kardiologii, to adaptowane pomieszczenie strychowe. Do czasu zawarcia 

umów dzierżawy, przedmiotowe pomieszczenia były nieużywane, natomiast po ich zagospodarowaniu 

przynoszą dla Szpitala dochód. 

Ustalono ponadto, że w Szpitalu nie była prowadzona analiza funkcjonowania zawartych umów 

dzierżawy pod względem efektywności wykorzystania mienia, co uznane zostało jako uchybienie 

niemające jednak negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania Szpitala. W opinii dyrektora Szpitala, 

działalnośd gospodarcza prowadzona w dzierżawionych pomieszczeniach nie zakłócała działalności 

statutowej, wręcz przeciwnie – sklep/kawiarenka stanowiła udogodnienie dla pacjentów szczególnie 

mniej sprawnych ruchowo, a gabinet lekarski z przeznaczeniem na prowadzenie porad specjalistycznych 

w zakresie kardiologii stanowił udogodnienie dla pacjentów z powiatu drawskiego. 

 

IV.2. Prawidłowośd gospodarowania aparaturą i sprzętem medycznym wykorzystywanym do realizacji 

zadao statutowych 

 

Na podstawie dokonanych ustaleo stwierdzono, że Szpital prawidłowo gospodarował aparaturą 

i sprzętem medycznym wykorzystywanym do realizacji zadao statutowych. SP ZOZ MSW w ramach 

udzielanych świadczeo zdrowotnych (finansowanych zarówno ze środków publicznych, 

jak i komercyjnych) wykorzystywał aparaturę i sprzęt medyczny do realizacji celów i zadao statutowych. 

Analiza dokumentacji źródłowej wykazała, że sprzęt medyczny był poddawany bieżącej ocenie65, 

z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz pod kątem jego dalszej przydatności dla Szpitala66.  

W okresie objętym kontrolą, w Szpitalu likwidacji uległy trzy środki trwałe67 – dwie wanny do zabiegów 

rehabilitacyjnych oraz jeden samochód specjalny (karetka). W przypadku dwóch wanien, z uwagi na 

zerową wartośd księgową (w 100% umorzenie) nie była wymagana zgoda Rady Społecznej oraz Ministra 

                                                           
65 Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zakładu, w przypadku stwierdzenia, iż dana aparatura, czy sprzęt medyczny nie są wykorzystywane 
do realizacji zadao statutowych, dyrektor Szpitala powoływał komisję, która oceniała, czy dany środek trwały nadaje się do odsprzedaży lub 
wydzierżawienia. Następnie, dyrektor występował o opinię do Rady Społecznej Szpitala i, jeżeli był wymóg do Ministra Spraw Wewnętrznych 
o wyrażenie zgody na jego zbycie lub wydzierżawienie. Informacja o zamiarze zbycia lub wydzierżawienia środka trwałego umieszczana była 
na stronie internetowej Szpitala. W przypadku braku ofert, środek podlegał likwidacji lub nieodpłatnemu przekazaniu innej placówce resortowej 
służby zdrowia. Natomiast, gdy sprzęt medyczny nie nadawał się do dalszego użytkowania ze względu na zły stan techniczny, posiadał wady 
lub uszkodzenia, całkowicie utracił wartośd użytkową, był technicznie przestarzały, Szpital korzystał z opinii serwisanta, który wydawał opinię 
co do dalszego użytkowania, zdemontowania na części zamienne lub złomowania. Następnie na podstawie protokołu komisji, składnik 
był złomowany, lub demontowany na części zamienne. 
66 Wykaz posiadanego i sprawnego na dzieo 25 sierpnia 2014 r. sprzętu medycznego na Dziale Usprawnienia Leczniczego i Oddziale Rehabilitacji 
Kardiologicznej, potwierdzony paszportami technicznymi. 
67 Nr 71 z dnia 28 lutego 2013 r. – dot. wanny motylkowej z masażem podwodnym typ T-MOT rok produkcji 2005 i wanny do masażu 
podwodnego typ T – UWM rok produkcji 2005 oraz Nr 72 z dnia 16 czerwca 2014 r. – dot. samochodu marki Volkswagen Transporter T4  
rok produkcji 1992, nr rej. ZDR LO57. 
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Spraw Wewnętrznych68 na likwidację środka trwałego. Z uzyskanych wyjaśnieo wynika, że ze względu na 

brak nabywcy, Szpital – mając na uwadze zalecenia Departamentu Zdrowia MSW69 (komórki 

organizacyjnej MSW, która odpowiada za nadzór właścicielski nad placówkami ochrony zdrowia, dla 

których podmiotem tworzącym jest Minister Spraw Wewnętrznych) – w dniu 28 lutego 2013 r. przekazał 

ww. wanny w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

MSW w Koszalinie70. 

W przypadku samochodu specjalnego (karetki) ustalono, że likwidacja była konieczna, z uwagi na jego 

wyeksploatowanie – rok produkcji 1992. Powołana przez dyrektora Szpitala komisja71, dokonała oceny 

stanu technicznego ww. samochodu. Pomimo przeprowadzenia dwóch przetargów na sprzedaż 

przedmiotowego samochodu, nie wpłynęły żadne oferty. Wobec powyższego, podjęto decyzję 

o dokonaniu jego złomowania72. W trakcie kontroli nie udostępniono dokumentacji (Protokołu komisji) 

w zakresie podjęcia decyzji o przeznaczeniu do złomowania. 

Nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem, w tym wykorzystania aparatury i sprzętu 

medycznego, wniosków dotyczących zakupów lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego 

dokonywany był przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w ramach wykonywanych 

czynności służbowych (m.in. poprzez przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, zgłaszanie 

zapotrzebowania). 

Z uzyskanych wyjaśnieo wynika, że Szpital na bieżąco prowadził analizę potrzeb sprzętowych, zgodnie 

z wymogami stawianymi przez ZOW NFZ w procesie kontraktowania świadczeo73, która miała 

odzwierciedlenie w Planie finansowym na 2014 r.74. W trakcie kontroli nie przedstawiono jednak żadnej 

dokumentacji potwierdzającej sporządzanie ww. analizy, co potencjalnie mogło wpływad 

na nieprofesjonalne przygotowanie dla ZOW NFZ oferty na udzielanie świadczeo. Powyższe uznane 

zostało za uchybienie. 

 

IV.3. Prawidłowośd gospodarowania środkami publicznymi 

 

Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej dotyczącej umowy dotacyjnej na 2014 r. stwierdzono, 

że Szpital prawidłowo wydatkował środki publiczne otrzymane na dofinansowanie zakupów 

inwestycyjnych. Niemniej jednak stwierdzono, że Szpital w trakcie przygotowywania procesu zamówieo 

publicznych niezgodnie z przepisami prawa oszacował wartośd przedmiotu zamówieo. 

Z ustaleo kontroli wynika, że przedmiotem umowy nr 42/DZ/WE/2014 z dnia 11 marca 2014 r.75, 

zawartej pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych76 (reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora 

                                                           
68 Zgodnie z wymogami określonymi w zarządzeniu MSW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, 
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych (…) - zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na rzecz jednego 
podmiotu: 1) aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000 zł, 2) nieruchomości o powierzchni równej lub przekraczającej  
50 m2 - wymaga każdorazowo zgody Ministra.  
69 Ustne-telefoniczne zalecenia, aby zbędny sprzęt medyczny zakupiony za środki w ramach udzielonej dotacji, przekazywad jednostkom 
resortowej służby zdrowia. 
70 Zgodnie z likwidacją środka trwałego nr 71 z dnia 28.02.2013 r. 
71 Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie oceny technicznej samochodu Volkswagen Transporter T4. 
72 Zaświadczenie o demontażu pojazdu Nr Z/28/394 z dnia 12 maja 2014 r. – Stacja Demontażu Pojazdów Sebastian Kurowski, Dobino 66, 78-
600 Wałcz. 
73 Wykaz niezbędnego wyposażenia (sprzętu) medycznego, zawartego w załączniku Nr 3 do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 80/2013/DSOZ z dnia 
16 grudnia 2013 r. 
74 Załącznik do Planu Finansowego na 2014 r. – Planowane dotacje z budżetu paostwa i/lub innych jednostek sektora finansów publicznych 
(w tym z UE) na 2014 r., DZ MSW – zakup sprzętu medycznego w wysokości 50.000,00 PLN. 
75 na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 18 lipca 2014 r. urealniającym zakres przedmiotowy inwestycji. 
76 Zwanym dalej „Dotującym”. 
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Departamentu Zdrowia MSW) a SP ZOZ MSW, reprezentowanym przez dyrektora Szpitala, był zakup 

sprzętu medycznego. Kwota udzielonej dotacji to 50.000,00 PLN. 

