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DKSiW-K-II-093-3-1(…..)/2015     Warszawa, dnia …….. listopada 2015 r. 

 

  

Egz. Nr ………… 

 

Pan 
Sylwester Bierzanowski 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie 

 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych na 2015 r., przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecinie1. Celem kontroli było dokonanie 
oceny funkcjonowania Szpitala w zakresie realizacji 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 do 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, a także dokonanie oceny wybranych aspektów działalności Zakładu, wskazanych 
jako obszary potencjalnych nieprawidłowości w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w jednostce kontrolowanej w terminie od dnia 4 maja 
2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r. oraz w siedzibie kontrolującego, na podstawie ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej2 oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  
w administracji rządowej3, przez Zespół Kontrolny MSW w składzie: 

- kierownik zespołu – Pani Anna Malmon, radca ministra w Departamencie Kontroli, Skarg 
i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 27/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.; 

- członek zespołu – Pani Monika Myszkowska, starszy specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 
i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 29/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.; 

- członek zespołu – Pan Cezary Ogórek, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 
i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 28/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował następujące zagadnienia: 

                                                           
1 Zwanym dalej „Zakładem”, „jednostką”, „podmiotem”, „SP ZOZ MSW” lub „Szpitalem”. 
2 Dz. U. z 2013 Nr 217 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej. 
3 Dz. U. Nr 185, poz. 1092., zwanej dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej. 
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I. Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki, w tym: 
1) jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 
2) dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej. 

II. Gospodarka finansowa zakładu. 
III. 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 SP ZOZ MSW pełnił Pan Sylwester Bierzanowski. 

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,  
a także mając na uwadze Standardy kontroli w administracji rządowej, przy użyciu kryterium 
efektywności rozumianego jako zastosowanie rozwiązań organizacyjnych adekwatnych do skali  
i potrzeb jednostki. 

Mając na uwadze przyjętą w programie kontroli skalę ocen4, na podstawie analizy dokumentacji 
źródłowej, jak również otrzymanych wyjaśnień, działalność jednostki kontrolowanej w zakresie 
objętym kontrolą, oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Uznano,  
że funkcjonowanie Szpitala w zakresie: realizacji wybranych zadań statutowych oraz 
regulaminowych, gospodarowania mieniem, gospodarki finansowej Zakładu (w tym jego kondycji 
finansowej w związku z realizacją umów z NFZ), realizacji wybranych praw pacjenta oraz sposobu 
rozpatrywania wpływających skarg – było prawidłowe. Natomiast, nieprawidłowe działania podmiotu 
kontrolowanego zdiagnozowano w zakresie dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
realizacji zaleceń pokontrolnych, planowania zamówień publicznych oraz w zakresie naliczania opłat 
za korzystanie z sali o podwyższonym standardzie. 

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

Obszar I. Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki, w tym 
jakość i dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń, pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
oceniono działalność SP ZOZ MSW w Szczecinie w zakresie realizacji zadań określonych w statucie 
i regulaminie organizacyjnym5, w tym również jakości i dostępności udzielanych świadczeń.  

1. Prawidłowość realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym. 

W okresie objętym kontrolą Szpital realizował wszystkie zadania podstawowe, określone w statucie 
i regulaminie organizacyjnym6, a kierownictwo dysponowało aktualnymi, rzetelnymi i adekwatnymi 
                                                           
4 MSW stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
5 Statut SP ZOZ MSW w Szczecinie stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 45 z dnia 5 czerwca 2013 r. Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. 

MSW z 2013, poz. 49) zwany dalej statutem, natomiast w okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa regulaminy organizacyjne: 
wprowadzony Zarządzeniem Nr 107/2011 Dyrektora SP ZOZ MSW w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2011 r., a kolejny - Zarządzeniem  
Nr 23/2014 Dyrektora SP ZOZ MSW w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2014 r., zwane dalej regulaminem organizacyjnym.   

6 SP ZOZ MSW w Szczecinie realizował swoje zadania określone w statucie i regulaminie organizacyjnym poprzez zawieranie umów z NFZ na 
stacjonarne i całodobowe szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 
ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja 
lecznicza, leczenie stomatologiczne, podstawowa opieka zdrowotna. Zakład realizuje także na podstawie umów z innymi podmiotami (SP 
ZOZ i NZOZ) zadania statutowe (§ 8 pkt 3-15) polegające na współpracy z uczelniami oraz uprawnionymi podmiotami w zakresie realizacji 
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do posiadanych zasobów danymi na temat sytuacji jednostki, w tym jej sytuacji finansowej. 
Nie stwierdzono także, by poza zadaniami ujętymi w statucie i regulaminie organizacyjnym Zakład 
realizował inne zadania. 

Niemniej ustalono, że w budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 nie były realizowane żadne 
świadczenia opieki zdrowotnej z powodu realizacji w 2014 r. przebudowy i przystosowania budynku 
do nowej wizji jego wykorzystania, opisanej w dokumencie pt. Strategiczne Kierunki Rozwoju SP ZOZ 
MSW w Szczecinie na lata 2013-20187. Stwierdzono także, że działalność Wojewódzkiej Komisji 
Lekarskiej (WKL)8 na czas remontu ww. budynku do czasu zakończenia działalności WKL z dniem  
30 czerwca 2015 r. (spowodowanej zmianą przepisów prawnych) została przeniesiona do budynku 
Zakładu przy ul. Jagiellońskiej 44. Przeniesienie działalności WKL, oprócz pogorszenia warunków 
lokalowych, nie spowodowało negatywnych konsekwencji, w tym finansowych. Niemniej, zmiany 
związane z przebudową budynku i przeniesieniem działalności WKL do budynku przy ul. 
Jagiellońskiej 44 nie zostały zgłoszone doprowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 
Rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną. Niezgodność stanu faktycznego z danymi 
zgłoszonymi do księgi rejestrowej, uznano za nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi 
dyrektor Szpitala. Przyczyną tej nieprawidłowości było niedopełnienie przez Szpital obowiązku 
określonego w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej9. Skutkiem 
nieprawidłowości potencjalnie mogło być nałożenie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na 
Szpital kary pieniężnej10. 

