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DKSiW-K-II-093-4/2015      Warszawa, dnia …….. października 2015 r. 

 

  

Egz. Nr ………… 

 

Pani 
Irena Sarach 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium 
Uzdrowiskowego MSW w Sopocie 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli na 2015 rok, na temat: Realizacja 
zadań statutowych, w tym jakość i dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, gospodarowanie 
mieniem i środkami publicznymi oraz gospodarka finansowa Zakładu, przeprowadzonej w terminie 
od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia 24 lipca 2015 r., w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Sopocie1 z siedzibą przy ul. Bitwy pod Płowcami 
63/65, 81-731 Sopot. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej2 i ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej3, przez 
zespół kontrolny MSW w składzie: Agnieszka Maksymowicz-Jastrzębska - główny specjalista  
w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW, Ewa Potocka - specjalista w Departamencie 
Kontroli, Skarg i Wniosków MSW oraz Marcin Skarżyński - główny specjalista w Departamencie 
Kontroli, Skarg i Wniosków MSW4. 

Zakres kontroli obejmował realizację zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym 
jednostki, w tym: jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz dostępność udzielanych 
świadczeń opieki zdrowotnej, a także gospodarkę finansową Zakładu i prawidłowość gospodarowania 
mieniem oraz środkami publicznymi.   

Kontrolą objęty został okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. W okresie objętym 
kontrolą funkcję dyrektora Sanatorium pełniła Pani Irena Sarach. 

                                                           
1 Zwanym dalej również SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Sopocie, Sanatorium, Zakładem lub jednostką kontrolowaną. 
2 Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm. 
3 Dz. U. Nr 185, poz. 1092 - zwanej dalej również ustawą o kontroli. 
4 Na podstawie upoważnień Nr 38/2015, 40/2015 i 39/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. 
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Celem kontroli była ocena realizacji przez SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie 
wybranych zadań statutowych oraz regulaminowych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz 
gospodarki finansowej Zakładu, w szczególności jego kondycji finansowej w związku z realizacją 
umów z NFZ. Dodatkowym celem kontroli była ocena dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez 
sprawdzenie poprawności sporządzania list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń oraz 
ocena jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez sprawdzenie realizacji praw pacjenta 
i sposobu rozpatrywania wpływających skarg. 

Oceny działalności podmiotu kontrolowanego dokonano na podstawie ustalonego stanu 
faktycznego, przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy o kontroli, tj.: legalność, 
celowość, gospodarność oraz rzetelność.  

Mając na uwadze przyjętą w programie kontroli skalę ocen5, na podstawie analizy dokumentacji 
źródłowej oraz otrzymanych wyjaśnień, pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości oceniono 
działania jednostki kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą. Kierownictwo dysponowało 
aktualnymi, rzetelnymi i adekwatnymi do posiadanych zasobów danymi na temat sytuacji jednostki, 
w tym sytuacji finansowej. Wyniki kontroli wykazały, że funkcjonujące w jednostce mechanizmy 
zarządzania pozwalały na uzyskanie informacji o ewentualnych zagrożeniach w zakresie realizacji 
zadań i na podjęcie w odpowiednim czasie stosownych działań.  

Sanatorium prawidłowo realizowało zadania statutowe i regulaminowe, w szczególności dotyczące 
udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie, kontrola wykazała nieprawidłowe sporządzanie list 
oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zamieszczenia w nich danych 
dotyczących rozpoznania lub powodu przyjęcia pacjenta. Poza tym, w Zakładzie dbano  
o zapewnienie odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń, w tym należycie realizowano prawa 
pacjenta określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego6 oraz prawidłowo rozpatrywano 
skargi wpływające do Zakładu. 

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych pozwoliły na stwierdzenie, że gospodarka 
finansowa Zakładu prowadzona była prawidłowo, a jego kondycja finansowa była dobra. Zakład 
prawidłowo - pod względem finansowym - realizował umowy zawarte z Narodowym Funduszem 
Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku7. Ponadto, Zakład w sposób właściwy 
gospodarował mieniem oraz środkami publicznymi, w tym prawidłowo wydatkował środki publiczne 
przekazane z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Powyższa ogólna ocena działalności jednostki kontrolowanej wynika z następujących - poniżej 
przedstawionych - ocen cząstkowych, odnoszących się do poszczególnych obszarów wytypowanych 
do kontroli. 

1. Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki, w tym: jakość 
oraz dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

                                                           
5 MSW stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
6 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.), zwana dalej 
również ustawą o prawach pacjenta. 
7 Zwanym dalej również POW NFZ. 
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Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości oceniono 
działalność Sanatorium w zakresie realizacji zadań statutowych8 i regulaminowych9 jednostki, w tym 
jakość oraz dostępność udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.  

1.1.Realizacja zadań statutowych i regulaminowych. 

W okresie objętym kontrolą Sanatorium realizowało swoje podstawowe zadania określone w Statucie 
i Regulaminie Organizacyjnym, w szczególności dotyczące udzielania stacjonarnych oraz 
całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji 
leczniczej, ambulatoryjnych świadczeń dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego oraz rehabilitacji 
leczniczej stacjonarnej i ambulatoryjnej10. W Zakładzie organizowano turnusy antystresowe  
i profilaktyczno-rehabilitacyjne, prowadzono profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz badania 
diagnostyczne dla potrzeb leczniczych. Jednocześnie, realizowano działalność w zakresie 
kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń11. Prowadzono 
także działalność dydaktyczną, organizując i prowadząc szkolenia dla osób kształcących się  
w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny12.  

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że do wykonywania zabiegów wykorzystywano wysokiej jakości 
produkty oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Ponadto, Sanatorium zapewniało realizację 
wykonywanych usług przez kadrę medyczną z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami 
zawodowymi. 

Sanatorium prowadziło działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza13, m.in.:  
najem pomieszczeń na kawiarnię i gabinety lekarskie, prowadzenie parkingu, wypożyczanie sprzętu 
turystycznego, sprzedaż posiłków oraz działalność hotelowa i handlowa. Przychody z ww. 
komercyjnej działalności nieleczniczej w 2014 r. wyniosły ok. 792.400,00 zł, natomiast w I kwartale 
2015 r. ok. 103.000,00 zł, co było korzystne finansowo dla Zakładu. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że w badanym okresie w jednostce kontrolowanej nie prowadzono  
- w ramach kontraktu z POW NFZ - ambulatoryjnej poradni kardiologicznej. Z uzyskanych wyjaśnień 

                                                           
8 Statut stanowi załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu 
Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sopocie 
(Dz. Urz. MSW poz. 21) – zwany dalej również Statutem. 
9 W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie wprowadzony 
zarządzeniem Nr 2/2013 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie z dnia 15 lutego 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 
2/2015 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie z dnia 27 lutego 2015 r.- zwany dalej również Regulaminem 
Organizacyjnym. 
10 Świadczenia prowadzono na podstawie umów zawartych z POW NFZ. 
11 Prowadzono programy zdrowotne państwa (Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowy 
Program Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, Program Ograniczenia 
Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce oraz Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego). W ramach ww. programów 
realizowano terapie indywidualne i grupowe, porady, wykłady i prelekcje dla pacjentów oraz warsztaty psychologiczne dla funkcjonariuszy 
Policji, a także szkolenia dla personelu medycznego Sanatorium. W ww. programach uczestniczyło łącznie 351 pacjentów,  
10 funkcjonariuszy oraz 87 pracowników. 
12 Sanatorium współpracowało z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku, Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu oraz 
Wyższą Szkołą Zarządzania w Gdańsku. Organizowano i prowadzono zadania dydaktyczne oraz praktyki studenckie w formie zajęć 
praktycznych (klinicznych) z przedmiotu Medycyna Fizykalna i Balneoklimatologia oraz Balneoklimatologia i leczenie uzdrowiskowe.  
W ramach zadań dydaktycznych oraz praktyk studenckich w jednostce w 2014 r. uczestniczyło - 389 osób, natomiast w I kwartale 2015 r. - 
305 osób. Ponadto, w badanym okresie prowadzono specjalizacje lekarskie dla 6 osób. 
13 Określona w § 22 Statutu. 
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wynika, że w 2015 r. podjęto decyzję o wznowieniu działalności ww. poradni. Sanatorium ponownie 
zarejestrowało poradnię kardiologiczną w prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą14 w celu przystąpienia w 2015 r. do konkursu na 
świadczenie tych usług w latach następnych. Przyczyna niepodjęcia ww. decyzji w 2014 r. wynikała  
z nieogłoszenia przez POW NFZ konkursu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w poradni 
kardiologicznej15. 