Ustalono, że zakupiony sprzęt medyczny był zgodny ze sprzętem wskazanym w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. umowy dotacyjnej. W ramach przyznanej 

dotacji zakupiono: urządzenie do elektroterapii z możliwością wykonywania zabiegów uderzenia 

impulsem mikro-prądowym, urządzenie do masażu wirowego kooczyn górnych, urządzenie do masażu 

wirowego kooczyn dolnych, urządzenie do stosowania natrysków biczowych. Natomiast, w przypadku 

urządzenia do laseroterapii biostymulacyjnej ze skanerem (poz. nr 1 w harmonogramie rzeczowo-

finansowym)77 wyłoniony został dostawca. Do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych78, z przyznanej 

dotacji wydatkowano kwotę w wysokości 40.090,01 PLN. Środki finansowe w ramach przyznanej dotacji 

zostały przekazane przez Dotującego na rachunek bankowy Szpitala na podstawie przedstawionej 

faktury oraz protokołu zdawczo-odbiorczego. Dokonane przez SP ZOZ MSW wydatki ogółem na zakup 

sprzętu medycznego w zakresie wysokości dotacji były tożsame z kwotą pierwotnie zaplanowaną. W 

trakcie obowiązywania umowy dokonano zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, urealniając 

tym samym zakres przedmiotowy inwestycji. Dokonane dotychczas zmiany do umowy dotacyjnej były 

zgodne z zasadami określonymi w umowie, tj. z zachowaniem pisemnej formy w postaci aneksowania. 

Ustalono, że do udzielenia zamówienia na zakup sprzętu medycznego, określonego w załączniku nr 2  

do umowy Nr 42/DZ/WE/2014, stosowano przepisy ustawy Prawo zamówieo publicznych79. Zakup 

sprzętu medycznego został zrealizowany w oparciu o dwa postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, które zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Zakup przedmiotowego sprzętu został uwzględniony w Planie inwestycyjnym na 2014 r., stanowiącym 

integralną cześd Planu finansowego na 2014 r., jak również w Planie Zamówieo na 2014 r. Wszystkie 

osoby uczestniczące w przedmiotowych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego podpisały 

oświadczenia o braku istnienia przesłanek do ich wykluczenia. 

Na podstawie analizy dokumentów przetargowych z realizacji zadania inwestycyjnego80 ustalono, 

że ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały zamieszczone 

w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeo, jak również na stronie internetowej. Kryterium oceny 

ofert była najniższa cena. Nie dokonywano zmian w treści ogłoszeo. Opis przedmiotu zamówieo w pełni 

określał, jaki sprzęt zamawiający zamierzał kupid, tak aby zakupiony środek trwały mógł zostad uznany 

za kompletny oraz gotowy do użytku w wyniku realizacji umowy. Analiza dokumentów 

z przeprowadzonego pierwszego postępowania przetargowego wykazała, że: 

1) Wartośd szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 50.000,00 PLN brutto81, co było 

niezgodne z art. 32 ust. 1 Prawa zamówieo publicznych82. 

                                                           
77 Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 18 lipca 2014 r. urealniającym zakres przedmiotowy inwestycji polegający na zmianie poz. Nr 1 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tj. rezygnacji z zakupu urządzenia do elektroterapii w miejsce zakupu urządzenia do laseroterapii 
biostymulacyjnej ze skanerem. 
78 Do dnia 25 sierpnia 2014 r. 
79 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 
80 Dot. zakupu: w pierwszym postępowaniu przetargowym: częśd 1 – urządzenia do elektroterapii, częśd 2 – urządzenia do elektroterapii 
z możliwością wykonywania zabiegów uderzenia impulsem mikro-prądowym, częśd 3 – urządzenia do masażu wirowego kooczyn górnych, częśd 
4 – urządzenia do masażu wirowego kooczyn dolnych, częśd 5 – urządzenie do stosowania natrysków biczowych, w drugim postępowaniu 
przetargowym: urządzenia do laseroterapii biostymulacyjnej ze skanerem. 
81 Zgodnie z zapisami § 1 pkt 2 zarządzenia nr 3/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Złocieocu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (wartośd zamówienia poniżej 30.000 EURO). 
82 Zgodnie z art. 32. ust. 1 Pzp, ustalenie wartości zamówienia to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów 
i usług, czyli kwota netto. 
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2) Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyd na sfinansowanie 

zamówienia w wysokości 50.000,00 PLN brutto, która była tożsama z kwotą szacunkową 

zamówienia i stanowiła konsekwencję błędnego oszacowania (w kwocie brutto) wartości 

zamówienia. Zamawiający dopuścił możliwośd składania ofert częściowych. 

3) W wyznaczonym terminie na składanie ofert do zamawiającego wpłynęły 2 oferty: oferta nr 1 – 

firma MEDEIR Przemysław Fila 83, oferta nr 2 – firma Meden-Inmed Sp. z o.o.84. 

4) W zakresie oferty nr 1, w części 1 – urządzenie do elektroterapii, unieważniono postępowanie 

z uwagi na brak możliwości sfinansowania środka trwałego o wartości poniżej 3.500,00 PLN85. 

Ze względu na powyższe, Szpital zrezygnował z zakupu ww. sprzętu i zgodnie załącznikiem nr 2 

do umowy dotacyjnej, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 18 lipca 2014 r., postanowił zakupid 

urządzenie do laseroterapii biostymulacyjnej ze skanerem. 

5) W zakresie oferty nr 2, w części 2-5 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Meden-Inmed 

Sp. z o.o., której przyznano 100 pkt w świetle jedynego kryterium oceny ofert, jakie stanowiła 

cena całości przedmiotu zamówienia. 

6) W dniu 23 maja 2014 r. z firmą Meden-Inmed Sp. z o.o. zawarto umowę Nr 01/MED/2014.  

7) Za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy sprzętu medycznego strony ustaliły 

wynagrodzenie w wysokości 40.090,00 PLN86. 

W trakcie kontroli ustalono jednak, że wynagrodzenie wskazane w części 5 było niezgodne z ofertą. 

Zgodnie z treścią oferty nr 2 w zakresie części 5 – urządzenie do natrysków biczowych określono kwotę 

13.700,01 PLN, natomiast umowa została podpisana w tym zakresie na kwotę 13.700,00 PLN. 

Z uzyskanych w trakcie kontroli wyjaśnieo wynika, że pisząc zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 

oferty popełniono błąd pisarski w części 5, zamiast kwoty z oferty w wysokości 13.700,01 PLN wpisano 

kwotę 13.700,00 PLN. W wyniku tego błędu różnica pomiędzy ceną oferowaną a wpisaną do 

zawiadomienia wyniosła 0,01 zł. Kwota z błędem została przeniesiona do § 3 umowy - 01/MED/2014 

z dnia 23 maja 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono ponadto, że 

w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w poz. 13 Udzielenie zamówienia, 

wpisano błędną datę zawarcia umowy z firmą Meden-Inmed Sp. z o.o., tj. 22 kwietnia 2014 r., zamiast 

23 maja 2014 r. Ponadto, w poz. 17 Zatwierdzenie protokołu błędnie wpisano datę, tj. 23 kwietnia 

2014 r., zamiast 23 maja 2014 r. 