W trakcie kontroli ustalono, że kierownik jednostki posiadał skuteczne mechanizmy (procedury) 
oceny zarządzania organizacją. W Zakładzie wdrożony został system zarządzania jakością ISO 
9001:2009, który w marcu 2015 r. uzyskał recertyfikację. Szpital podjął także działania zmierzające do 
wdrożenia systemu ISO 27001, tj. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI11).  
W szpitalu były prowadzone oceny efektywności realizowanych zadań, tj. miesięczne, kwartalne, 
półroczne i roczne analizy. Analizie poddawana była zarówno działalność podstawowa (medyczna), 
jak i administracyjno-gospodarcza, a także finansowa. Stosowane mechanizmy ocen dotyczące 
zarządzania organizacją pozwalały na uzyskanie informacji o ewentualnych zagrożeniach w realizacji 
zadań i na tej podstawie dokonywano zmian w funkcjonowaniu Szpitala. Zakład dokonał zmian 
organizacyjnych po przeanalizowaniu wpływających w 2014 r. skarg związanych z jego 
funkcjonowaniem12. Również wyniki audytów oraz proponowane zalecenia były uwzględniane przez 
                                                                                                                                                                                     

zadań dydaktycznych i badawczych, prowadzenia działań z zakresu ratownictwa medycznego, medycznego zabezpieczenia działań służb 
podległych MSW, medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez MSW zadań obronnych, obrotu środkami farmaceutycznymi  
i wyrobami medycznymi oraz zaopatrzenia komórek organizacyjnych w leki, materiały i sprzęt medyczny, prowadzenie działań w zakresie 
prewencji i profilaktyki, organizowania i prowadzenia szkoleń w zawodach medycznych i osób wykonujących zawód medyczny, udzielania 
świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe, wykonywanie zadań nałożonych przez MSW. 

7 Dokument zwany dalej Strategiczne kierunki rozwoju. 
8 W tym w szczególności /min. ocena zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia przez kandydatów i funkcjonariuszy służby  

w jednostkach podległych lub nadzorowanych, orzekanie o: stopniu uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem w służbie lub 
chorobami pozostającymi w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby oraz związku schorzenia i ułomności ze 
służbą, a także o inwalidztwie i związku tego inwalidztwa ze służbą i potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego 

9Art. 107 ust. 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać 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.). 

10 O której mowa w art. 107 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej- W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem  
w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący 
działalność 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.   

11 Skrót: SZBI, ang. ISMS - Information Security Management System. 
12 Skargi dotyczyły zbyt długiego czasu oczekiwania w rejestracjach poradni oraz w Izbie Przyjęć; zdarzały się również skargi na niewłaściwe 

zachowania personelu; Szerzej o tym zagadnieniu - w pkt 4 Obszaru I. 
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dyrekcję Szpitala przy planowaniu działalności Zakładu oraz w bieżącym zarządzaniu. W okresie 
objętym kontrolą działania Zakładu w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu były ukierunkowane na 
ocenę pracowników i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.  

W ramach przychodów z udzielanych świadczeń zdrowotnych Zakładu dominowały przychody  
z udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawartych z NFZ. Szczegółowe informacje  
w tym zakresie przedstawiono w obszarze II niniejszego dokumentu.   

Wskazać jednak należy, że w 2014 r. przychody ogółem Zakładu wyniosły 47 781 521,43 zł, natomiast 
przychody wynikające z umów z NFZ wyniosły 41 660 865,25 zł –co stanowiło 87,19% przychodów 
ogółem w 2014 r. W I kwartale 2015 r. przychody ogółem wyniosły 13 234 310,01 zł, natomiast 
wynikające z umów z NFZ wyniosły 11 357 001,51 zł - co stanowiło 85,81% przychodów ogółem 
w tym okresie. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach niegospodarczej działalności medycznej13 -  
z wyłączeniem umów z ZOW NFZ wyniosły w 2014 r. 795 283,78 zł, natomiast w I kwartale 2015 r. - 
144 483,23 zł. Przychody z tytułu gospodarczej działalności medycznej14 wyniosły w 2014 r. 
3 120 696,20 zł, natomiast w I kwartale 2015 r. - 874 881,57 zł. Przychody z tytułu działalności 
gospodarczej innej niż medyczna15 w 2014 r. wyniosły 591764,92 zł, natomiast w I kwartale 2015 r. –
151 294,90 zł. Z kolei tzw. inne przychody16 w 2014 r.wyniosły1 554 793,16 zł, natomiast  
w I kwartale 2015 r. – 331 595,99 zł. Ponadto, pozycja określona jako zmiana stanu produktu17  
w 2014 r. wyniosła 58 118,12 zł, natomiast w I kwartale 2015 r. – 375 052,81 zł. Konkludując, oprócz 
przychodów z tytułu umów z ZOW NFZ, w 2014 r. łącznie przychody Zakładu wyniosły 6 120 656,18 zł, 
a w I kwartale 2015 r. - 1 877 308,50 zł. 

Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Zakład udzielał świadczeń zdrowotnych na zasadach 
komercyjnych18 w ramach gospodarczej działalności medycznej oraz orzecznictwa lekarskiego.  
Na działalność komercyjną w ramach gospodarczej działalności Zakładu składały się: przychody  
z tytułu medycyny pracy, odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom fizycznym oraz 
odpłatne świadczenia za pacjentów, przyjętych na podstawie zawartych umów o współpracy, 
za których płaciły instytucje. Świadczenia komercyjne – poza umowami z NFZ - stanowiły istotny 
element struktury przychodów19. Świadczenia te zabezpieczały płynność finansową podmiotu 
kontrolowanego i dlatego były dla Zakładu korzystne. Przychód z tytułu ww. odpłatnych świadczeń 
zdrowotnych w 2014 r. stanowił 7,31% przychodu ogółem Zakładu, natomiast w I kwartale 2015 r. 
wskaźnik ten wynosił 7,17%. Ze względu na fakt, że oprócz ewidencjonowania przychodów Zakład nie 
prowadził analityki kosztów działalności komercyjnej, nie było możliwe ustalenie jaki faktycznie 
dochód osiągnął tym zakresie i z tego względu przedstawiono jedynie dane dotyczące przychodów20. 