W badanym okresie Sanatorium nie realizowało zadań, które wykraczałyby poza zadania określone  
w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym.  

Z dokonanych ustaleń wynika, że SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie  
współpracowało - na podstawie zawartych umów16 - z podmiotami wykonującymi działalność 
leczniczą. Ww. działalność dotyczyła konsultacji lekarskich specjalistów, wykonywania badań 
laboratoryjnych i diagnostycznych, nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej oraz usług 
transportu sanitarnego pacjentów w dni powszednie, a także zabiegów w basenie solankowym. 
Ponadto, jednostka kontrolowana współpracowała z lokalnym szpitalem w zakresie kontynuacji 
leczenia i usprawniania pacjentów - po zakończeniu szpitalnego leczenia kardiologicznego - przez 
objęcie ich ambulatoryjnym leczeniem rehabilitacyjnym. Poprzez zawarcie ww. umów z podmiotami 
wykonującymi działalność leczniczą, Sanatorium zapewniało prawidłową realizację zadań 
statutowych Zakładu. Koszt przedmiotowych usług - w badanym okresie - wyniósł 53.678,20 zł17. 
Jednocześnie, Zakład współpracował z ośmioma lekarzami zatrudnionymi w ramach indywidualnych 
praktyk lekarskich, którzy uczestniczyli w realizacji kontraktu z NFZ. Koszt tych usług - w badanym 
okresie - wyniósł 409.936,00 zł18. 

Do oceny efektywności realizowanych zadań stosowano mierniki ekonomiczne19 służące do ustalenia 
relacji między nakładami a rezultatami, tj.: osiągnięcia zaplanowanych celów, stopnia zadowolenia 
pacjentów z jakości świadczonych usług oraz rodzaju i poziomu istniejącego ryzyka niewykonania 
założonych celów. W celu uzyskania informacji ekonomiczno-finansowej w Sanatorium sporządzano 
analizy działalności jednostki w poszczególnych obszarach jego działalności, tj.: medycznej, 
finansowej, administracyjno-gospodarczej, personalnej oraz marketingowej. Ponadto, na bieżąco 
monitorowano wyniki poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki poprzez sporządzanie 
comiesięcznych analiz ekonomicznych oraz zestawień z realizacji zawartych kontraktów20. W celu 

                                                           
14 Zgodnie z art. 100 ustawy o działalności leczniczej. 
15 W I kwartale 2013 r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez POW NFZ Sanatorium nie otrzymało wymaganej liczby punktów i nie 
otrzymało kontraktu z NFZ na prowadzenie ambulatoryjnej poradni kardiologicznej. W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2013 r., 
zamknięto poradnię kardiologiczną, a pacjentów od dnia 15 września 2013 r. przyjmował kardiolog w ramach indywidualnej praktyki 
lekarskiej.  
16 Sanatorium zawarło umowy z 7 lokalnymi zakładami opieki zdrowotnej. 
17 W 2014 r. - 48.720,10 zł; w I kwartale 2015 r. - 4.958,10 zł. 
18 W 2014 r. - 321.608,00 zł; w I kwartale 2015 r. - 88.328,00 zł. 
19 Mierniki ekonomiczne stosowane w Sanatorium to wysokość przychodów, kosztów, zysk/strata wskaźników ekonomiczno-finansowych 
oraz realizacja celów założonych w planie działania jednostki w danym okresie.  
20 Analizy ujmowano w Informacjach ekonomicznych, które zawierały dane dotyczące wykonania planu w roku ubiegłym, plan na rok 
bieżący, wskaźniki procentowe oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne, tj. płynności finansowej, rentowności sprzedaży, udziału kosztów 
w przychodach, a także wysokości przeciętnego wynagrodzenia na 1 etat, udziału kosztów pracy w kosztach ogółem oraz przychody ogółem 
na 1 zatrudnionego. Ww. informację otrzymywał dyrektor, którą przedstawiał Radzie Społecznej Sanatorium. Przedmiotowe informacje 
sporządzane były miesięcznie, z tym że pierwsza informacja obejmowała okres styczeń-marzec a ostatnia miesiąc listopad. Całościową 
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uzyskania informacji o stopniu realizacji misji, celów i zadań założonych w planie działalności 
jednostki sporządzano sprawozdania z prowadzonych działań w ramach systemu kontroli zarządczej. 
Wyniki auditów wewnętrznych, przeprowadzonych w celu weryfikacji skuteczności funkcjonowania 
Systemu Zarządzania Jakością, przyczyniły się również do oceny efektywności realizowanych zadań  
w Zakładzie21. Ponadto, do oceny efektywności realizowanych zadań wykorzystywano wyniki 
przeprowadzonych kontroli22, a także wpływające do jednostki skargi23. Jednocześnie, wśród 
kuracjuszy przeprowadzano anonimowe ankiety satysfakcji z jakości świadczonych usług  
w jednostce24. Uwagi i wnioski wynikające z ankiet służyły do dalszej poprawy standardu jakości 
wykonywanych usług oraz zapewnienia pełnej satysfakcji kuracjuszy z pobytu w Sanatorium, co 
należy uznać za dobrą praktykę.  

Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że Dyrektor Sanatorium dysponował skutecznymi 
mechanizmami oceny efektywności realizowanych zadań. Posiadane narzędzia dawały możliwość 
kierownikowi jednostki kontrolowanej dokonywania rzetelnej oceny funkcjonowania Sanatorium, 
uzyskiwania informacji o jego kondycji oraz o ewentualnych zagrożeniach w zakresie realizacji zadań,  
a także podjęcia w odpowiednim czasie stosownych działań. 

Z uzyskanych danych wynika, że w badanym okresie w Sanatorium leczono łącznie 7171 
pacjentów/kuracjuszy w ramach działalności stacjonarnej oraz 1312 pacjentów/kuracjuszy w ramach 
działalności ambulatoryjnej25.  

Na podstawie uzyskanych danych ustalono, że w ramach przychodów z udzielanych świadczeń 
zdrowotnych dominowały przychody z udzielonych świadczeń zdrowotnych w ramach umów 
zawartych z NFZ26. Udział przychodów ze świadczeń udzielanych komercyjnie w całości przychodów 
Sanatorium uzyskanych z udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej wyniósł w 2014 r. 11,9%, 

                                                                                                                                                                                     
informację za 12 miesięcy stanowiło sprawozdanie finansowe za rok obrotowy. Ponadto, sporządzane była na bieżąco w ujęciu 
miesięcznym informacje o realizacji kontraktów z POW NFZ pod względem finansowym, jak również informacje w zakresie ilościowym 
o realizacji umów z POW NFZ (miesięcznie i po odbytych turnusach). 
21 W 2014 r. w Sanatorium 9 auditów wewnętrznych (zweryfikowano pracę wszystkich kluczowych stanowisk jednostki oraz procesów 
organizacji). W wyniku przeprowadzonych audytów wskazano m.in.: zgodne z wymaganiami funkcjonowanie procesów Sanatorium oraz 
wysoką jakość świadczonych w jednostce usług sanatoryjno-rehabilitacyjnych. 
22 W badanym okresie w Sanatorium łącznie przeprowadzono 7 kontroli zewnętrznych. Z dokonanych ustaleń wynika, że jednostka 
wyeliminowała nieprawidłowość stwierdzoną w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  
w Gdańsku w zakresie podstawowych warunków prowadzenia działu farmacji szpitalnej (dokonano zakupu wzorcowanego elektronicznego 
termohigrometru oraz termometru elektronicznego do chłodziarki). W wyniku pozostałych kontroli zewnętrznych przeprowadzonych  
w Zakładzie przez Państwowy Inspektorat Sanitarny MSW na obszarze województwa pomorskiego w Gdańsku oraz Urząd Kontroli 
Skarbowej w Gdańsku nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Ponadto, w Zakładzie przeprowadzono kontrole wewnętrzne, m.in. 
w zakresie sporządzania dokumentacji medycznej, działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, a także stanu 
technicznego budynku, przeglądu stanowisk pracy oraz przeglądu sprzętu transportowego i zaplecza transportowego. W wyniku ww. 
kontroli na bieżąco podejmowano działania polegające na usunięciu stwierdzonych uchybień. 
23 W jednostce sporządzono dokument pt.: Analiza skarg i wniosków za 2014 r. 
24 W badanym okresie Komisja Jakości Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie powołana zarządzeniem Dyrektora Sanatorium Nr 
18/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. – raz na kwartał – zapoznawała się z ankietami (w 2014 r. - 523 ankiety; w I kwartale 2015 r. - 154 
ankiety). Wyniki przeprowadzonej analizy ankiet zawierano w stosownych sprawozdaniach. 
25 W 2014 r. – 5927 osób w trybie stacjonarnym i 1024 osób w ramach działalności ambulatoryjnej; I kwartał 2015 r. – 1244 osób w ramach 
działalności stacjonarnej i 288 osób w ramach działalności ambulatoryjnej, w tym w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 
komercyjnie leczono łącznie 1520 pacjentów (w 2014 r. – 1374 osoby; w I kwartale 2015 r. – 146 osób). 
26 Przychody Sanatorium uzyskane z kontraktów zawartych z POW NFZ w 2014 r. wyniosły 7.955.492,95 zł, co stanowiło 78,5% przychodów 
z udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. W I kwartale 2015 r. przychody te osiągnęły wartość 1.777.473,60 zł, co stanowiło 96,4% 
przychodów uzyskanych z udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. 
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natomiast w I kwartale 2015 r. wskaźnik ten osiągnął 3,5%. Prowadzenie odpłatnej działalności 
medycznej (komercyjnej) było więc dla Zakładu korzystne. 