Na podstawie analizy dokumentów z przeprowadzonego drugiego postępowania przetargowego 

stwierdzono, co następuje: 

1) Zgodnie z § 1 pkt 2 zarządzenia nr 8/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. Dyrektora SP ZOZ MSW 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (wartośd zamówienia poniżej 30.000,00 euro), wartośd szacunkowa zamówienia 

                                                           
83 W zakresie części nr 1 - Urządzenie do elektroterapii, wykonawca zaoferował cenę w wysokości 3 402,00 PLN. 
84 W zakresie części nr 1 -5, wykonawca zaoferował cenę w wysokości: częśd 1 - Urządzenie do elektroterapii – 3 700,00 zł, częśd 2 - Urządzenie 
do elektroterapii z możliwością wykonania zabiegów uderzenia impulsem mikro-prądowym – 12 190,00 zł, częśd 3 – Urządzenie do masażu 
wirowego kooczyn górnych – 7 200,00 zł, częśd 4 - Urządzenie do masażu wirowego kooczyn dolnych – 7 000,00 zł, częśd 5 - Urządzenie 
do stosowania natrysków biczowych – 13 700,01 zł. 
85 Zgodnie z § 1 pkt 2 umowy dotacyjnej, wartośd początkowa zakupionego środka trwałego i/lub wartości niematerialnych i prawnych nie może 
byd niższa niż kwota uprawniająca do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, określona w art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). 
86 w części 2 – urządzenie do elektroterapii z możliwością wykonywania zabiegów uderzenia impulsem mikro-prądowym – 12 190,00 PLN,  
w części 3 – urządzenie do masażu wirowego kooczyn górnych – 7 200,00 PLN, w części 4 – urządzenie do masażu wirowego kooczyn dolnych –  
7 000,00 PLN, w części 5 – urządzenie do stosowania natrysków biczowych – 13 700,00 PLN. 
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została ustalona na kwotę 12.000,00 PLN brutto, co było niezgodne z art. 32 ust. 1 Prawa 

zamówieo publicznych. Szacunkowa wartośd zamówienia winna byd podana w kwocie netto. 

2) Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyd na sfinansowanie 

zamówienia, tj. kwotę 12.000,00 PLN brutto, która była tożsama z kwotą szacunkową zamówienia 

i stanowiła konsekwencję błędnego oszacowania (w kwocie brutto) wartości zamówienia. 

3) W wyznaczonym terminie na składanie ofert do Szpitala wpłynęły dwie oferty: oferta nr 1 – firma 

PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. – oferowana cena brutto: 15.615,95 PLN, oferta nr 2 – firma Meden-

Inmed Sp. z o.o. – oferowana cena brutto: 12.000,00 PLN. 

4) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z warunkami określonymi przez 

Zamawiającego, jedynym kryterium wyboru była cena), tj. oferty nr 2 – firmy Meden-Inmed Sp. 

z o.o., zostało przesłane oferentom w dniu 25 sierpnia 2014 r. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono ponadto, że w Protokole postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w poz. 12 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 

oferty/unieważnieniu postępowania, błędnie wpisano datę zawiadomienia oferentów o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, tj. 26 maja 2014 r., zamiast 25 sierpnia 2014 r. 

5) W dniu 1 września 2014 r. z firmą Meden-Inmed Sp. z o.o. została zawarta umowa 

Nr 02/MED/2014. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy urządzenia 

laseroterapii biostymulacyjnej ze skanerem, strony ustaliły wynagrodzenie, zgodnie z ofertą, 

w wysokości 12.000,00 PLN (brutto). 

W § 1 w pkt 1 umowy Nr 02/MED/2014 błędnie wpisano datę złożenia oferty, tj. 25 września 2014 r., 

zamiast 25 sierpnia 2014 r. 

Na podstawie przedstawionych powyżej ustaleo, błędy i nieścisłości w sporządzonych dokumentach 

z obydwu postępowao przetargowych uznane zostały za uchybienie. Przyczyną uchybienia był brak na 

bieżąco prowadzonej i aktualizowanej dokumentacji przetargowej oraz brak staranności w jej 

sporządzaniu. Skutkiem ww. uchybienia było przekazanie w ww. protokołach postępowao 

przetargowych przez podmiot kontrolowany informacji, które były niezgodne ze stanem faktycznym. 

Odpowiedzialny za powyższe uchybienie jest Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Zakładu. 

Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej z przeprowadzonych postępowao przetargowych 

stwierdzono, że kwoty, jakie SP ZOZ MSW zamierzał przeznaczyd na sfinansowanie ww. zamówieo, były 

tożsame z ich wartością szacunkową87. Z dokumentacji przedmiotowych postępowao wynika, że Szpital 

jako wartośd szacunkową zamówieo podał kwotę (brutto) równą kwocie, jaką zamierzał przeznaczyd 

na realizację tych zamówieo – też brutto. Z uzyskanych w toku kontroli wyjaśnieo wynika, że w wyniku 

przeprowadzonej analizy potrzeb Szpitala, wymogów stawianych przez NFZ w zakresie wyposażenia 

w sprzęt medyczny w poszczególnych zakresach świadczeo kontraktowanych oraz rozeznania rynku firm 

dystrybuujących sprzęt medyczny (porównano ceny i parametry urządzeo) dokonano wyboru 

niezbędnego sprzętu, którego łączna wartośd nie przekraczałaby otrzymanej wielkości dotacji, 

tj. 50.000,00 PLN. Po zakooczeniu pierwszego postępowania przetargowego na dostawę sprzętu 

                                                           
87 Sposób ustalania wartości szacunkowej zamówienia oraz kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia określa 
art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych oraz art. 86 ust. 3 tej ustawy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, podstawą ustalenia wartości 
zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą 
starannością. Natomiast w myśl art. 86 ust. 3 ustawy, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia. Sformułowanie „kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia’’ użyte w tym 
przepisie oznacza, że zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaka rzeczywiście może wydatkowad na dane 
zamówienie. Tym samym, kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia powinna zawierad podatek od towarów i 
usług. 



 

 
 
 

ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 45 14   
02-591 Warszawa, Polska faks +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl   21/31 

 

 

medycznego łączna wartośd najkorzystniejszej oferty wyniosła 40.090,01 PLN. Niewykorzystana kwota 

dotacji wyniosła więc 9.909,99 PLN. Szpital zwrócił się do DZ MSW o korektę harmonogramu rzeczowo-

finansowego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy dotacyjnej. Korekta polegała na aktualizacji 

wartości rzeczywistej zakupionego sprzętu po pierwszym postępowaniu przetargowym i rezygnacji 

z zakupu pozycji nr 1 – Urządzenia do elektroterapii i dodaniu w miejsce pozycji nr 1 – Urządzenia 

do laseroterapii biostymulacyjnej ze skanerem. Planowana wartośd szacunkowa ww. zamówienia 

wynosiła 12.000,00 PLN brutto. Urealniając zakres rzeczowo-finansowy wskazany w harmonogramie, 

Szpital podał jako koszt szacunkowy w pozycji nr 1 – Urządzenie do laseroterapii biostymulacyjnej 

ze skanerem pozostałą częśd niewykorzystanej dotacji, tj. 9.900,99 PLN. 