                                                           
13 Na które składały się przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 5a ust. 1-3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r.  

o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (VIP-y), realizowania programów zdrowotnych, finansowania 
rezydentur, staży podyplomowych lekarzy oraz orzecznictwa lekarskiego. 

14 Na które składały się przychody z medycyny pracy, sprzedaży usług medycznych innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą 
oraz pozostałych odpłatnych usług medycznych. 

15 Na które składały się przychody z najmu i dzierżawy oraz sterylizacji. 
16 Na które składały się przychody pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe. 
17 Na które składały się rezerwy na świadczenia pracownicze. 
18 SP ZOZ MSW w Szczecinie udziela odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej w różnym zakresie (np. laserowej korekcji wzroku, świadczeń 

udzielanych osobom nieposiadającym ubezpieczenia oraz na zlecenie innych podmiotów, a także z tytułu medycyny pracy.  
19 Z tytułu medycyny pracy w 2014 r. przychód wyniósł 490 200,66 zł, natomiast w I kwartale 2015 r. –121 398,70 zł. Z tytułu orzecznictwa 

lekarskiego kwoty te wynosiły odpowiednio: 375 893,97 zł oraz 74 459,59 zł. W 2014 r. przychód z tytułu odpłatnych świadczeń 
zdrowotnych udzielonych osobom fizycznym wyniósł 1 335 443,36 zł, natomiast w I kwartale 2015 r. – 392 827,34 zł. Z kolei w 2014 r. 
przychód za świadczenia komercyjne za pacjentów, przyjętych na podstawie zawartych umów o współpracy, za których płaciły instytucje, 
wyniósł 1 295 052,18 zł, natomiast w I kwartale 2015 r. – 360 655,53 zł. 

20 Pismo z dnia 7 maja 2015 r. nr DN-2306/2015.  
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W okresie objętym kontrolą SP ZOZ MSW w Szczecinie w ramach świadczeń udzielanych na zasadach 
komercyjnych przyjął 4 675 pacjentów indywidualnych oraz 38 431 pacjentów tzw. 
„instytucjonalnych” - przyjętych na podstawie zawartych umów o współpracy, za których płaciły 
instytucje. 

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że zgodnie z zawartymi z ZOW NFZ 
umowami SP ZOZ MSW w Szczecinie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej przy współudziale 
podwykonawców21. Nie stwierdzono przypadków pobierania opłat przez SP ZOZ MSW w Szczecinie 
od osób ubezpieczonych za świadczenia udzielane na podstawie umów zawartych z ZOW NFZ.  

Na podstawie podpisanych umów z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej Zakład 
zarówno zlecał, jak i realizował wybrane świadczenia opieki zdrowotnej. Zakład - jako zleceniodawca - 
korzystał z usług innych ZOZ w zakresie świadczeń, których Szpital nie był w stanie zapewnić, oraz dla 
zabezpieczenia sytuacji nieprzewidzianych (np. długotrwała awaria aparatury lub sprzętu 
medycznego w sytuacji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego). Przyjęte rozwiązanie uznano  
za uzasadnione i korzystne. Zakład - jako zleceniobiorca - realizował zarówno kompleksowe usługi 
medyczne, jak i świadczenia specjalistyczne (TK, RM, EMG, USG, USG Dopplera, Endoskopia), porady 
specjalistyczne, a także – jak już wcześniej wspomniano - usługi sterylizacji.  

Współpraca z zewnętrznymi podmiotami przynosiła szereg korzyści22: poszerzenie zakresu 
świadczonych przez Zakład usług i pełne wykorzystanie posiadanego zaplecza medycznego, 
zwiększenie dostępności usług medycznych dla pacjenta, postrzeganie Zakładu jako miejsca 
kompleksowego leczenia, zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczeń, 
pozytywny efekt ekonomiczny oraz dywersyfikację źródeł przychodów. Zakład prowadził również 
działalność dydaktyczno-badawczą23 m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób 
kształcących się w zawodach medycznych oraz wykonujących zawód medyczny, a także praktyk 
zawodowych dla studentów/uczniów różnych wyższych uczelni/szkół prowadzących kształcenie  
w zawodach medycznych. SP ZOZ MSW w Szczecinie jest podmiotem uprawnionym doprowadzenia 
specjalizacji i staży kierunkowych. 

Ustalono, że w wyniku kontroli zewnętrznych NFZ na Zakład nałożone zostały kary finansowe z tytułu 
odstępstw od dwóch umów. Kary z tego tytułu były niskie24, a przyczynami nałożenia tych kar były 

                                                           
21 Były to następujące podmioty:  

1. NZOZ – Zakład Neurochirurgii i Neurotraumatologii dr n. med. Stanisław Janik, 
2. ExcelDent NZOZ Monika Rączkowiak, Bartosz Rączkowiak, 
3. NZOZ „Nasz Doktor”, 
4. NZOZ „Dom Lekarski”. 