1.2. Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie o prawach pacjenta. 

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono, że w Sanatorium przestrzegano - wytypowanych do 
kontroli27 - praw pacjenta, określonych w ustawie o prawach pacjenta. Na terenie SP ZOZ Sanatorium 
Uzdrowiskowym MSW w Sopocie zamieszczono w miejscach ogólnodostępnych informację - w 
formie pisemnej - o prawach pacjenta oraz o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
Informację o udzielanych świadczeniach udostępniono również na stronie internetowej jednostki. W 
jednostce zapewniono możliwość realizacji prawa pacjenta do przechowywania rzeczy 
wartościowych w depozycie28 oraz prawo do opieki duszpasterskiej. Prawo pacjenta do wyrażania 
zgody lub odmowy zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowane było w formie 
pisemnej29. 

W Sanatorium przyjęto sformalizowane zasady ochrony i udostępniania dokumentacji medycznej30.  
Z uzyskanych od kierownika jednostki kontrolowanej wyjaśnień wynika, że udostępniając 
dokumentację medyczną - w ramach prowadzonych kontroli - weryfikowano uprawnienia 
kontrolerów do dostępu do dokumentacji medycznej. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej 
miały osoby wykonujące zawód medyczny. 

W badanym okresie Sanatorium prowadziło dokumentację medyczną również w formie 
elektronicznej. W Sanatorium stosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych stosownie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 
Jednostka kontrolowana zapewniała fizyczną ochronę dokumentacji medycznej przed zmianą, utratą, 
uszkodzeniem, zniszczeniem lub dostaniem się w niepowołane ręce. Administrator bezpieczeństwa 
informacji sprawował w Sanatorium nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony, dotyczących 
stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 
danych osobowych stosownie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia 
danych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieupoważnioną, przetwarzaniem ich z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem31. Systemy informatyczne stosowane do przetwarzania danych osobowych były 
zaopatrzone w programy chroniące je przed działaniem wirusów komputerowych. Ponadto, dostęp 
do zbioru danych osobowych wymagał uwierzytelnienia poprzez podanie przez użytkownika 

                                                           
27 Prawo pacjenta do świadczeń medycznych, do dokumentacji medycznej, do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, do 
opieki duszpasterskiej, do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. 
28 Regulamin prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Sopocie stanowi załącznik 
Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego. 
29 Zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjent podpisywał na pierwszej stronie historii choroby. Jeżeli pacjent w trakcie pobytu 
odmówił proponowanego postępowania medycznego, wówczas składał pisemne oświadczenie o rezygnacji. 
30 Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w zarządzeniu Nr 8/2011 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium MSW w Sopocie z dnia  
4 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i archiwizacji dokumentacji medycznej oraz zarządzeniu Nr 
10/2015 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium MSW w Sopocie z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu 
 i archiwizacji dokumentacji medycznej wydane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
31 Dyrektor Sanatorium powierzyła pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w Zakładzie firmie DSI. 
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identyfikatora i hasła32. Do elektronicznej dokumentacji medycznej dostęp mieli upoważnieni - przez 
kierownika jednostki kontrolowanej - pracownicy zatrudnieni w Sanatorium33. 

Należy zaznaczyć, że w jednostce kontrolowanej - w badanym okresie – dyrektor ds. lecznictwa 
Sanatorium przeprowadzał kontrole dokumentacji medycznej34. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że w badanym okresie za udostępnianie dokumentacji medycznej 
jednostka pobierała opłaty w wysokości określonej w cenniku opłat35.  

Informacja o pobieranych opłatach dotyczących realizacji praw pacjenta była jawna i udostępniona  
w lokalu jednostki kontrolowanej. 

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że w okresie objętym kontrolą Sanatorium nie było objęte 
postępowaniem prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta w związku z możliwym naruszeniem 
praw pacjenta oraz nie były na Sanatorium nakładane kary pieniężne w związku z naruszeniem 
zbiorowych praw pacjentów. 

1.3. Prawidłowość prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia36. 

Kontrola wykazała nieprawidłowe prowadzenie przez Sanatorium list oczekujących37. Z dokonanych 
ustaleń wynika, że w okresie objętym kontrolą listy oczekujących w jednostce prowadzone były  
w formie elektronicznej. Pacjenci kwalifikowani byli do odrębnych kategorii medycznych „przypadek 
pilny” i „przypadek stabilny”. Kwalifikowanie do odrębnych kategorii odbywało się na podstawie 
następujących kryteriów medycznych: stan zdrowia pacjenta, rokowanie co do dalszego przebiegu 
choroby, choroby współistniejące mające wpływ na chorobę, z powodu której nastąpić miało 
udzielenie świadczenia oraz zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia 
niepełnosprawności38. 

                                                           
32 Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe  
w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Sopocie i Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wprowadzonych 
zarządzeniem Nr 19/2014 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie z dnia 31 grudnia 2014 r. wydanym na 
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. (Wcześniej obowiązywało zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 1 marca 2011 r.  
w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz zarządzenie 
Nr 7/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa stosowanej przy przetwarzaniu danych osobowych). 
33 Ogółem 36 osób (17 lekarzy i 19 pielęgniarek). 
34 W badanym okresie przeprowadzono 2 takie kontrole (w dniu 8 lipca 2014 r. oraz w dniu 15 stycznia 2015 r.). W wyniku ww. kontroli, 
kompleksowo skontrolowano dokumentacje medyczną dotyczącą wszystkich świadczeń realizowanych w Sanatorium. Stwierdzone 
uchybienia dotyczące braku podpisu lub pieczątki korygowano na bieżąco z osobami sporządzającymi dokumentację medyczną. Ponadto,  
w dniu 5 września 2014 r. dyrektor ds. Lecznictwa Sanatorium zorganizował - dla lekarzy zatrudnionych w Sanatorium - spotkanie dotyczące 
dokumentacji medycznej. Na ww. spotkaniu przypomniano zasady sporządzania dokumentacji medycznej (przepisy), omówiono wyniki 
kontroli dokumentacji medycznej za pierwsze półrocze 2014 r. oraz propozycje zmian w programie komputerowym w zakresie historii 
choroby. 
35 Za udostępnianie dokumentacji medycznej Sanatorium pobierało opłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 28 ust. 4 ustawy 
o prawach pacjenta. Cennik opłat zawarto w załączniku Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego oraz na stronie internetowej jednostki (opłata 
za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosiła 6,00 zł, natomiast opłata za jedną stronę kopii dokumentacji 
medycznej wynosiła 0,60 zł). 
36 Zwanych dalej również listami oczekujących. 
37 Badaniem kontrolnym objęto listy oczekujących sporządzone w lutym 2014 r. i 2015 r. na Oddziale Dział Usprawniania Leczniczego -
Porady lekarskie i Oddziale Dział Usprawniania Leczniczego – Dzienna rehabilitacja ogólnoustrojowa (dowód kontroli stanowią ww. 
zanonimizowane listy oczekujących). 
38 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się 
świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1661). 
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Ustalono, że listy oczekujących nie zawierały części danych określonych przepisami prawa39,  
co uznano za nieprawidłowość. W prowadzonych listach oczekujących zdarzały się przypadki40 
nieumieszczania informacji dotyczącej rozpoznania lub powodu przyjęcia pacjenta. Z uzyskanych 
wyjaśnień wynika, że przyczyna braku ww. danych na listach oczekujących wynikała z niewpisania tej 
informacji na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego, co uniemożliwiło wprowadzenie 
rozpoznania w chwili zapisywania świadczeniobiorcy do kolejki oczekujących. Niemniej jednak,  
z wyjaśnień kierownika jednostki kontrolowanej wynika, że obowiązkiem pacjenta było - w terminie 
14 dni - uzupełnienie brakującego kodu rozpoznania. Należy jednak zaznaczyć, że listy oczekujących 
nie zostały uzupełnione w powyższym zakresie. Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości było 
przekazywanie do NFZ niepełnych danych pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia. 
Powyższe wskazuje, że nadzór w zakresie prawidłowości prowadzenia list oczekujących nie był 
wystarczający. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi specjalista pielęgniarka  
z Poradni Leczenia Uzdrowiskowego i Rehabilitacji Leczniczej Sanatorium oraz zespół dokonujący 
oceny list oczekujących.  