Dokonując oceny stosowania przez Zakład przepisów Pzp stwierdzono, że nieprawidłowo określono 

wartośd szacunkową zamówieo, gdyż kwoty jakie Zakład zamierzał przeznaczyd na ich sfinansowanie były 

tożsame z wartością szacunkową. Działanie Szpitala w zakresie szacowania wartości zamówieo uznano 

za uchybienie. Przyczyną powyższego była nieznajomośd przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

w zakresie szacowania wartości zamówieo. Natomiast, skutkiem było oszacowanie wartości zamówieo 

bez należytej staranności. Odpowiedzialny jest kierownik Działu Usprawnienia Leczniczego – 

Przewodniczący Komisji przetargowej, dokonujący szacowania wartości zamówieo88 oraz dyrektor 

Szpitala, nadzorujący pracę Komisji Przetargowej. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że zakupiony w ramach przeprowadzonych postępowao 

przetargowych ze środków pochodzących z dotacji sprzęt medyczny znajduje się na stanie Szpitala, został 

zainstalowany w odpowiednich miejscach Działu Usprawniania Leczniczego i był – zgodnie 

z oświadczeniem dyrektora  wykorzystywany do realizacji zadao statutowych. Zakupiony sprzęt został 

prawidłowo ujęty w ewidencji księgowej, tj. w sposób umożliwiający identyfikację poprzez nadanie 

numeru OT dla środka trwałego, pozwalającego powiązad fakturę dostawy z protokołem odbioru.  

Zgodnie z postanowieniami umowy Nr 42/DZ/WE/2014, wpływ środków na konto Szpitala nastąpił 

po złożeniu wniosku o przekazanie środków w ramach udzielonej dotacji, sporządzonego według wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do umowy dotacyjnej, wraz z potwierdzonymi za zgodnośd z oryginałem 

kserokopiami dokumentów, tj.: faktury z pełnym opisem księgowym, protokołem odbioru. W toku 

czynności kontrolnych ustalono, że przepływ środków finansowych odbywał się następująco: wnioskiem 

z dnia 8 lipca 2014 r. (wpływ do MSW w dniu 11 lipca 2014 r.) Szpital wystąpił o uruchomienie środków 

w wysokości 40.090,01 PLN. Wpływ środków finansowych przekazanych przez Dotującego na konto 

bankowe Szpitala wskazane w umowie dotacyjnej nastąpił w dniu 28 lipca 2014 r. W dniu 30 lipca 2014 r. 

SP ZOZ MSW przekazał środki finansowe z otrzymanej dotacji na konto Dostawcy sprzętu.  

W ww. wniosku o przekazanie środków w ramach udzielonej dotacji widnieje rozbieżnośd w zakresie 

umiejscowienia oddziału banku PEKAO S.A. - podany był inny niż wskazany w umowie dotacyjnej oddział 

banku, tj. Oddział Złocieniec zamiast Oddziału Łobez. Z uzyskanych wyjaśnieo wynika, że pod koniec 

2013 r. w wyniku wewnętrznych zmian reorganizacyjnych banku PEKAO S.A., Szpital został 

zakwalifikowany jako klient korporacyjny (przedsiębiorstwo/firma o określonych obrotach środków 

pieniężnych na rachunkach) i jego obsługę miał prowadzid Oddział Łobez. Dlatego też do umowy 

dotacyjnej nr 42/DZ/WE/2014 podano Oddział Łobez. Niemniej jednak, obsługą m.in. konta 

inwestycyjnego do obsługi dotacji i wydatków środków z dotacji zajmuje się w dalszym ciągu Oddział 

w Złocieocu. Jak wynika z informacji przekazanych przez dyrektora Banku PEKAO S.A. Oddziału Łobez, 

                                                           
88 Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. Dyrektora SP ZOZ MSW w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (wartośd zamówienia poniżej 30.000 EURO). 
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Oddział Łobez jest oddziałem wiodącym, natomiast Oddział w Złocieocu jest oddziałem 

podporządkowanym Oddziałowi Łobez. W związku z powyższym, oddziałem właściwym dla jednostki 

kontrolowanej do obsługi finansowej zadao inwestycyjnych objętych umową dotacyjną 

Nr 42/DZ/WE/2014 jest rachunek bankowy w Oddziale w Złocieocu. 

Podanie w umowie dotacyjnej błędnego oddziału banku uznano za uchybienie, niemające negatywnych 

konsekwencji dla funkcjonowania Zakładu. Przyczyną powyższego była błędna interpretacja informacji 

przekazanej przez bank w zakresie prawidłowego umiejscowienia oddziału obsługującego konto 

inwestycyjne do obsługi dotacji i wydatków środków z dotacji. 

Zachowane zostały terminy dotyczące realizacji zapisów umowy z Dostawcą. Na podstawie 

przeprowadzonych czynności ustalono, że Szpital posiada wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi 

zadao inwestycyjnych objętych umową dotacyjną Nr 42/DZ/WE/2014. SP ZOZ MSW poprawnie 

prowadził dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową środków otrzymanych w ramach 

udzielonej dotacji, zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych. Wyodrębniona ewidencja 

księgowa umożliwiała identyfikację poszczególnych operacji księgowych, tj. wpływu środków z dotacji 

oraz ich wydatkowania na podstawie zapisów księgowych na wyodrębnionym koncie 132 – "Rachunek 

inwestycyjny". Środki w ramach udzielonej i dotychczas wykorzystanej dotacji ewidencjonowane były 

na koncie 845-4 - "Przychody przyszłych okresów – dotacje DZ MSW". 

Kontrolowane dokumenty księgowe były sporządzane zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 i 22 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości89 i zawierały adnotacje o ich sprawdzeniu przez 

upoważnione osoby pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym wraz z datami tych 

sprawdzeo. Przedmiotowe dowody księgowe nie podlegały korygowaniu. W zakresie przedmiotowej 

umowy dotacyjnej, faktura zatwierdzona była przed dokonaniem wypłaty, a zobowiązania i płatności 

dokonano terminowo, w związku z powyższym nie naliczano odsetek za zwłokę. 

W toku kontroli ustalono, że wydatki związane z realizacją umowy Nr 42/DZ/WE/2014 zostały 

prawidłowo udokumentowane, tj. faktura stanowiąca podstawę dokonania płatności posiadała 

udokumentowane potwierdzenie zapłaty w formie przelewu bankowego. Realizacja zadao w zakresie 

zakupu sprzętu medycznego oparta była na umowie cywilnoprawnej, która była zgodna z zakresem 

przedmiotowym umowy dotacyjnej. 

 

V. Gospodarka finansowa 

 

W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleo negatywnie oceniono realizację przez SP ZOZ MSW 

przychodów z umów zawartych z ZOW NFZ. Ustalenia kontroli wskazują na stały spadek wartości 

kontraktów zawieranych z ZOW NFZ90, który w znacznym stopniu spowodowany był brakami kadrowymi 

Szpitala oraz brakiem działao kierownictwa zmierzających do zatrudnienia wykwalifikowanej kadry. 

 

V.1. Sprawozdawczośd finansowa i kontrola dokumentów finansowo-księgowych 

Na podstawie analizy dokumentacji źródłowej ustalono, że sprawozdawczośd finansowa i kontrola 

dokumentów finansowo-księgowych prowadzona była prawidłowo i terminowo, zgodnie 

                                                           
89 Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.  
90 Zgodnie z Planem przychodów na 2013 r. zaplanowane przychody Szpitala z tytułu kontraktów z ZOW NFZ na 2013 r. wynosiły 
5.814.726,00 PLN, natomiast na 2014 r. (patrz Plan przychodów na 2014 r.) zaplanowano 5.433.740,00 PLN przychodów Szpitala z kontraktów 
z ZOW NFZ na 2014 r. 
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z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja sprawozdawcza zawiera rzetelne informacje 

obrazujące sytuację majątkową i finansową Szpitala. 