22 Dzięki współpracy Zakładu NZOZ w zakresie neurochirurgii, chirurgii naczyniowej i wykonywania specjalistycznych zabiegów 
endowaskularnych, Zakład wykonywał w trybie doraźnym i całodobowym procedury z zakresu neuroradiologii interwencyjnej 
(embolizacja tętniaków wewnątrznaczyniowych). W wyniku współpracy z NZOZ w 2014 r. pracownie TK i RM zostały wyposażone w 
najnowocześniejsze aparatury medyczne, które znacząco poprawiły bezpieczeństwo pacjentów i poszerzyły zakres badań, dzięki czemu 
SP ZOZ MSW w Szczecinie ma szanse na uzyskanie lepszego kontraktu z NFZ w przyszłości. Dzięki tej współpracy Zakład dysponuje 
nowoczesną bazą sprzętową bez konieczności ponoszenia wielomilionowych wydatków, a także nie ponosi kosztów utrzymania i 
serwisowania. Przy udziale podwykonawcy w obszarze okulistyki Zakład został wyposażony w laser excimerowy IV generacji, który 
pozwala na oferowanie pacjentom szerokiego wachlarza zabiegów chirurgii refrakcyjnej oka w dotychczas niedostępnym standardzie. W 
wyniku podpisanych umów z podwykonawcami wdrażane są nowoczesne, nieinwazyjne metody leczenia, umożliwiające znaczne 
skrócenie czasu pobytu pacjenta w Szpitalu i podniesienie jego bezpieczeństwa oraz obniżenie kosztów. Zakład prowadził działania 
zmierzające do podwyższenia jakości usług i skrócenia czasu leczenia. Szpital rozpoczął wdrażanie programu szybkiej rekonwalescencji 
pooperacyjnej (ERAS), która wpłynie na maksymalne zwiększenie komfortu pacjenta oraz znaczne ograniczenie kosztów związanych z 
pobytem pacjenta. 

23 Zakład organizował cyklicznie Ogólnopolskie Warsztaty Endosonograficzno-Endoskopowe (ostatnio w maju 2014 r.), na które zapraszani 
do współpracy byli eksperci – lekarze z zakresu gastroenterologii oraz pielęgniarki specjalizujące się w tej dziedzinie, co wpływało na 
podnoszenie wiedzy i umiejętności zatrudnionego personelu medycznego.  

24 Wynosiły odpowiednio: 536,10 zł i 245,70 zł. 
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negatywne oceny harmonogramów pracy: Poradni Endokrynologicznej oraz położnych POZ, jak 
również brak potwierdzenia przez opiekunów prawnych lub rodziców w dokumentacji medycznej 
realizacji wizyt patronażowych.  

Co do zasady, Zakład wdrożył zalecenia i wnioski ze wszystkich kontroli zewnętrznych. Wyjątek 
stanowiły zalecenia wynikające z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez 
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, które zostały zrealizowane25 częściowo w terminie do 
dnia 31 grudnia 2014 r., a częściowo były w trakcie realizacji26 - termin realizacji do dnia 31 grudnia 
2015 r. Niemniej jednak, część wniosków czy zaleceń pokontrolnych nie została zrealizowana  
w wyznaczonym terminie, tj. do końca 2014 r. W trakcie kontroli nie przedstawiono dowodów 
potwierdzających usunięcie w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń 
ppoż. w Szpitalu, tj.: naprawy uszkodzonych urządzeń ppoż. w klatce nr 227, naprawy systemu 
sygnalizacji pożarowej w klatce nr 128, wyposażenia w klucze wszystkich szafek ze sprzętem ppoż. 
Mimo prowadzenia przez Zakład całodobowej działalności leczniczej i realizowania od 2013 r. 
modernizacji29 nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 44 ustalono, że Zakład nie podjął skutecznych 
działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń ppoż. Brak 
terminowej realizacji zaleceń dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego w placówce 
prowadzącej całodobową działalność leczniczą, stanowi nieprawidłowość. Przyczyną przedmiotowej 
sytuacji był brak właściwego nadzoru nad realizacją decyzji Komendanta Miejskiego PSP w sprawie 
odstępstw od wymaganych przepisami prawa warunków bezpieczeństwa ppoż. Potencjalnym 
skutkiem tych działań może być narażenie zdrowia i życia ludzi, przebywających w budynku Szpitala 
w momencie pożaru. Za powyższą nieprawidłowość odpowiedzialność ponoszą ówcześni: specjalista 
ds. BHP i ppoż., kierownik wydziału administracyjno-gospodarczego oraz zastępca dyrektora ds. 
finansowo-administracyjnych, a także dyrektor Zakładu. 

2. Przestrzeganie wybranych praw pacjenta30 

W celu sprawdzenia przestrzegania określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
praw pacjenta dokonano wyboru niektórych z nich do kontroli. Czynności kontrolne potwierdziły ich 
przestrzeganie. 

Ustalono, że w miejscach ogólnodostępnych (rejestracja, tablice informacyjne przy poradniach,  
w przychodni i dyżurkach pielęgniarskich oddziałów szpitalnych) oraz na stronie internetowej Szpitala 
znajdowała się pisemna informacja o prawach pacjenta, jak również o rodzaju i zakresie udzielanych 
świadczeń zdrowotnych31. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody lub odmowy zgody na udzielenie 

                                                           
25 Uzupełniono informacje zawarte w instrukcji bezpieczeństwa ppoż., ujednolicono procedury ewakuacyjne i opracowano schematy 

ewakuacji, zamontowano nową centralę oddymiania w klatce nr 2, a także wymieniono 19 szt. hydrantów HW na hydranty HP, 
spełniające wymogi techniczno-prawne w tym zakresie.  

26 Wyeliminowanie przekroczenia o ponad 100% długości dojścia ewakuacyjnego od najbardziej oddalonego od klatki schodowej 
pomieszczenia oddziału ginekologii od wartości określonej w przepisach techniczno-budowlanych oraz podział korytarzy II i III piętra 
drzwiami dymoszczelnymi na odcinki < niż 50 m. 

27 Brak centrali oddymiania w klatce nr 2. 
28 Zwarcie pętli nr 1 - zablokowane czujniki ppoż. 
29 Inwestycje związane z dostosowywaniem do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U.  
z 2012 r., poz. 739). 

30 Na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.), zwanej 
dalej ustawą o prawach pacjenta, i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej i sposobu jej przetwarzania(Dz. U. z 2014 r. poz. 177 – t.j.). 

31 Stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 80/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie uaktualnienia „Praw pacjenta w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie”; dokument ten stanowi kompendium 
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świadczeń zdrowotnych realizowane było w formie pisemnej, po przedstawieniu przez lekarza 
metody leczenia. Pacjenci mieli również zapewnione prawo do pisemnego wyrażenia zgody lub 
odmowy zgody w przypadkach, określonych w art. 18 ustawy o prawach pacjenta.  