Wpisy na listach oczekujących dokonywane były zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a pacjenci 
informowani byli o terminie udzielenia świadczenia osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Ponadto, 
na listach oczekujących wpisywane były informacje o dacie i przyczynie skreślenia pacjenta z listy 
oczekujących. 

W badanym okresie listy oczekujących były poddawane okresowej ocenie (raz w miesiącu) przez 
powołany do tego zespół41, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej42. Z dokonanej oceny przyjęć ww. zespół sporządzał 
raporty, które przedstawiał do akceptacji zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOS Sanatorium MSW  
w Sopocie. 

Sposób prowadzenia list oczekujących - w okresie objętym kontrolą - przez Sanatorium nie był 
zmieniany, a informacje o czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia przekazywane były do POW 
NFZ terminowo.  

1.4. Skargi pacjentów na jakość udzielanych świadczeń. 

Ustalono, że w SP ZOZ Sanatorium MSW w Sopocie, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego43, przyjęto sformalizowaną procedurę postępowania  
w przypadku skarg pacjentów44. Zgodnie z wymienioną procedurą w Sanatorium prowadzono rejestr 
skarg i wniosków, z którego wynikało, że do jednostki w badanym okresie wpłynęło ogółem 11 
                                                           
39 Określonych w art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).. 
40 50 przypadków na 190 objętych badaniem kontrolnym, co stanowiło 26%. 
41 Zespół powołano na podstawie zarządzenia Nr 21/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie listy osób oczekujących na świadczenia opieki 
zdrowotnej. 
42 Tj.: prawidłowości prowadzenia dokumentacji, czasu oczekiwania oraz zasadności i przyczyn zmian terminów udzielania świadczenia. 
43 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 - tekst jednolity. 
44 Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w SP ZOS Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie stanowiący 
załącznik do zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w SP ZOS Sanatorium Uzdrowiskowe MSW  
w Sopocie. 
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skarg/wniosków. Ustalono, że wszystkie skargi/wnioski zostały rozpatrzone pisemnie, zgodnie  
z obowiązującą regulacją. Pokreślenia wymaga również fakt, że do jednostki - w badanym okresie - 
wpływały podziękowania kuracjuszy korzystających z usług Sanatorium. 

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono, że w Sanatorium prawidłowo rozpatrywano skargi 
wpływające do jednostki. Przedmiotowe skargi/wnioski nie zawierały zastrzeżeń do jakości 
udzielanych świadczeń w Sanatorium, nie stanowiły więc podstawy do wprowadzania zmian w tym 
zakresie. 

2. Gospodarka finansowa Zakładu. 

W wyniku dokonanych ustaleń pozytywnie oceniono działalność Sanatorium w zakresie prowadzenia 
gospodarki finansowej oraz realizacji umów zawartych z POW NFZ w okresie 1 stycznia 2014 r. - 31 
marca 2015 r. 

2.1. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w okresie objętym kontrolą. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że w okresie objętym kontrolą w Sanatorium prawidłowo prowadzono 
gospodarkę finansową. W badanym okresie Plan finansowy Sanatorium na 2014 r.45 oraz Plan 
finansowy jednostki kontrolowanej na 2015 r.46 nie były zmieniane i podczas ich realizacji nie 
wystąpiły zakłócenia. Zakład realizując ww. plany finansowe nie przekroczył limitów określonych 
zarówno po stronie kosztów, jak i przychodów47.  

W Zakładzie sporządzano w sposób rzetelny sprawozdania okresowe48 odzwierciedlające kondycję 
finansową jednostki kontrolowanej i terminowo przedkładano je organowi nadzoru. Niemniej jednak, 
sprawozdania Rb-Z dotyczące 2014 r. były niezgodne z § 3 pkt 7 Instrukcji sporządzania 
sprawozdań49, zgodnie z którym zaciągnięte zobowiązania o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż 
rok, należało wykazywać w części E2.2 (w sprawozdaniach zaprezentowano część wsparcia 
finansowego na lata 2013-2016, które było wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, 
jako zobowiązanie krótkoterminowe w części E2.1). Ustalono, że w skorygowanym50 sprawozdaniu 
Rb-Z, ukazującym zobowiązania Zakładu wg stanu na koniec 2014 r., prawidłowo wykazano wszystkie 
zobowiązania. Ponadto, skorygowane sprawozdanie Rb-Z przesłano do Departamentu Zdrowia MSW 
przed rozpoczęciem czynności kontrolnych51. Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2015 r. opracowano 
prawidłowo.  

                                                           
45 W dniu 23 grudnia 2013 r. zatwierdzenia planu finansowego Zakładu na 2014 r. dokonał Minister Spraw Wewnętrznych (z up. Dyrektor 
Departamentu Zdrowia MSW), zaś Rada Społeczna Zakładu pozytywnie zaopiniowała Plan finansowy Sanatorium na 2014 r. w dniu 12 
listopada 2013 r. (uchwała Nr 5/2013). 
46 W dniu 29 grudnia 2014 r. zatwierdzenia planu finansowego Zakładu na 2015 r. dokonał Minister Spraw Wewnętrznych  
(z up. Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW), natomiast Rada Społeczna Zakładu pozytywnie zaopiniowała Plan finansowy 
Sanatorium na 2015 r. w dniu 12 grudnia 2014 r. (uchwała Nr 6/2014). 
47 W 2014 r. przychody ogółem zostały osiągnięte w 99,82% w odniesieniu do planu finansowego, natomiast poniesione koszty wyniosły 
99,57% zaplanowanych kosztów. 
48 Rb-N, Rb-Z, MZ-03. 
49 Stanowiącą załącznik Nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora 
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773 – tekst jednolity), wydanego na podstawie art. 41 ust. 5 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 
50 Obejmującym dane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 
51 W dniu 18 maja 2015 r. 
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Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną 
Zakładu52, zbadane przez biegłego rewidenta53 oraz zatwierdzone przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych54.   

W 2014 r. Zakład osiągnął zysk netto55 w wysokości 145.511,68 zł, który był o 29.661,68 zł wyższy od 
planowanego56. Wzrost wyniku finansowego netto o 25,6% spowodowany był przede wszystkim 
ograniczeniem kosztów działalności operacyjnej o 0,43% , przy jednocześnie mniejszych przychodach 
o 0,18%. 

W poniższej tabeli przedstawiono - w ujęciu kwartalnym - wysokość zobowiązań Zakładu w okresie 
objętym kontrolą. W badanym okresie struktura zobowiązań Zakładu wg stanu na koniec każdego 
kwartału była stabilna. Niemniej jednak stwierdzono, że na koniec I kwartału 2014 r. i 2015 r. 
najwyższy udział w zobowiązaniach dotyczył zakupu usług obcych (odpowiednio - 49,76% i 39,57%). 
Powyższe wynikało z wzrostu wartości zakupów usług obcych na potrzeby przeprowadzonych przez 
Zakład remontów57. Ponadto, na wzrost pozostałych zobowiązań cywilnoprawnych w zobowiązaniach 
wg stanu na koniec I kwartału 2015 r. względem IV kwartału 2014 r.58, tj. do poziomu 29,3% z 
15,22%, miały wpływ m.in.: zaliczki wpłacone przez przyszłych kuracjuszy na poczet pobytów 
komercyjnych.  