Analiza sprawozdao kwartalnych i rocznych za okres 2013-2014, przedkładanych do zatwierdzenia 

organowi nadzorczemu potwierdziła, że sprawozdania były zgodne z ewidencją księgową, jak również 

terminowo sporządzane91. W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej, Szpital 

sporządzał korekty sprawozdao92. 

Roczne sprawozdanie finansowe za 2013 r. zostało zaopiniowane przez Radę Społeczną93 i zatwierdzone 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych94. Przedmiotowe sprawozdanie poddane zostało badaniu przez 

biegłego rewidenta95. Z opinii96 biegłego rewidenta wynikało, że zbadane sprawozdanie finansowe 

za 2013 r.: 

 przedstawiało rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 

Szpitala na dzieo 31 grudnia 2013 r., jak też dla wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 

1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 r., 

 zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 

oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

 było zgodne z wpływającymi na treśd sprawozdania finansowego przepisami prawa 

i postanowieniami statutu Szpitala, 

 było kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że dyrektor SP ZOZ MSW ustalił Plan 

finansowy na 2014 r.97, który był opiniowany przez Radę Społeczną98. 

 

Przedmiotowy Plan zatwierdzony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych99 i zakładał: 

 

Tabela 1. 

Wyszczególnienie Plan na 2014 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 559 940,00 

Zmiana stanu produktu 40 000,00 

Pozostałe przychody operacyjne 226 000,00 

Przychody finansowe 4 000,00 

                                                           
91 Sprawozdania za 2013 r. – Rb-N, Rb-Z, MZ-03, za 2014 r. – Rb-N, Rb-Z, MZ-03 wraz z korektami. 
92 Dot. korekty MZ-03 – za II kwartał 2014 r., która była wynikiem uznania przez NFZ nadlimitów za I półrocze na łączną kwotę w wysokości  
404.505,73 PLN. 
93 Uchwała Nr 1/2014 Rady Społecznej przy SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW z dnia 6 marca 2014 r. zatwierdzająca sprawozdanie 
finansowe za rok 2013 z wynikiem finansowym 13.741,45 PLN oraz bilansem Szpitala, z suma aktywów i pasywów 11.348.817,89 PLN. 
94 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ MSW – pismem z dnia 15 kwietnia 2014 r. (sygn. DZ-WE-0333-4-1/2014). 
95 Na podstawie Decyzji nr DZ-WE-0764-32-23-2013 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 2013 r. wybrany został podmiot audytorski 
Biuro Ekspertyz Doradztwa Finansowo-Księgowego „FIN-Ekspert” Sp. Z o.o. z siedzibą w Koszalinie. 
96 Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego w Złocieocu 
za 2013 r. z dnia 18 marca 2014 r. 
97 Zwany dalej planem. Do planu załączono: Plan kosztów na 2014 r., Plan przychodów na 2014 r., Planowane dotacje z budżetu paostwa i/lub 
innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym z UE, na 2014 r., Plan zatrudnienia na 2014 r., Plan inwestycyjny na 2014 r., zadania 
inwestycyjne (budowlane), Plan inwestycyjny na 2014 r. – zadania inwestycyjne niezwiązane z budownictwem (zakupy). 
98 Uchwała Nr 4/2013 Rady Społecznej przy SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Złocieocu z dnia 12 grudnia 2013 r. zatwierdzająca plan 
finansowy na rok 2014. 
99 Pismem z dnia 30 grudnia 2013 r. (sygn. DZ-WE-0333-10-20/2013). 
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Wyszczególnienie Plan na 2014 

Przychody ogółem 5 829 940,00 

Koszty działalności operacyjnej 5 822 000,00 

Pozostałe koszty operacyjne 1 000,00 

Koszty finansowe 5 940,00 

Koszty ogółem 5 828 940,00 

Wynik finansowy netto 1 000,00 

 

W toku kontroli ustalono, że w I półroczu 2014 r. Plan nie był zmieniany, zrealizowany został bez 

istotnych zakłóceo. Z informacji przekazanych przez dyrektora Szpitala wynika, że realizacja Planu 

w okresie sierpieo-grudzieo 2014 r. będzie zakłócona z uwagi na zmniejszony kontrakt z ZOW NFZ100. 

W związku z powyższym, konieczna będzie korekta Planu w pozycjach przychodów i kosztów. 

Szczegółową realizację Planu w I półroczu 2014 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 2. 

Plan finansowy na 2014 r. i jego realizacja w I półroczu 2014 r. 

Wyszczególnienie 
Plan na 2014 

[w tys. PLN] 

Wykonanie Planu  

[w tys. PLN] 

styczeo luty marzec kwiecieo maj czerwiec 
Wykonanie 

na I półrocze 
2014 r. 

Przychody netto 
ze sprzedaży produktów 

5 559,94 394,20 434,60 428,20 414,50 422,50 437,30 2 531,30 

Zmiana stanu produktu 40,00 4,20 0,00 10,20 1,50 7,00 11,60 34,50 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

226,00 15,70 16,10 15,80 15,90 16,10 18,50 98,10 

Przychody finansowe 4,00 0,10 0,00 0,20 0,20 0,0 0,10 0,60 

Przychody ogółem 5 829,94 414,20 450,70 454,40 432,10 445,60 467,50 2 664,50 

Koszty działalności 
operacyjnej 

5 822,00 458,20 446,90 478,50 456,20 463,90 473,20 2 776,90 

Pozostałe koszty 
operacyjne 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty finansowe 5,94 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 2,00 4,90 

Koszty ogółem 5 828,94 458,20 446,90 481,40 456,20 463,90 475,20 2 781,80 

Wynik finansowy netto 1,00 -44,00 3,80 -27,00 -24,10 -18,30 -7,70 -117,30 

 

                                                           
100 Zgodnie z pismem dyrektora Szpitala z dnia 3 września 2014 r., za I półrocze 2014 r. kontrakt z NFZ wyniósł 2.893.184,89 PLN, a na II półrocze 
2014 r. – według nowego kontraktu – będzie wynosił 2.265.601,57 PLN. 



 

 
 
 

ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 45 14   
02-591 Warszawa, Polska faks +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl   25/31 

 

 

Na podstawie analizy przedłożonych sprawozdao101 ustalono, że w pierwotnej wersji sprawozdania 

za I półrocze 2014 r. Szpital wykazał stratę w wysokości -117.300,35 PLN. Natomiast w związku 

z uznaniem przez NFZ nadlimitów za I półrocze 2014 r. na łączną kwotę w wysokości 404.505,73 PLN, 

Szpital102 dokonał korekty sprawozdania MZ-03 za II kwartał 2014 r. Uznanie przez NFZ nadlimitów 

spowodowało, że raportowany wynik finansowy za I półrocze 2014 r. uległ zmianie na plus i wynosił 

42.205,38 PLN zysku, zatem był wyższy niż w analogicznym okresie 2013 roku (Szpital I półrocze 

2013 roku zamknął stratą na poziomie -115.590,04 PLN103). 

Tabela 3. 

Plan finansowy na 2014 r. i 2013 r. i ich realizacja na I półrocze 

Wyszczególnienie Plan na 2014 
Wykonanie na 

I półrocze 2014 r. 
Plan na 2013 

Wykonanie na 
I półrocze 2013 r. 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 559 940,00 2 934 957,08 5 869 926,00 2 543 852,06 

Zmiana stanu produktu 40 000,00 -210 528,46 3 000,00 62 050,03 

Przychody z dotacji na działalnośd operacyjną 0,00 800,00 0,00 800,00 

Pozostałe przychody operacyjne 226 000,00 98 141,25 20 000,00 201 074,01 

Przychody finansowe 4 000,00 627,57 22 000,00 3 286,77  

Przychody ogółem 5 829 940,00 2 823 997,44 5 914 926,00 2 811 062,87 

Koszty działalności operacyjnej 5 822 000,00 2 776 860,54 5 872 000,00 2 919 887,69 

Pozostałe koszty operacyjne 1 000,00 0,00 10 000,00 4 500,00 

Koszty finansowe 5 940,00 4 931,52 5 000,00 2 265,22 

Koszty ogółem 5 828 940,00 2 781 792,06 5 887 000,00 2 926 652,91 

Wynik finansowy netto 1 000,00 42 205,38 27 926,00 -115 590,04 

 

W okresie objętym kontrolą, wysokośd i struktura zobowiązao Szpitala przedstawiała się następująco: 

Tabela 4. 