Ochrona danych pacjentów SP ZOZ MSW w Szczecinie, zawartych w dokumentacji medycznej, oraz 
zasady jej udostępniania realizowane były w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego 
w tym zakresie oraz wewnętrzne instrukcje postępowania dotyczące wydawania i archiwizowania32 
dokumentacji medycznej (indywidualnej33 i zbiorczej). Udostępnianie dokumentacji następowało 
wyłącznie na pisemny wniosek osoby upoważnionej34 do jej odbioru. Dokumentacja medyczna była 
udostępniana pacjentom za opłatą, której wysokość była regulowana przez art. 28 ust. 4 ustawy  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz zgodna z cyklicznie publikowaną informacją 
NFZ35.  

Zakład zapewniał również fizyczną ochronę dokumentacji medycznej przed utratą, zniszczeniem bądź 
dostaniem się w niepowołane ręce. Systemy IT Szpitala zabezpieczone były poprzez urządzenia 
sieciowe, zamykające system przed dostępem do Internetu. Ponadto, serwery i komputery 
zabezpieczone były zarówno programami typu Antywirus, jak i dodatkowym oprogramowaniem. Listy 
pacjentów (dane były importowane z programu KS-PPS) przesyłane były do NFZ za pośrednictwem 
portalu SZOI, którego zabezpieczenia leżały w kompetencji NFZ.  

Wewnętrznymi zarządzeniami36 dyrektor SP ZOZ MSW w Szczecinie określał aktualny Cennik usług 
medycznych Zakładu, w którego skład wchodziły m.in. ceny tzw. Pozostałych usług37. Wśród nich były 
również ceny dotyczące możliwości korzystania z praw wynikających z art. 33 i 34 ustawy o prawach 
pacjenta, tj. realizacji praw pacjenta do kontaktu osobistego38, telefonicznego39 lub 
korespondencyjnego z innymi osobami czy też prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. 
Informacja o pobieranych opłatach dotyczących ww. praw była udostępniona w lokalu podmiotu 
leczniczego (na tablicach informacyjnych przy dyżurkach pielęgniarek oddziałowych Szpitala).  

                                                                                                                                                                                     
informacji o prawach pacjenta z różnego rodzaju przepisów prawnych, w tym m.in.: Konstytucji, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, czy Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ MSW w Szczecinie.  

32 Szczegółowe zasady archiwizowania dokumentacji medycznej określa Instrukcja Kancelaryjna SP ZOZ MSW w Szczecinie, wprowadzona 
Zarządzeniem Nr 46 /2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Instrukcji Kancelaryjnej SP ZOZ MSW w Szczecinie, którym uchylono 
jednocześnie poprzednią Instrukcję wydaną w 2010 r. 

33 Dokumentacja indywidualna wewnętrzna zakładana jest niezwłocznie po przyjęciu do szpitala lub przy udzielaniu świadczenia po raz 
pierwszy. W przedmiotowej dokumentacji zamieszczane są informacje nt. upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie 
zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby 
upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. 

34 Osobami upoważnionymi do odbioru dokumentacji są wyłącznie podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta. Osoby zatrudnione w sekretariacie Zakładu, sekretarki medyczne i archiwista Zakładu sprawdzały w momencie składania 
wniosku wiarygodność i uprawnienia osób upoważnionych do odbioru dokumentacji (na podstawie dowodu tożsamości osoby 
wnioskującej o wydanie dokumentacji lub pełnomocnictwo lub inny dokument uprawniający do uzyskania dokumentacji). 

35 W przypadku wyciągu lub odpisu 0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kwartał poprzedzający wydanie dokumentacji, 
jednej strony kopii odpisu 0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku sporządzenia wyciągu odpisu lub kopii 
dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

36 Nr 110/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., Nr 58/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 68/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz Nr 98/2014 z dnia 
22 grudnia 2014 r. 

37 Wszystkie usługi w tej części Cennika dotyczyły usług niemedycznych. 
38 W celu realizacji praw do kontaktu osobistego, telefonicznego oraz dodatkowej opieki pielęgnacyjnej została stworzona m.in. możliwość 

korzystania sal o podwyższonym standardzie w zakresie wyposażania niemedycznego. Ceny netto kształtowały się następująco: opłata za 
pobyt w sali o podwyższonym standardzie (za jedno łóżko) – 85 zł/doba, korzystanie z Sali tylko przez jednego pacjenta, określonego 
podpisaną umową – 145 zł/doba, w przypadku wykorzystania 2 łóżek: pacjent + opiekun (na żądanie pacjenta) – 170 zł/doba, opłaty za 
każdy dzień pobytu opiekuna za wyżywienie całodzienne - 35 zł lub za poszczególne posiłki: śniadanie - 10 zł, obiad - 22 zł i kolacja - 9 zł. 

39 Z oświadczenia podmiotu wynika, że opłaty są wyliczane zgodnie z czasem trwania rozmowy i taryfikatorem operatora telefonicznego, 
jednak w okresie objętym kontrolą nie zastosowano tego rozwiązania ze względu na korzystanie pacjentów z prywatnych telefonów 
komórkowych. 
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W okresie objętym kontrolą Szpital zapewniał także pacjentom możliwość przechowywania rzeczy 
wartościowych w depozycie.  

W poddanym kontroli okresie SP ZOZ MSW w Szczecinie nie był objęty postępowaniem 
prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta w związku z możliwym naruszeniem praw pacjenta,  
a ponadto Rzecznik Praw Pacjenta nie nałożył na Szpital kary pieniężnej, o której mowa w art. 68 
ustawy o prawach pacjenta (naruszenie zbiorowych praw pacjentów). 