Zobowiązania z tytułu 
Wysokość zobowiązań (w zł) Zakładu wg stanu na ostatni dzień 

I kw. 2014 r. II kw. 2014 r. III kw. 2014 r. IV kw. 2014 r. I kw. 2015 r. 
ZUS 149.639  176.070  153.235  163.523  149.683  
US 30.691  44.416  42.744  88.293  32.751  
PFRON 6.848  6.709  6.305  6.064  7.057  
Wsparcie finansowe 255.700  222.400  189.100  155.800  122.500  
Zakup leków i materiałów medycznych 8.382  4.606  4.696  7.259  14.112  
Zakup sprzętu i aparatury medycznej 5.491  0 0 0 0 
Zużycie energii, gazu, wody 64.181  24.046  65.952  79.696  128.788  
Zakup usług obcych 756.700  77.164  204.531  105.459  660.684  
Wobec pracowników 2.379  9.963  14.442  128.374  19.063  
Pozostałe zobowiązania publicznoprawne 50.976  33.984  16.992  0 45.966  
Pozostałe zobowiązania cywilnoprawne 189.717  381.499  248.497  131.868  489.200  

Razem 1.520.704  980.857  946.494  866.336  1.669.804  

                                                           
52 W dniu 2 kwietnia 2015 r. 
53 Który wydał w dniu 23 marca 2015 r. pisemną opinię o tym, że sprawozdanie finansowe było zgodne z zasadami (polityką) 
rachunkowości, a także rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Zakładu. W części A.2 raportu 
uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego biegły rewident zawarł wzmiankę o niewystępowaniu bezpośredniego 
zagrożenia kontynuacji działania Zakładu spowodowanego brakiem dostatecznej płynności finansowej oraz niewystępowaniu 
przeterminowanych zobowiązań wobec budżetu i kontrahentów. 
54 W dniu 12 maja 2015 r. 
55 Wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2014 r. 
56 Wynik finansowy planowany był na poziomie 115.850,00 zł netto. 
57 W I kwartale 2014 r. – na oddziale kardiologicznym na V piętrze Sanatorium; w I kwartale 2015 r. – na oddziale sanatoryjnym na VI 
piętrze Zakładu. 
58 Różnica w wartości absolutnej to 357.332,00 zł. 
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Z ustaleń kontroli wynika, że w badanym okresie nie występowały koszty obsługi zadłużenia59. 

Na koniec 2014 r. zobowiązania Zakładu były nieznacznie wyższe (o 25.336,00 zł, tj. o ok. 3%) od 
zaplanowanych60 i wyniosły 866.336,00 zł. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że ww. wzrost 
spowodowany był zwiększeniem zobowiązań wobec dostawców z tytułu zakupów, z przedłużonym 
terminem płatności, w ramach przygotowań do remontu oddziału sanatoryjnego61. Niemniej jednak, 
limit kosztów w 2014 r. nie został przekroczony, a w przedstawionych zobowiązaniach nie 
występowały zobowiązania wymagalne. 

W toku kontroli dokonano porównania wyniku finansowego Sanatorium za I kwartał 2015 r.  
w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Z ustaleń kontroli wynika, że wg stanu na dzień 31 marca 
2014 r. Zakład wygenerował stratę w wysokości 393.749,33 zł, a na dzień 31 marca 2015 r. 
Sanatorium osiągnęło stratę w wysokości 421.644,10 zł. Przyczyną poniesionej straty było wyłączenie 
łóżek na oddziałach Zakładu, spowodowane przeprowadzanymi w tym czasie remontami62.  
W związku z powyższym, w celu zrealizowania kontraktów zawartych z POW NFZ, w ograniczonym 
zakresie prowadzono komercyjną działalność leczniczą. 

2.2. Realizacja umów zawartych z POW NFZ w latach 2014-2015. 

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą w Zakładzie 
prawidłowo realizowano umowy zawarte z POW NFZ. W 2014 r. Zakład uzyskał nieznacznie wyższe 
łączne przychody z kontraktów zawartych z POW NFZ niż przewidziano w Planie finansowym 
jednostki kontrolowanej na 2014 r. Ponadto, w toku kontroli nie stwierdzono istotnych zagrożeń dla 
realizacji umów z POW NFZ w 2015 r. 

W tabeli zaprezentowano realizację planów finansowych w latach 2012-2014 w zakresie przychodów 
z kontraktów zawartych z POW NFZ. 

Zakres świadczenia finansowanego 
z kontraktów zawartych z POW NFZ 

Realizacja planów finansowych Zakładu (w %) 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 
Lecznictwo uzdrowiskowe 97 99 99 

Rehabilitacja lecznicza 132 82 122 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 105 50 -  
Łączny udział przychodów ze wszystkich 
zakresów świadczeń finansowanych 
z kontraktów zawartych z POW NFZ  
w łącznych przychodach określonych w tych 
kontraktach 

104 94 103 

Z przedstawionych poniżej danych wynika, że w 2014 r. Zakład zrealizował niższe niż w 2013 r. 
przychody z kontraktów zawartych z POW NFZ o prawie 350.000,00 zł. Niemniej jednak należy 

                                                           
59 Ustalono, że w dniu 29 lutego 2016 r. upływa termin spłaty pożyczki inwestycyjnej w kwocie 400.000,00 zł (w dniu 7 lutego 2013 r. 
została zawarta umowa pomiędzy Związkiem Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych a Zakładem). Zobowiązanie 
było nieoprocentowane i spłacano je w równych miesięcznych ratach. Wysokość zobowiązania wg stanu na dzień 31 marca 2015 r. 
wynosiła 122.500,00 zł.  
60 Na poziomie 841.000 zł. Ponadto, w Planie finansowym na 2014 r. określono zobowiązania wg stanu na początek i na koniec roku. 
61 Dotyczy remontu na VI piętrze Zakładu, rozpoczętego w dniu 30 grudnia 2014 r. i zakończonego w dniu 13 marca 2015 r. 
62 W I kwartale 2014 r. wyłączono 24 łóżka na oddziale rehabilitacji kardiologicznej, natomiast w I kwartale 2015 r. 33 łóżka na oddziale 
sanatoryjnym.  
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zaznaczyć, że ww. spadek przychodów przewidziano już w momencie sporządzenia planu 
finansowego na 2014 r., w którym na niższym (o ponad 1.000.000,00 zł) poziomie określono możliwe 
do uzyskania przez Sanatorium przychody z tytułu zawartych kontraktów z POW NFZ. Ponadto, 
w 2014 r. Zakład uzyskał wyższe niż przewidziano w planie finansowym przychody z kontraktów 
zawartych z POW NFZ o ponad 200.000,00 zł, tj. o 2,6 %. Poziom zaplanowanych i zrealizowanych 
przychodów w 2014 r. był zbliżony do analogicznych przychodów w 2012 r. Powyższe ustalenia 
potwierdzają, że prawidłowo zaplanowano przychody z kontraktów zawartych z POW NFZ na 2014 r. 

Realizacja przychodów z kontraktów zawartych z POW NFZ (w zł) względem planów finansowych 
Zakładu 

Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r. 2014 r. 
Plan finansowy (pf) 7.707.446,55 8.820.090,60 7.754.151,40 
Zrealizowane przychody (zp) 8.034 643,95 8.301.728,65 7.955.492,95 
Różnica (zp-pf) 327.197,40 -518.361,95 201.341,55 

Udział przychodów z umów zawartych z POW NFZ (tj. 7.955.492,95 zł) w całości wygenerowanych 
przez Zakład przychodów (tj. 11.495.277,32 zł) w 2014 r. stanowił 69,2%. Przychody z umów 
zawartych z POW NFZ (tj. 7.955.492,95 zł) stanowiły 88,1% przychodów z udzielonych świadczeń 
opieki zdrowotnej63 (tj. 9.029.150,05). Natomiast odsetek przychodów z wszystkich udzielonych 
świadczeń opieki zdrowotnej (tj. 9.029.150,05 zł) w całości przychodów (tj. 11.495.277,32 zł) wynosił 
78,5%. Wymienione dane stanowią potwierdzenie, że działalność Zakładu finansowana była głównie 
ze środków pochodzących z kontraktów zawartych z POW NFZ.  

W 2014 r. Zakład niemal w pełni (tj. w 99,69%) osiągnął przychody z umów64 podpisanych z POW 
NFZ. Uzyskane w 2014 r. przychody z zawartych umów w stosunku do maksymalnych przychodów, 
możliwych do uzyskania przez Zakład na podstawie zawartych umów, przedstawiono w poniższej 
tabeli. 