Zobowiązania z tytułu: 

Wysokośd 
zobowiązao 

wg stanu na dzieo 
31 grudnia 2013 r. 

Udział 
poszczególnych 

pozycji zobowiązao 
w zobowiązaniach 

ogółem 
[%] 

Wysokośd 
zobowiązao 

wg stanu na dzieo 
31 lipca 2014 r. 

Udział 
poszczególnych 

pozycji zobowiązao 
w zobowiązaniach 

ogółem 
[%] 

ZUS 168 010,00 24,42% 176 361,00 31,89% 

US 42 172,00 6,13% 32 117,00 5,81% 

PFRON 2 049,00 0,30% 0,00 0,00% 

pożyczek 150 000,00 21,80% 50 000,00 9,04% 

zakupu leków 99,00 0,01% 4 870,00 0,88% 

zużycia energii/gazu/wody 15 356,00 2,23% 17 205,00 3,11% 

                                                           
101 Sprawozdania: MZ-03, Rachunek zysku i strat wraz z korektą oraz bilans za okres: od 01.01.2013 do 30.06.2013 i od 01.01.2014 
do 30.06.2014. 
102 Pismo z dnia 31 lipca 2014 r. Dyrektora Szpitala do MSW przekazujące korektę sprawozdania. 
103 Wygenerowana strata była wynikiem rozwiązania przez ZOW NFZ kontraktu w zakresie rehabilitacji neurologicznej (w okresie III-XII 2013 r. 
na kwotę 914.983,75 PLN). 
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zakupu usług obcych 77 096,00 11,20% 78 064,00 14,12% 

wynagrodzeo 160 750,00 23,36% 167 424,00 30,28% 

pozostałe zobowiązania  publiczno-prawne 1 328,00 0,19% 0,00 0,00% 

pozostałe zobowiązania cywilnoprawne 71 268,00 10,36% 26 912,00 4,87% 

Razem 688 128,00 100,00% 552 953,00 100,00% 

 

W kontrolowanym okresie, wystąpiły koszty obsługi zadłużenia, tj. odsetki z tytułu pożyczek. W 2013 r. 

wyniosły one 5.585,77 PLN (w tym 2.265,22 PLN od pożyczki zaciągniętej w 2009 r., z WFOŚiGW, 

a umorzonej w marcu 2013 r. w kwocie 102.200,00 PLN w związku z terminową spłatą poszczególnych 

rat), natomiast w 2014 r. było to 4.931,52 PLN. 

 

W toku czynności kontrolnych przeprowadzono weryfikację wybranych wydatków wysokokosztowych 

z 2014 r.104 i w jej wyniku ustalono, że Szpital skutecznie prowadził kontrolę dokumentów finansowo-

księgowych. Stwierdzono prawidłowośd i zgodnośd dokumentacji finansowo-księgowej w formie 

papierowej z księgowaniem w elektronicznym systemie finansowo-księgowym – Rewizor 3 Euro. 

 

V.2. Realizacja finansowa umów zawartych z NFZ 

 

W okresie objętym kontrolą Szpital osiągał coraz niższe przychody z umów zawartych z ZOW NFZ, 

co spowodowane było zmniejszającym się zakresem świadczonych usług. Węższy zakres świadczeo 

zdrowotnych oferowanych przez SP ZOZ MSW był wynikiem pogarszającej się sytuacji kadrowej Szpitala, 

która uniemożliwiała udzielanie niektórych świadczeo. 

Przychody Szpitala osiągnięte z umów zawartych z ZOW NFZ za 2013 r. w stosunku do planowanych 

przedstawiały się następująco: 

Tabela 5. 

                                                           
104 Próbę przeprowadzono na ośmiu fakturach wysokokosztowych z 2014 r.: 
f-ra-24/01/14 z dnia 24 stycznia 2014 r. – wartośd na kwotę 15.399,60 PLN (opał), 
f-ra-46/14 z dnia 6 lutego 2014 r. – wartośd 920,46 PLN (żywnośd), 
f-ra-DC283FVP452/14 z dnia 21 marca – wartośd 1.135,44 PLN (leki), 
f-ra-L9P11536780/1404/00046 z dnia 5 maja 2014 r. – wartośd 8.547,65 PLN (energia elektryczna), 
f-ra-3297/WOD/2014 z dnia 26 maja 2014 r. – wartośd 7.395,25 PLN (woda, ścieki), 
f-ra-19/06/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. – wartośd 3.792,95 PLN (remont windy), 
f-ra-22/06/14 z dnia 4 lipca 2014 r. – wartośd 1.892,05 PLN (usługi pralnicze), 
f-ra-15/1341/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. – wartośd 40.090,01 PLN (zakup sprzętu medycznego finansowanego w ramach udzielonej dotacji 
w 2014 r.). 

Lp. 

Rodzaj świadczeo: 

REHABILITACJA LECZNICZA, 

w tym zakresy świadczeń: 

Kontrakt 2013 

pierwotny 

Kontrakt 2013 

po zmianach 

Kontrakt 2013 
opłacony 

*z uwzględnieniem 
nadlimitów+ 

Udział 
kontraktu 

opłaconego do 
pierwotnego 

[kontrakt pierwotny 
= 100 %] 

Wartośd 
nadlimitów 
za 2013 r.* 

1 Fizjoterapia ambulatoryjna 146 300,00 146 671,80 146 670,70 100,25 22 864,60 

2 Reh. ogólnoustrojowa stacjonarna 1 913 449,06 2 101 202,40 2 101 202,40 109,81 96 311,60 

3 Reh. kardiologiczna stacjonarna 1 530 666,00 1 885 758,00 1 881 534,00 122,92 -4 224,00 
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* Wartośd ujemna oznacza wykonanie poniżej wartości umowy. 

 

Ogółem za 2013 r. przychody uzyskane z kontraktów zawartych z ZOW NFZ wyniosły 5.457.351,95 PLN, 

w stosunku do 5.814.725,97 PLN wartości pierwotnej (93,85%). Różnica między kontraktem opłaconym 

a pierwotnym wyniosła 357.374,02 PLN. 

Dla świadczeo w rodzaju rehabilitacja lecznicza przychody uzyskane wyniosły 4.426.035,42 PLN, 

w stosunku do 4.793.000,30 PLN wartości pierwotnej (92,34%). Najniższe wykonanie przychodów (dla 

świadczeo w rodzaju rehabilitacja lecznicza) dotyczyło zakresu rehabilitacji neurologicznej (ok. 14,54%), 

a spowodowane to było rozwiązaniem umowy przez ZOW NFZ na tego rodzaju świadczenia105. 

Finansowym skutkiem rozwiązania od dnia 1 marca 2013 r. umowy na rehabilitację neurologiczną było 

zmniejszenie wartości finansowej kontraktu (na udzielanie świadczeo w rodzaju rehabilitacja lecznicza) 

z kwoty 1.070.711,55 PLN do kwoty 155.727,80 PLN, tj. o wartośd 914.983,75 PLN. Wartośd utraconego 

kontraktu stanowiła 19,09% wartości finansowej pierwotnego kontraktu na 2013 r. na świadczenia 

w rodzaju rehabilitacja lecznicza. W pozostałych zakresach świadczeo dla rodzaju rehabilitacja lecznicza 

(z dwoma wyjątkami106) zanotowano wyższe przychody niż ich wartości zaplanowane. 