3. Prawidłowość prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia. 

Na podstawie przedstawionych dokumentów źródłowych i udzielonych wyjaśnień stwierdzono 
nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia w zakresie zamieszczenia  
w nich elementów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r. listy pacjentów 
oczekujących w Zakładzie na świadczenia prowadzone były zgodnie z przepisami prawa40, tj. pisemnie 
na specjalnym druku, ze wskazaniem czy pacjent może być zakwalifikowany jako przypadek pilny czy 
stabilny. Ww. informacje wprowadzane były przez sekretarki medyczne poszczególnych komórek 
Zakładu do programu informatycznego KS-PPS. 

Ponadto, zespół oceny przyjęć pacjentów do Zakładu działał zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami41. W skład zespołu oceny przyjęć pacjentów42 wchodzili: lekarz specjalista  
w specjalności zabiegowej, lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej oraz pielęgniarka naczelna 
lub inna pielęgniarka.  

W każdym miesiącu w okresie objętym kontrolą Zespół oceny przyjęć pacjentów dokonywał oceny 
listy oczekujących na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentów pod względem: prawidłowości 
prowadzenia dokumentacji medycznej, czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń, zasadności oraz 
przyczyn zmiany terminów udzielenia świadczeń. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany był 
protokół, każdorazowo akceptowany przez zastępcę dyrektora ds. medycznych. Powyższe było 
zgodne z art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

Na podstawie wybranej do badania próby stwierdzono, że listy oczekujących na udzielenie świadczeń 
prowadzone były kolejno wg daty zgłoszenia pacjentów i - co do zasady - zawierały informacje 
wynikające z art. 20 ust. 2 pkt 3 ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych. Niemniej jednak, w badanej próbie list oczekujących stwierdzono braki  
w zakresie rozpoznania lub powodu przyjęcia pacjenta43 oraz jego identyfikacji44 (adresu 

                                                           
40 Zgodnie z rozporządzeniem 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). 

41 Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  
Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.); ustawa zwana dalej ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

42 Powoływanego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 89/2009 Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 30 października 2009 r. wydanym na podstawie treści § 7 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu, 
zmieniające zarządzenie Wewnętrzne Nr 74/2004 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie powołania zespołu oceny przyjęć pacjentów  
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie oraz Zarządzeniem Wewnętrznym  
Nr 9/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia  
2014 r. wydanym na podstawie treści § 12 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu w sprawie powołania zespołu oceny przyjęć 
pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie. 

43 Oddział Chorób Wewnętrznych: III 2014 na 50 pacjentów - brak 7 wpisów rozpoznania lub innego powodu przyjęcia; III 2015 – bez 
braków; Oddział Chirurgii Ogólnej: III 2014 – na 105 pacjentów 35 braków; III 2015 – na 212 pacjentów 28 braków; Oddział 
Neurologiczny: III 2014 - na 3 pacjentów 3 braki; III 2015 - na 10 pacjentów 10 braków. 
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zamieszkania i/lub numeru telefonu) - tj. naruszenie art. 20 ust. 2 pkt 3 ppkt e, f, g ww. ustawy - co 
uznane zostało za nieprawidłowość45. Przyczyną nieprawidłowości był brak należytej staranności 
osób odpowiedzialnych za dokonywanie wpisów – sekretarek medycznych oraz nadzoru Zespołu 
oceny list oczekujących nad prawidłowością dokonywania stosownych wpisów. Skutkiem 
nieprawidłowości był brak możliwości prawidłowej weryfikacji danych pacjentów zgłaszanych do 
systemu oraz konieczność korzystania przez Zespół oceny ze źródłowej dokumentacji medycznej 
pacjentów, co miało wpływ na sprawność pracy Zespołu. Potencjalnym skutkiem mógł być brak 
informacji nt. rozpoznania jednostki chorobowej, a także możliwości szybkiego przekazania 
pacjentowi istotnych dla niego informacji (np. o przesunięciu zabiegu lub wizyty z powodu choroby 
lekarza). Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponoszą: sekretarki medyczne, członkowie 
Zespołu oceny list oczekujących oraz zastępca dyrektora ds. medycznych. 

Po dokonaniu przez Zespół analizy list pacjentów i zaaprobowaniu protokołu badania przez zastępcę 
dyrektora ds. medycznych, listy pacjentów były niezwłocznie przekazywane w formie elektronicznej 
do NFZ. Raporty dotyczące kolejki oczekujących były wysyłane do ZOW NFZ każdorazowo do 10-go 
dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. W okresie objętym kontrolą nie był 
zmieniany sposób prowadzenia list oczekujących. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez 
kontrolujących na dwóch oddziałach Szpitala46 wskazują, że pacjenci byli najczęściej informowani  
o terminie udzielania świadczenia w trakcie wizyty lekarskiej, podczas rejestracji albo telefonicznie. 
Okres oczekiwania na przyjęcie na oddział kształtował się na poziomie od 3 dni do 2 miesięcy.  

4. Wpływ skarg pacjentów na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych i zarządzanie Zakładem. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w SP ZOZ MSW przyjęto 
sformalizowaną procedurę postępowania w przypadku rozpatrywania skarg i wniosków. Zgodnie  
z przedmiotową procedurą w Szpitalu prowadzony był rejestr skarg i wniosków, a ponadto cyklicznie 
- co pół roku -dokonywana była ich analiza (przedstawiana radzie społecznej) pod kątem 
wprowadzenia ewentualnych zmian w funkcjonowaniu Zakładu. 

Skargi pacjentów miały korzystny wpływ na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych 
i zarządzanie jednostką oraz przyczyniły się do wprowadzenia zmian organizacyjnych w Zakładzie.  

W okresie objętym kontrolą w Zakładzie obowiązywały dwa zarządzenia wewnętrzne regulujące 
kwestie związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków47. Instrukcja określała m.in. 
zasady postępowania dotyczące wpływających skarg i udzielania na nie odpowiedzi oraz 
przyjmowania interesantów przez dyrektora szpitala.  