Zakres świadczenia finansowanego z kontraktów zawartych 
z POW NFZ 

2014 r. 
Zgodnie 

z umową65 (w zł) 
Uzyskane 

przychody (w zł) 
Realizacja 

umowy (w %) 
1) Lecznictwo uzdrowiskowe, w tym: 6.404.799,00 6.382.173,00 99,65 
Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci 
(ULADID) 

55.008,00 54.888,00 99,78 

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych (ULSD) 4.970.994,00 4.955.374,00 99,69 
Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych (ULSzD) 1.121.757,00 1 117.571,00 99,63 
Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium 
uzdrowiskowym (URDDWSU) 

257.040,00 254.340,00 98,95 

2) Rehabilitacja lecznicza, w tym: 1.575.351,80 1.573.319,95 99,87 
Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (LAOR) 21.021,00 21.021,00 100,00 
Fizjoterapia ambulatoryjna (FA) 191.221,80 191.208,15 99,99 

                                                           
63 Obejmujących dodatkowo świadczenia komercyjne. 
64 W okresie objętym kontrolą Zakład posiadał osobne umowy na realizację świadczeń zdrowotnych ze środków POW NFZ: jedną w zakresie 
lecznictwa uzdrowiskowego (w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2018 r.), drugą w zakresie rehabilitacji leczniczej (w okresie 1 lipca 
2013 r. – 30 czerwca 2016 r.). 
65 Dane uwzględniające zmiany w umowach, tj. w przypadku umowy w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego liczby wynikają z aneksu z dnia 
18 grudnia 2014 r., natomiast w odniesieniu do rehabilitacji leczniczej wartości zostały zaczerpnięte z aneksu z dnia 13 lutego 2015 r. 
Wymienione aneksy zostały wykazane w dalszej części dokumentu wraz z przyczynami ich zawarcia. 
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Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym 
(ROWOOD) 

299.428,50 299.365,50 99,98 

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych 
(RKWWS) 

1.063.680,50 1.061.725,30 99,82 

Razem umowy (1+2) 7.980.150,80 7.955.492,95 99,69 

Z ustaleń kontroli wynika, że w badanym okresie w Sanatorium nie wykonywano świadczeń ponad 
limit, natomiast umowy zawarte z POW NFZ realizowano planowo. Należy zaznaczyć, że w trakcie 
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej występowały tzw. niedojazdy pacjentów66, z tytułu których 
Zakład nie otrzymywał z POW NFZ świadczeń finansowych.  

Kontrola wykazała, że najwyższe przychody uzyskało Sanatorium w II i III kwartale 2014 r., natomiast 
najniższe odnotowano w I kwartale 2014 r. i 2015 r., z uwagi na przeprowadzane w tym czasie 
remonty Zakładu oraz mniejsze, niż w miesiącach o wyższych temperaturach, zainteresowanie 
usługami komercyjnymi świadczonymi przez Zakład. Ustalenia kontroli obrazuje poniższy wykres. 

Struktura przychodów Zakładu w kolejnych kwartałach okresu 
objętego kontrolą

- 

500 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

3 500 000 

I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014  I kw. 2015

Okres

Zł

Przychody netto ze sprzedaży 

Przychody z NFZ

Przychody ze świadczeń zdrowotnych odpłatnych
 

Ewidencja kosztów prowadzona była w Zakładzie w układzie rodzajowym „4” i kalkulacyjnym „5”67 
z wykorzystaniem konta 490 - Rozliczenie kosztów, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących ewidencji  
i rozliczeń kosztów zawartych w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości  
w Zakładzie68. W Sanatorium nie była prowadzona odrębna analiza kosztów świadczeń opieki 
zdrowotnej, udzielanych na podstawie umów zawartych z POW NFZ. W związku z powyższym, nie 
było możliwe ustalenie wyniku finansowego z realizacji kontraktów zawartych z POW NFZ69. Należy 

                                                           
66 Mające również wpływ na rzeczowo-finansowy zakres świadczeń finansowanych przez POW NFZ. Każdorazowo w przypadku 
wprowadzania zmian dotyczących realizacji kontraktów strony umów dochowywały formy pisemnej, co zostało opisane w dalszej części 
niniejszego dokumentu. 
67 Obejmującym podział wg miejsc powstania: ośrodki zadaniowe o charakterze medycznym, ośrodki usługowe o charakterze medycznym, 
ośrodki usługowe o charakterze niemedycznym, ośrodek kosztów ogólnozakładowych. 
68 W załączniku Nr 4 obejmującym zasady ewidencji i rozliczania kosztów. 
69 Z danych zawartych w Sprawozdaniu finansowym za 2014 r. wynika, że Zakład osiągnął w 2014 r. zysk ze sprzedaży w wysokości 
26.281,06 zł. 
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jednak zaznaczyć, że w Zakładzie na podstawie rachunku kosztów szacowano i analizowano70 na 
bieżąco m.in. koszty osobodnia71 oraz punktu rozliczeniowego72.  

Z dokonanych ustaleń wynika, że Zakład wystąpił73 do POW NFZ z wnioskiem dotyczącym umowy 
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego o zamianę jednostek rozliczeniowych oraz ich wartości 
z uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym na uzdrowiskowe leczenie 
sanatoryjne dorosłych. Przyczyną wymienionego wystąpienia do POW NFZ były wymogi POW NFZ  
w odniesieniu do kadry lekarskiej74 w Sanatorium, która miała wykonywać zadania w zakresie 
rehabilitacji sanatoryjnej w świadczeniu lecznictwa uzdrowiskowego. Powyższa zamiana w zakresie 
realizacji umowy była racjonalna ekonomicznie. Ustalono, że wniosek Zakładu uzyskał akceptację 
POW NFZ. Strony umowy w drodze porozumienia rozwiązały umowę w zakresie uzdrowiskowej 
rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym i od dnia 1 stycznia 2015 r. nastąpiło 
zwiększenie wartości kontraktu na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych. W toku kontroli nie 
stwierdzono innych odstępstw od zawartych umów z POW NFZ realizowanych w 2015 r. Z ustaleń 
kontroli wynika, że każdorazowo w przypadku wprowadzania zmian w zakresie realizacji umów 
strony kontraktów dochowywały formy pisemnej. Zmiany umów zawartych z POW NFZ w zakresie ich 
planów rzeczowo-finansowych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Lecznictwo uzdrowiskowe (w zł) 
2014 r. 

Aneks do umowy 
(obejmujący zmianę planu 

rzeczowo-finansowego) 
z dnia 

Wartość ULADID75 ULSD76 ULSzD77 URDDWSU78 

29 listopada 2013 r.79 6.596.868,00 67.800,00 5.069.400,00 1.200.108,00 259.560,00 
20 października 2014 r.80 6.596.868,00 67.800,00 5.069.400,00 1.200.108,00 259.560,00 
18 grudnia 2014 r.81 6.404.799,00 55.008,00 4.970.994,00 1.121.757,00 257.040,00 

2015 r. 
20 listopada 2014 r.82 6.643.302,00 99.450,00 5.343.744,00 1.200.108,00  

  
Rehabilitacja lecznicza (w zł) 

2014 r. 

                                                           
70 Regularnie danych w tym zakresie dostarczały - opisane we wcześniejszej części niniejszego dokumentu - Informacje ekonomiczne. 
71 Jednostka rozliczeniowa w zakresie umowy obejmującej lecznictwo uzdrowiskowe. 
72 Jednostka rozliczeniowa w zakresie umowy obejmującej rehabilitację leczniczą. 
73 W dniu 15 października 2014 r. 
74 Przy kontraktowaniu na 2015 r. POW NFZ zgłosił potrzebę na 8 łóżek w zakresie rehabilitacji sanatoryjnej w świadczeniu lecznictwa 
uzdrowiskowego. Aby przyjąć ofertę NFZ Sanatorium musiałoby zatrudniać, zgodnie z wymogami, 1 lekarza na cały etat. Norma lekarza 
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy to 70 pacjentów. 
75 Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci. 
76 Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych. 
77 Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych. 
78 Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym. 
79 Zawarcie umowy w dniu 29 listopada 2013 r. a nie aneksu. 
80 Aneks został podpisany w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego oraz zarządzeniem Nr 65/2014/DSM Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo 
uzdrowiskowe. 
81 Zawarcie aneksu wynikało z wniosku POW NFZ z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmniejszenia zobowiązania POW NFZ z tytułu tzw. 
niedojazdów. 
82 Zawarcie aneksu było rezultatem, opisanego we wcześniejszej części niniejszego dokumentu, wniosku Zakładu z dniu 15 października 
2014 r. 
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Aneks do umowy 
(obejmujący zmianę planu 

rzeczowo-finansowego) 
z dnia 

Wartość LAOR83 FA84 ROWOOD85 RKWWS86 

31 grudnia 2013 r. 1.289.919,40 21.021,00 189.000,00 296.352,00 783.546,40 
30 maja 2014 r.87 1.571.919,40 21.021,00 189.000,00 296.352,00 1.065.546,40 
30 grudnia 2014 r.88 1.571.919,20 21.021,00 191.221,80 298.830,00 1.060.846,40 
13 lutego 2015 r.89 1.575.351,80 21.021,00 191.221,80 299.428,50 1.063.680,50 