Przychody ze świadczeo udzielanych w poradni kardiologicznej (rodzaj świadczeo: ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna) osiągnęły ok. 46,54% w stosunku do planowanych. Umowa na udzielanie świadczeo 

w tym zakresie wygasła z dniem 30 czerwca 2013 r. Stroną wypowiadającą umowę był SP ZOZ MSW107. 

Pod koniec 2013 r. ZOW NFZ uwzględnił tzw. nadlimity dla świadczeo w rodzaju rehabilitacja lecznicza108 

na kwotę 548.018,87 PLN, co skutkowało uzyskaniem na koniec roku realizacji kontraktu w tym rodzaju 

świadczeo na poziomie 4.426.035,42 PLN. Ostatecznie, uzyskane na koniec roku 2013 przychody 

z kontraktu na udzielanie świadczeo w rodzaju rehabilitacja lecznicza były niższe od wartości kontraktu 

pierwotnego o 366.964,88 PLN. 

Z uzyskanych w trakcie kontroli wyjaśnieo wynika, że Szpital, ze względu na specyfikę prowadzonej 

działalności leczniczej, nie realizował świadczeo zdrowotnych udzielanych w stanie nagłym109. 

W okresie objętym kontrolą Szpital udzielał świadczeo o wartości ponad limit określony w umowie 

z ZOW NFZ. Z uzyskanych w toku kontroli wyjaśnieo dotyczących wnioskowania do ZOW NFZ o ich 

                                                           
105 Przyczyny rozwiązania kontraktu przedstawiono w części II pkt 1 niniejszego projektu dotyczącej jakości udzielanych świadczeo. 
106 Świadczenia w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz rehabilitacji neurologicznej. 
107 Przyczyny wypowiedzenia kontraktu przez Szpital przedstawiono w części I niniejszego projektu dotyczącej realizacji zadao statutowych. 
108 Również z lat poprzednich. Wartośd rozliczonych nadlimitów za 2013 r. wyniosła 109.956,09 PLN. 
109 Na podstawie art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. 

4 Lekarska ambul. op. rehabilitacyjna 24 069,24 23 290,02 23 290,02 96,76 0,00 

5 Reh. ogólnoustrojowa dzienna 107 804,45 117 610,50 117 610,50 109,10 0,00 

6 Rehabilitacja neurologiczna 1 070 711,55 155 727,80 155 727,80 14,54 0,00 

7 RAZEM REHABILITACJA LECZNICZA 4 793 000,30 4 430 260,52 4 426 035,42 92,34 114 952,20 

8 
Opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnieo 
876 020,00 963 510,00 963 508,00 109,99 -2,00 

9 
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

(poradnia kardiologiczna) 
145 705,67 72 802,62 67 808,53 46,54 -4 994,11 

10 Razem 5 814 725,97 5 466 573,14 5 457 351,95 93,85 109 956,09 
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rozliczenie wynika, że Szpital nie musiał wnioskowad o rozliczenie ponadlimitów za 2013 r., ponieważ 

ZOW NFZ sam wystąpił z propozycją ugody – renegocjacji umów, uwzględniającej całośd wartości 

świadczeo ponadlimitowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza110. Świadczenia te zostały opłacone 

w kwocie 548.018,87 PLN. Jednocześnie – w wyniku decyzji ZOW NFZ – zwiększeniu uległ kontrakt na 

opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnieo z pierwotnej wartości kontraktu 876.020,00 PLN do 

ostatecznie zapłaconej kwoty 963.508,00 PLN, tj. o kwotę 87.488,00 PLN. 

W związku z powyższym, Szpital nie występował na drogę sądową o rozliczenie wartości świadczeo 

ponadlimitowych za okres objęty kontrolą. 

W ocenie dyrektora potencjał kadrowy Szpitala pozwalał na zwiększenie przychodów, które można było 

uzyskad w wyniku wyższego kontraktu na świadczenia już realizowane przez SP ZOZ MSW (więcej 

udzielanych świadczeo). Z tego powodu w procesie kontraktowania świadczeo przez ZOW NFZ Szpital 

proponował realizację większej liczby świadczeo o wyższej wartości finansowej niż ostateczna wartośd 

umów podpisanych. W przypadku świadczeo z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej propozycja Szpitala 

wyniosła 2.293.920,00 PLN, wartośd podpisanej umowy wyniosła 2.219.404,18 PLN. Dla świadczeo 

z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej propozycja Szpitala wyniosła 198.000,00 PLN, wartośd podpisanej 

umowy osiągnęła 160.957,50 PLN. W przypadku świadczeo z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej 

w ośrodku/oddziale dziennym SP ZOZ MSW proponował na 2014 r. udzielanie świadczeo o wartości 

138.000,00 PLN. Jednakże umowa z ZOW NFZ na ten zakres świadczeo nie została zawarta. 

Należy zauważyd, że wartośd kontraktów zawartych przez Szpital z ZOW NFZ na rok 2014 była niższa niż 

wartośd kontraktów zawartych na rok 2013 o 1.047.327,42 PLN. W 2013 r. wartośd kontraktów 

zawartych z ZOW NFZ wynosiła 5.814.725,97 PLN, natomiast w 2014 r. wartośd kontraktów zawartych 

z ZOW NFZ osiągnąd powinna 4.767.398,55 PLN (co stanowi ok. 81,99% pierwotnej wartości kontraktów 

na 2013 r. oraz ok. 87,21% wartości kontraktów na 2013 r. po zmianach). 

Planowane przychody Szpitala z umów zawartych z ZOW NFZ na rok 2014, a także uzyskane przychody 

za okres styczeo – lipiec 2014 r. przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 6. 

                                                           
110 Podobna sytuacja miała miejsce za I półrocze 2014 r. kiedy ZOW NFZ wystąpił z propozycją ugody, polegającej na renegocjacji umów 
uwzględniającej całośd ponadlimitowych świadczeo zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, które zostały opłacone w wysokości 
404.505,73 PLN. 

Lp. 

Rodzaj świadczeo: 

REHABILITACJA LECZNICZA, 

w tym zakresy świadczeń: 

Kontrakt na 
2013r. 

[pierwotny] 

Kontrakt na 
2014r. 

[pierwotny] 

2014/2013  

 [2013r. = 100 %] 

Kontrakt I-VII 
2014r. 

*wartośd umowy+ 

Kontrakt I-VII 
2014r. 

[wykonanie 
umowy] 

Kontrakt I-VII 
2014r. 

*opłacony+ 

1 Fizjoterapia ambulatoryjna 146 300,00 151 530,50 103,58 % 101 572,90 108 529,30  95 783,80 

2 Reh. ogólnoustrojowa stacjonarna 1 913 449,06 1 917 099,98 100,19 % 1 277 538,80  1 299 687,40  1 277 491,60 

3 Reh. kardiologiczna stacjonarna 1 530 666,00 1 725 116,40 112,70 % 1 307 547,60  1 371 696,00 1 307 184,00 

4 
Lekarska ambul. op. 

rehabilitacyjna 
24 069,24 23 739,57 98,63 % 13 983,78  14 256,84  13 968,24 
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* Tabela sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Szpital w trakcie kontroli. 

 

Przyczyna spadku w okresie objętym kontrolą wartości kontraktów z ZOW NFZ, to mniejszy zakres 

świadczeo udzielanych przez Szpital, z uwagi na: 

 zerwanie umowy przez ZOW NFZ na rehabilitację neurologiczną (od 1 marca 2013 r.); 

 wypowiedzenie przez Szpital umowy na świadczenia w poradni kardiologicznej (od 1 lipca 2013 r.); 

 brak uzyskania kontraktu na świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w 

ośrodku/oddziale dziennym (od dnia 1 sierpnia 2014 r.). 