                                                                                                                                                                                     
44 Oddział Chorób Wewnętrznych: III 2014 na 50 pacjentów brak 20 nr tel.; III 2015 – na 107 pacjentów brak 12 adresów i nr tel., brak 12 nr 

tel. i brak 35 adresów – łącznie 59 braków; Oddział Neurologiczny - III 2014 na 3 pacjentów brak 1 nr tel.; III 2015 – na 10 pacjentów brak 
6 adresów i nr tel. i brak 1 nr tel. – łącznie 7 braków; Oddział Chirurgii Ogólnej: III 2014 – na 105 pacjentów brak 11 adresów i nr tel., brak 
16 nr tel. i brak 1 adresu – łącznie 28 braków; III 2015 – na 212 pacjentów brak 80 adresów i nr tel. i brak 19 nr tel.– łącznie 99 braków.  

45 naruszenie art. 20 ust. 2 pkt 3 ppkt e, f, g. 
46 Ankieta została przeprowadzona na oddziałach: Wewnętrznym i Chirurgii. Na Oddziale Neurochirurgii, na którym zaplanowano 

przeprowadzenie ankiety, nie było możliwe jej przeprowadzenie ze względu na stan zdrowia pacjentów. 
47Zarządzenie Nr 91/01 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie z dnia 19.12.2001 r. w sprawie zapoznania się i wprowadzenia jako obowiązującej 
instrukcji postępowania dotyczącej wpływających skarg i wniosków do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia 
oraz Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych nr 61/2014 r. z dnia 29 lipca 2014 r. wydane na podstawie treści § 12 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Zakładu  
w sprawie wprowadzenia jako obowiązującej aktualizacji Instrukcji dotyczącej przyjmowania skarg i wniosków w SP ZOZ MSW w 
Szczecinie.  
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W okresie objętym kontrolą wpłynęło 29 skarg, w tym 17 skarg zostało rozpatrzonych, 10 skarg 
uznano za niezasadne, a 2 - były w trakcie procedowania. Skargi dzieliły się na dwie zasadnicze grupy: 
skargi o charakterze organizacyjnym oraz skargi na zachowanie personelu medycznego. Skargi  
o charakterze organizacyjnym dotyczyły głównie długiego czasu oczekiwania na rejestrację 
w poradniach albo na przyjęcie w Izbie Przyjęć. Wobec powyższego oraz w trosce o dobro pacjenta 
i zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych Zakład wprowadził od września 2014 r. szereg 
zmian organizacyjnych48. Drugą grupę skarg stanowiły skargi dotyczące zachowania personelu. Każda 
ze skarg była poddana analizie, na podstawie której przeprowadzono indywidualne rozmowy  
z osobami świadczącymi usługi, wzmożono nadzór w celu wyeliminowania niepożądanych zdarzeń  
w przyszłości, a także przeprowadzono cykl szkoleń nt. Kontakt z mediami i trudnym pacjentem49. 

Obszar II. Gospodarka finansowa SP ZOZ MSW w Szczecinie 

W wyniku dokonanych w toku czynności kontrolnych ustaleń pozytywnie oceniono działalność 
SP ZOZ MSW w Szczecinie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz realizacji umów 
zawartych z ZOW NFZ w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 marca 2015 r.   

1. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w okresie objętym kontrolą.  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą 
gospodarka finansowa SP ZOZ MSW w Szczecinie prowadzona była w sposób prawidłowy, a Plan 
finansowy na 2014 r. zrealizowany został bez istotnych zakłóceń.  

W Planie finansowym z grudnia 2013 r. wynik finansowy netto Szpitala na rok 2014 określono  
w wysokości 18 643, 07 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach planu finansowego, wynik 
finansowy został zaplanowany w wysokości 850 664, 75 zł. Ostatecznie wynik finansowy Szpitala  
w 2014 r. wyniósł 1 005 702, 19 zł50 - co oznacza, że wynik finansowy był wyższy o ok. 18,2% od 
zakładanego.  

Plan finansowy Szpitala na 2015 r. sporządzony w grudniu 2014 r. zakładał wynik finansowy netto za 
2015 r. w wysokości 22 571,94 zł.  

                                                           
48 Zmiany te - wprowadzane systematycznie od września 2014 r. - polegały na: 

1. uruchomieniu tzw. e-rejestracji umożliwiającej rejestrowanie się pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej  
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz świadczeń kosztochłonnych drogą elektroniczną,  

2. stworzeniu dwóch dodatkowych stanowisk rejestratorek medycznych,  
3. zmianie dostępności do rejestracji dla pacjentów zgłaszających się w godzinach popołudniowych, 
4. wprowadzeniu systemu informacyjnego na potrzeby zarządzania komunikacją z pacjentami oraz wewnątrz jednostki w formie 

grupowych wiadomości sms, celem poprawy zgłaszalności zarejestrowanych wcześniej pacjentów oraz możliwość skrócenia kolejki 
oczekujących poprzez rejestrowanie kolejnych osób z kolejki w miejsce tych, które zrezygnowały z usługi medycznej, 

5. wyodrębnieniu oddzielnego pomieszczenia w Izbie Przyjęć i wprowadzeniu dwustanowiskowego miejsca komputerowego oraz 
dokonaniu reorganizacji pracy w Pracowni EKG (odrębne przyjmowanie w tym samym czasie zgłaszających się pacjentów „pilnych”  
i „stabilnych”), 

6. podjęciu działań zmierzających do wybudowania nowej rejestracji Poradni (w trakcie czynności kontrolnych trwała procedura 
przetargowa), która w rezultacie poprawi warunki oczekiwania pacjentów w kolejce oraz pozwoli zreorganizować pracę Banku Krwi. 