2015 r. 
12 stycznia 2015 r.90 1.571.919,40 21.021,00 189.000,00 296.352,00 1.065.546,40 

Z dokonanych ustaleń wynika, że w procesie kontraktowania świadczeń przez POW NFZ w zakresie 
lecznictwa uzdrowiskowego w 2014 r., ze skutkiem na 2015 r., stawki zaproponowane przez Zakład 
zostały zaakceptowane przez POW NFZ. Tym samym, utrzymane zostały wszystkie stawki za osobodni 
obowiązujące w 2014 r., z wyjątkiem jednej91, która wzrosła w porównaniu do przyjętej umownie 
ceny osobodnia w 2014 r. o ponad 8%. W 2015 r. utrzymane zostały stawki z 2014 r. w zakresie 
rehabilitacji leczniczej. 

W toku kontroli nie przedstawiono wyodrębnionych, kompleksowych dokumentów planistycznych 
dotyczących rozwoju Zakładu w kontekście przyszłych umów zawieranych z POW NFZ. Niemniej 
jednak, Sanatorium posiadało wieloletni plan finansowy na lata 2014-201892, w którym ujęto 
prognozowane przychody z POW NFZ. Ponadto, w Sprawozdaniu z działalności Zakładu za 2014 r., 
stanowiącym załącznik do sprawozdania finansowego za 2014 r., przedstawiono Plan działalności  
w 2015 r., w którym ujęto tematykę dotyczącą pozyskiwania środków finansowych i nakładów 
inwestycyjnych. Jak opisano we wcześniejszej części niniejszego dokumentu, w badanym okresie 
obowiązywały dwie umowy na realizację świadczeń zdrowotnych ze środków POW NFZ, tj.: w okresie 
1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2018 r. (w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego) oraz w okresie 1 lipca 
2013 r. – 30 czerwca 2016 r. (w zakresie rehabilitacji leczniczej). Umowy te, z uwagi na wieloletni 
okres obowiązywania, określają kierunki finansowania działalności leczniczej Zakładu ze środków 
publicznych, stanowiącej jednocześnie główne źródło przychodów Zakładu. Ponadto, z uzyskanych 
wyjaśnień wynika, że pod koniec 2015 r. Zakład będzie uczestniczył w konkursie ofert na rehabilitację 
leczniczą, co potwierdza, że kierownictwo Sanatorium zamierza kontynuować ww. działalność po 
wygaśnięciu umowy z POW NFZ. Ponadto, podczas kontroli uzyskano pisemne zapewnienie, że  
w przypadku negocjacji dotyczących warunków finansowych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego 
zaplanowano wystąpienie Zakładu do POW NFZ o podwyższenie stawki za osobodzień dotyczącej 
uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych. 

                                                           
83 Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna. 
84 Fizjoterapia ambulatoryjna. 
85 Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym. 
86 Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych. 
87 Aneks z wynikał z wniosku Zakładu o zwiększenie planu rzeczowo-finansowego z dnia 15 kwietnia 2014 r., 
88 Aneks stanowił odpowiedź na wniosek Zakładu z dnia 26 listopada 2014 r. dotyczący przesunięcia środków finansowych w ramach 
umowy. 
89 Aneks stanowił ostateczne rozliczenie wykonania umowy w 2014 r. 
90 Aneksem strony umowy nadały kształt planowi rzeczowo-finansowemu dotyczącemu realizacji umowy w 2015 r. 
91 Odnośnie do uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego dorosłych i dzieci. 
92 Zaktualizowany formularz PF-OSPR na lata 2014-2018, skierowany do Departamentu Zdrowia MSW za pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. 
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Z dokonanych ustaleń wynika, że w Sanatorium podejmowano działania marketingowe mające na 
celu zwiększenie jego przychodów. Poza standardowymi działaniami marketingowymi, takimi jak 
umieszczanie informacji na stronie internetowej (o oferowanych usługach, zabiegach medycznych), 
zamieszczenie wpisów do książki telefonicznej Panorama firm, Zakład prowadził działania 
ukierunkowane na pozyskanie nowych klientów. Przykładem takiej działalności było skierowanie 
ofert do jednostek Policji i Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku czego zawarto umowy na 
świadczenia psychoprofilaktyczne i rehabilitacyjne, mające na celu redukcję skutków stresu 
pourazowego z uwzględnieniem zagadnień dotyczących promocji zdrowia. Kolejną formą 
gospodarowania zorientowanego na zwiększenie przychodów była współpraca Sanatorium z biurami 
turystycznymi, dzięki której Zakład pozyskał klientów, oferując im zarówno pobyt hotelowy, jak  
i zabiegi rehabilitacyjne. Ponadto, na uwagę zasługuje inicjatywa nagrania profesjonalnego filmu 
reklamowego, który ukazuje oferowany przez Sanatorium zakres usług medycznych i hotelowych 
oraz bogactwo oferty turystycznej, wynikające z atrakcyjnego położenia Zakładu93. Film bezpłatnie 
wyemitowała Telewizja Polska w paśmie ogólnopolskim, co zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od 
kierownika jednostki kontrolowanej przyczyniło się do otrzymania znacznej liczby zapytań, 
dotyczących możliwości skorzystania z pobytu w Sanatorium. Powyższe działania Sanatorium należy 
uznać za dobre praktyki. 

3. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.   

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie oceniono działania jednostki kontrolowanej  
w zakresie gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.  

3.1. Prawidłowość uzyskiwania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych94. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że w jednostce kontrolowanej uzyskiwano zgodę Ministra Spraw 
Wewnętrznych w zakresie określonym w § 21 Statutu. Sanatorium występowało do Ministra Spraw 
Wewnętrznych (upoważnionego Dyrektora Departamentu Zdrowia MSW) z wnioskami o wyrażenie 
zgody na wynajem pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości 
początkowej wynoszącej 20.000,00 zł oraz nabycie na rzecz Sanatorium aktywów trwałych, których 
wartość przekraczała 10% planu finansowego dochodów Sanatorium na 2014 r. i 2015 r.95 Należy 
jednak zaznaczyć, że część zakupów aktywów trwałych96 zrealizowano przed terminem uzyskania 
zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na ich zakup97. Powyższe uznano za uchybienie, które nie 
powodowało negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie 
finansowym, jak i wykonania zadań. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że dokonanie zakupów przed 

                                                           
93 W bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej Morza Bałtyckiego. 
94 Zgodnie z § 21 Statutu. 
95 Sanatorium uzyskało w dniu 6 marca 2015 r. zgodę na wydzierżawienie pomieszczenia o powierzchni 134,6m2 na prowadzenie kawiarni 
oraz w dniach 23 kwietnia 2014 r. i 25 maja 2015 r. na zakup sprzętu medycznego o jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 
20.000,00 zł, a także na nabycie aktywów trwałych, których wartość przekraczała - w badanym okresie - 10% planu finansowego dochodów 
Sanatorium. 
96 Tj.: zmywarka tunelowa, zestaw meblowy, wieszak teleskopowy do kroplówek (zakupione w dniach: 27 lutego, 20 marca i 28 marca  
2014 r.) oraz kocioł warzelny (zakupiony 30 marca 2015 r.). O zgodę na zakup ww. sprzętu wystąpiono w dniu 18 marca 2014 r. i w dniu  
9 maja 2015 r. 
97 W 2014 r. dokonano zakupów 9 aktywów trwałych, z czego 3 przed uzyskaniem stosownej zgody, natomiast w 2015 r. dokonano 
zakupów 8 aktywów trwałych, z czego 1 przed uzyskaniem zgody. 
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wystąpieniem ze stosownym wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych wynikało z ich ujęcia  
- w przesłanych do MSW - planach rzeczowo-finansowych na 2014 r. i 2015 r.98 Ponadto, konieczność 
dokonania zakupów wynikała z haromonogramu prac remontowych oraz awarii sprzętu niezbędnego 
do prawidłowego funkcjonowania Zakładu. 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przesłanki do występowania o zgodę na zmiany związane 
z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, zawieranie umów 
zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość 
przekracza 100.000,00 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
oraz na zmianę wierzyciela Zakładu, a także na przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu 
medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20.000,00 zł. Ponadto, 
przekazywano Ministrowi Spraw Wewnętrznych - raz na pół roku - informację99 dotyczącą zbytych, 
oddanych w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych100 o wartości poniżej 
50.000,00 zł i nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 50m2. 