Należy mied na uwadze, że na 2014 r. założono przychody z kontraktu z ZOW NFZ w  zakresie rehabilitacji 

ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym na poziomie 117.610,00 PLN. Za okres 1 stycznia – 31 

lipca 2014 r. zrealizowano świadczenia w przedmiotowym zakresie na kwotę 73.892,10 PLN. Różnica 

pomiędzy założoną wartością kontraktu a wartością zrealizowanych świadczeo w okresie 1 stycznia – 31 

lipca 2014 r. wynosi 43.717,90 PLN. W związku z nieuzyskaniem umowy z ZOW NFZ na udzielanie 

świadczeo z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym, Szpital nie uzyska 

przychodów z tego tytułu. 

Z ustaleo kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą dyrektor SP ZOZ MSW nie prowadził zarówno 

analizy kosztów udzielanych świadczeo opieki zdrowotnej, jak i uzyskiwanych przychodów. W Szpitalu 

nie sporządzano także dokumentów planistycznych w zakresie rozwoju działalności SP ZOZ MSW 

w kontekście przyszłych umów z ZOW NFZ. Na podstawie powyższego, uwzględniając stwierdzoną 

w okresie objętym kontrolą tendencję do zmniejszania się zakresu udzielanych przez Szpital świadczeo 

zdrowotnych na podstawie umów zawartych z ZOW NFZ, brak sporządzania dokumentów planistycznych  

oraz analizy kosztów udzielanych świadczeo opieki zdrowotnej, jak i uzyskiwanych przychodów uznano 

za nieprawidłowośd, za którą odpowiedzialnośd ponosi dyrektor Szpitala. Przyczyną nieprawidłowości 

był brak działao kierownictwa Szpitala mających na celu przygotowanie zamierzeo (planów) 

rozwojowych (strategicznych) w zakresie zarządzania Szpitalem, natomiast skutkiem – brak rzetelnej 

informacji odnoszącej się do kondycji finansowej Szpitala, niezbędnej do zaplanowania i wdrożenia 

działao zapobiegających zarówno sukcesywnej utracie kontraktów z ZOW NFZ, jak i spadającym 

przychodom.  

W świetle ustaleo kontroli, spadek przychodów uzyskiwanych z umów zawartych z ZOW NFZ mógł zostad 

przez dyrektora SP ZOZ MSW przewidziany. Warunki zawierania umów z Narodowym Funduszem 

                                                           
111 Wartośd przychodów uzyskana za miesiące styczeo – lipiec 2014 r. Od 1 sierpnia 2014 r. Szpital nie realizował umowy na ten zakres 
świadczeo, nie uzyskał więc w roku 2014 po dniu 31 lipca przychodów z ZOW NFZ z tego tytułu. 

5 Reh. ogólnoustrojowa dzienna 107 804,45 73 892,10111 68,54 % 68 161,65  69 310,50  73 892,10 

6 Rehabilitacja neurologiczna 1 070 711,55 brak kontraktu – brak kontraktu   brak kontraktu   brak kontraktu 

7 REHABILITACJA LECZNICZA RAZEM 4 793 000,30 3 891 378,55 81,19 % 2 768 804,73  2 863 480,04  2 768 319,74 

8 
Opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnieo 
876 020,00 876 020,00 100 % 511 020,00  539 201,00  509 457,00 

9 

Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna 

(poradnia kardiologiczna) 

145 705,67 brak kontraktu – brak kontraktu brak kontraktu   brak kontraktu 

10 Razem 5 814 725,97 4 767 398,55 81,99 % 3 279 824,73  3 402 681,04  3 277 776,74 
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Zdrowia oraz kryteria oceny ofert są jawne i znane przed ogłoszeniem postępowao konkursowych. Okres 

obowiązywania umowy na udzielanie świadczeo z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej 

w ośrodku/oddziale dziennym był znany już w momencie jej podpisania (2010 rok). Brak wybrania oferty 

Szpitala z powodu niespełnienia kryteriów dodatkowo ocenianych w postępowaniu konkursowym 

można było przewidzied a tym samym podjąd działania zapobiegawcze. W trakcie kontroli nie 

przedstawiono dokumentacji potwierdzającej podejmowanie jakichkolwiek działao w tym kierunku. 

Skutkiem niewybrania oferty Szpitala był węższy zakres udzielanych świadczeo oraz spadek przychodów. 

 

VI. Zalecenia i wnioski.  

 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania Szpitala 

przedstawiam następujące wnioski i zalecenia pokontrolne: 

 

1. Prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa w celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości, tj. 

dokumentowanie stosowania obowiązkowych kryteriów kwalifikacji pacjentów do udzielenia 

świadczenia oraz wpisywanie w listach oczekujących przewidywanej daty udzielenia 

świadczenia.  

2. Realizację obowiązków określonych w art. 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, tj. 

powołanie zespołu oceny przyjęd, wyznaczenie przewodniczącego zespołu i określenie trybu 

prac zespołu, a następnie dokonywanie, minimum raz w miesiącu, oceny prowadzonych w 

Szpitalu list oczekujących i sporządzanie każdorazowo raportu z dokonanej oceny, pod względem 

kryteriów określonych w art. 21 ust. 4 ww. ustawy.  

3. Dostosowanie zapisów Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Szpitala do stanu faktycznego.  

4. Zgłoszenie zmiany danych do księgi rejestrowej Szpitala w celu dostosowania jej zapisów do 

stanu faktycznego.  

5. Sporządzenie i przedstawienie Ministrowi Spraw Wewnętrznych – w terminie 45 dni od dnia 

otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego – długookresowej strategii rozwoju 

działalności Szpitala, uwzględniającej m.in: analizę aktualnej działalności wraz z analizą zasobów, 

analizę otoczenia rynkowego działalności Szpitala, określenie perspektyw rozwoju i wyznaczenie 

strategicznych kierunków rozwoju oraz strategiczne cele wraz z miernikami ich realizacji.   

6. Rozważenie podjęcia działao mających na celu okresowe sporządzanie: 

a) analizy potrzeb kadrowych Szpitala w kontekście spełniania wymagao do zawarcia 

i realizacji umów z ZOW NFZ;  

b) analizy kosztów udzielanych świadczeo opieki zdrowotnej a także potrzeb sprzętowych 

Szpitala w kontekście spełniania wymagao do zawarcia i realizacji umów z ZOW NFZ; 

c) analizy zawartych umów dzierżawy pod względem efektywności wykorzystania mienia 

Szpitala.  

7. Wdrożenie regulacji wewnętrznych określających zasady i godziny wykonywania działalności 

leczniczej na zasadach komercyjnych (odpłatnie dla pacjentów).  
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8. Określenie cennika opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz cennika realizacji 

prawa pacjenta do kontaktu z innymi osobami oraz do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 

 i zamieszczenie informacji o wysokości pobieranych opłat w miejscu ogólnodostępnym.  

9. Wprowadzenie mechanizmów nadzorczych zapewniających: 

a) przestrzeganie postanowieo Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie 

rozpatrywania skarg; 

b) prawidłowe prowadzenie dokumentacji zamówieo publicznych Szpitala, w celu 

uniknięcia stwierdzonych w toku kontroli uchybieo w tym zakresie;   

c) prawidłowe funkcjonowanie systemu HACCP w Szpitalu w celu realizacji zasady nr 6, czyli 

okresowego przeprowadzania audytu wewnętrznego funkcjonowania systemu.  

 

 

*    *    * 

 

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

zobowiązany jest w terminie 14 dni (z wyjątkiem zalecenia nr 5) od dnia otrzymania niniejszego 

Wystąpienia pokontrolnego, do przedstawienia Ministrowi Spraw Wewnętrznych informacji o sposobie 

wykonania zaleceo, 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 w Złocieocu, 

Egz. Nr 2 – aa. 

 