3.2. Prawidłowość wydatkowania środków publicznych przekazanych z budżetu Ministra Spraw 
Wewnętrznych. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że Zakład prawidłowo wydatkował środki publiczne101 przekazane  
w ramach umowy Nr 97/DZ/PZ/2014 zawartej w dniu 25 marca 2015 r. pomiędzy Ministrem Spraw 
Wewnętrznych a SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Sopocie w sprawie dofinansowania 
realizacji programów zdrowotnych w ramach turnusów antystresowych. Zakładane w wymienionej 
umowie cele realizacji zadania w 2014 r. zostały osiągnięte. Zgodnie z ww. umową Sanatorium 
zorganizowało osiem turnusów antystresowych102 oraz zapewniło uczestnikom zajęcia w rodzaju  
i wymiarze określonym w umowie.  

Wydatki związane z realizacją zadania dokonywane były w okresie realizacji zadania, tj. od dnia  
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.103 oraz pokrywały się z kwotą dofinansowania poszczególnych 
zadań. W Sanatorium prowadzono, zgodnie z obowiązującymi przepisami104 i zawartą umową, 
wyodrębnioną ewidencję księgową, która umożliwiała identyfikację poszczególnych operacji 
księgowych. Ustalono, że kontrolowane dowody księgowe (rachunki/faktury)105 sporządzono zgodnie  

                                                           
98 Zaopiniowanych pozytywnie przez Radę Społeczną SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Sopocie w dniu 12 listopada 2013 r. oraz 
w dniu 12 grudnia 2014 r. 
99Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych o wartości poniżej 50.000,00 zł i nieruchomości  
o powierzchni mniejszej niż 50 m2 nie wymagało uzyskania zgody Ministra. 
100 Zgodnie z § 8 zarządzenia Nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania  
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 1). 
101 Sanatorium otrzymało dofinansowanie w kwocie 54.600,00 zł przekazane w trzech transzach: 25.900,00 zł - w dniu 31 lipca 2014 r.; 
14.700,00 zł - w dniu 3 listopada 2014 r.; 14.000,00 zł - w dniu 18 grudnia 2014 r. 
102 W turnusach antystresowych uczestniczyło 78 uczestników: turnus od 23 kwietnia do 7 maja 2014 r. – 10 osób, turnus od 12 do 26 maja 
2014 r. – 10 osób, turnus od 15 do 29 maja 2014 r. – 8 osób, turnus od 27 maja do 10 czerwca 2014 r. - 9 osób, turnus od 1 do 15 lipca  
2014 r. – 10 osób, turnus od 17 do 31 lipca 2014 r. – 11 osób, turnus od 29 września do 13 października 2014 r. – 10 osób, turnus od 15 do 
29 października 2014 r. – 10 osób. 
103 Sanatorium wykorzystało wszystkie środki przyznane na realizację zadania. 
104 Tj.: art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 
105 Kontroli dokonano w oparciu o oryginalne dokumenty. 
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z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości106 oraz art. 
106 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług107. Ww. dokumenty zawierały 
adnotacje o ich sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez osoby 
upoważnione. Ponadto, ich rozliczenie nastąpiło po zatwierdzeniu dokumentu księgowego przez 
osoby uprawnione, a wydatki związane z realizacją zadania dokonywane były terminowo108. Na 
dokumentach księgowych zamieszczono informację dotyczącą rozliczenia płatności w ramach zadania 
oraz wzmiankę z jakich środków dokonano tej płatności. Jednocześnie, dokumenty księgowe 
posiadały udokumentowane potwierdzenie zapłaty w formie przelewu/raportu kasowego. 

Do realizacji zadania określonego umową zatrudniono - na podstawie umowy zlecenia - trzech 
lekarzy oraz na podstawie umowy (kontraktu) o świadczenie usług z zakresu psychologii109, 
zapewniono usługi psychologa. Forma zawieranych umów cywilnoprawnych była zgodna z zakresem 
przedmiotowym tych umów. Ustalono, że wszystkie rachunki do przedmiotowych umów były 
wystawiane przez osoby uprawnione. 

Sprawozdania kwartalne i Sprawozdanie końcowe z realizacji programów zdrowotnych zostały 
sporządzone na formularzach stanowiących załączniki do umowy110 i przesłane dotującemu  
w terminach określonych w umowie111. Należy zaznaczyć, że w sprawozdaniach merytorycznych za II, 
III i IV kwartał nie wypełniono pkt IV112. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że powyższe wynikało  
z obowiązku zachowania przez terapeutów tajemnicy, związanej z intymnym charakterem 
zastosowania indywidualnego procesu psychoprofilaktyki wobec uczestników turnusów. Należy 
jednak zaznaczyć, że ww. wymieniony pkt sprawozdania nie wymagał podania informacji, które 
mogłyby doprowadzić do identyfikacji osoby lub ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Niewypełnienie pkt 
IV w sprawozdaniach merytorycznych zostało uznane za uchybienie, które nie miało negatywnych 
następstw w zakresie realizacji programów zdrowotnych.  

Sprawozdanie końcowe zostało sporządzone w sposób pozwalający na dokonanie rozliczenia dotacji 
udzielonej umową Nr 97/DZ/PZ/2014. Wskazane w sprawozdaniach wydatki z wykonania zadania 
były tożsame z wydatkami wynikającymi z dokumentacji księgowej. Ponadto, zgodnie z terminem 
określonym w ww. umowie sporządzono i przesłano do Departamentu Zdrowia MSW Analizę ankiet 
wypełnianych przez uczestników turnusów profilaktycznych o profilu antystresowym 2014 r.113, 
zawierającą podsumowanie merytoryczne zrealizowanego zadania oraz propozycje jego modyfikacji. 

                                                           
106 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. 
107 Dz. U. z 20004 r. Nr 54, poz. 535. 
108 Stwierdzono jeden przypadek płatności dokonanej po terminie wynikającym z faktury. Przyczyną opóźnienia było złożenie reklamacji na 
usługę, zatem wstrzymanie zapłaty było zasadne i nie skutkowało naliczeniem odsetek za zwłokę. 
109 Umowa Nr 7/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. (kontrakt zawarty na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.). 
110 Sprawozdania finansowe podpisane zostały przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora Zakładu, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik Nr 3 i Nr 5 do umowy. Sprawozdania merytoryczne podpisane zostały przez psychologa. 
111 Sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych w ramach turnusów antystresowych za II kwartał przesłano do Departamentu 
Zdrowia MSW w dniu 11 lipca 2014 r., za III kwartał w dniu 15 października 2014 r., za III kwartał wraz z końcowym rozliczeniem dotacji  
w dniu 3 grudnia 2014 r. Końcowe rozliczenie dotacji przekazano dotującemu zgodnie z terminem określonym w umowie, tj.: do dnia  
3 grudnia 2014 r.  
112 Tj.: Szczegółowe uzasadnienie zastosowania wobec uczestnika(ów) turnusu antystresowego indywidualnego procesu psychoprofilaktyki. 
113 Przedstawiono 26 wypełnionych ankiet. Ze względu na dobrowolność, nie wszyscy uczestnicy turnusów antystresowych wyrazili zgodę 
na wypełnienie ankiet lub oddawali niewypełnione.  
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*                 *                * 

 
Zalecenia i wnioski 

 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień oraz usprawnienia funkcjonowania 
kontrolowanej jednostki wnoszę o: 

1) podjęcie dodatkowych działań/wdrożenie nowych rozwiązań mających na celu prowadzenie 
list oczekujących na udzielenie świadczenia w taki sposób, aby zawierały wszystkie dane 
określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 

2) uzyskiwanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych przed dokonaniem zakupów aktywów 
trwałych; 

3) realizowanie przez pracowników obowiązku rzetelnego wypełniania/sporządzania 
sprawozdań dotyczących wydatkowania środków publicznych przekazanych z budżetu 
Ministra Spraw Wewnętrznych. 

 

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli uprzejmie proszę Panią Dyrektor o przedstawienie  
- w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. - informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu 
wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości. 
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Wykonano w 2 egz.: 
Egz. Nr 1 - SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Sopocie. 
Egz. Nr 2 - aa 
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