49 W cyklicznych szkoleniach udział wzięło łącznie 19 osób, w tym również osoby wobec których wnoszone były skargi na ich zachowanie. 
50 W 2014 r. plan finansowy SP ZOZ MSW w Szczecinie trzy razy podlegał zmianom. Ostatnia zmiana planu finansowego (listopad 2014 r.) 

polegała na skorygowaniu planowanych przychodów z kwoty 46 202 244,21 zł (plan pierwotny) na 46 875 175,57 zł. Do wzrostu 
przychodów przyczyniły się przychody z ZOW NFZ. Zaplanowane przychody z umów zawartych z ZOW NFZ zmieniono z 39 585 097,60 zł 
na 41 841 756,46 zł, co stanowiło wzrost o 5,7%. Wzrost ten wynikał głównie z dokonanych przesunięć finansowych w ramach zawartych 
umów oraz z płatności za udzielone świadczenia ponadlimitowe. Jednocześnie w ramach planowanych przychodów zmniejszone zostały 
przychody operacyjne oraz finansowe z 1 637 002,40 zł na 1 522 172,14 zł, co stanowiło spadek o 7,1%. Jednocześnie, wzrosły także 
zaplanowane koszty ogółem z wartości 46 165 601,14 zł (plan pierwotny) do 47 423 230,52zł, co stanowiło wzrost o 2,7%. Wzrost 
zaplanowanych kosztów wynikał ze wzrostu kosztów amortyzacji (na podstawie dokonanych w ciągu roku zakupów środków trwałych)  
z 3 473 440,56 zł do 3 902 820,91 zł (wzrost o 12,3%) oraz wzrost zaplanowanych kosztów usług obcych z 22 357 531,09 zł do 
22 825 288,11 zł (wzrost o 2,09%).  
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W trakcie kontroli ustalono, że Plan finansowy na 2015 rok był w marcu 2015 r. zmieniany51. Zmiana 
Planu polegała na zwiększeniu planowanych przychodów ogółem o 1,73% w stosunku do wersji 
pierwotnej. Na zmianę planowanych przychodów złożyło się zwiększenie planowanych przychodów  
z umów zawartych z ZOW NFZ o 2, 01% (wzrost z 40 428 924,64 zł do 41 239 942,21 zł) i jednoczesne 
zmniejszenie planowanych przychodów z dotacji o 4,76% (zmniejszenie z 17 850,00 zł do 
17 000,00 zł). Jednocześnie wzrosła wartość zaplanowanych kosztów ogółem o 1,55% (wzrost  
z 46 189 911,13 zł do 46 904 142,43 zł). Zaplanowano wzrost kosztów wynagrodzeń o 1,92%  
w związku z uruchomieniem nowej komórki organizacyjnej - Centrum Diagnostyki i Leczenia 
Nowotworów Trzustki - i zatrudnieniem dodatkowych 19 osób na umowach cywilnoprawnych oraz 
planowaną podwyżką wynagrodzeń dla pracowników średnio o 2,5%. Założony wynik finansowy 
Szpitala netto na zakończenie 2015 r. w zmienionym Planie finansowym na 2015 r. określono na 
poziomie 105 929,90 zł. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą SP 
ZOZ MSW w Szczecinie sporządzał w sposób rzetelny i terminowy sprawozdania okresowe (kwartalne  
i roczne52) obrazujące kondycję finansową jednostki.  

Wysokość i struktura zobowiązań Szpitala w ujęciu kwartalnym przedstawiała się następująco: 

Tabela 1. Zobowiązania SP ZOZ MSW w Szczecinie w okresie objętym kontrolą  

Zobowiązania z tytułu: 
Wysokość zobowiązań wg stanu na ostatni dzień:  

I kwartału  
2014 r. 

II kwartału  
2014 r. 

III kwartału  
2014 r. 

IV kwartału  
2014 r. 

I kwartału  
2015 r. 

ZUS 169 738 227 949 244 117 259 115 265 661 

US 49 537 61 628 64 740 114 002 66 927 

PFRON 4 973 4 659 3 417 2 892 1 215 

zakupu leków 211 828 282 634 238 534 291 218 277 674 

zakupu sprzętu i aparatury medycznej 2 199 817 1 948 286 2 035 477 691 567 661 790 

zużycia energii/gazu/wody 62 673 88 229 105 217 158 705 85 557 

zakupu usług obcych 
(remontowych, transportowych i in.) 

2 953 134 4 061 076 1 977 503 2 517 784 2 391 209 

wynagrodzeń 10 692 135 538 149 811 180 496 192 834 

pozostałych zobowiązań publiczno-
prawnych 

56 777 50 469 18 929 0 57 519 

pozostałych zobowiązań 
cywilnoprawnych 

301 049 314 680 65 403 327 303 340 060 

Razem 6 020 218 7 175 148 4 903 148 4 543 082 4 340 445 

Analiza struktury zobowiązań Szpitala wskazuje, że najwyższy udział w strukturze zobowiązań miały 
zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych (od 40% do 57% całości zobowiązań, zależnie od 
kwartału) oraz zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej (od 15% do 42% całości 
zobowiązań, zależnie od kwartału). Udział każdej z pozostałych grup zobowiązań w ich całości, nie 
przekraczał w okresie objętym kontrolą poziomu 8%.  

                                                           
51 Zmiana planu uzyskała pozytywną opinię rady społecznej i została ostatecznie zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 

5 maja 2015r. 
52 Sprawozdanie finansowe Szpitala za 2014 rok podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który sporządził opinię – 

pozytywną –w dniu 27 lutego 2015 roku.  
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Szpital w okresie objętym kontrolą nie posiadał zobowiązań przeterminowanych. Nie występowało 
także zadłużenie, również z tytułu kredytów i pożyczek.  

Porównanie wysokości zobowiązań na koniec każdego kwartału wskazuje, że w jednym tylko 
przypadku wystąpił ich wzrost (II kwartał 2014 r. w stosunku do I kwartału 2014 r.). Wartość 
zobowiązań nie przekraczała jednak limitów określonych w Planie finansowym.  

Na podstawie wybranej próby, w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych zweryfikowano  
15 pozycji wydatków o najwyższej wartości jednostkowej poniesionych przez SP ZOZ MSW  
w Szczecinie w okresie objętym kontrolą. Na podstawie weryfikacji zawartych umów stwierdzono,  
że wydatki były celowe. Wydatki poniesione z tytułu przedmiotowych umów zostały zrealizowane 
terminowo oraz właściwie udokumentowane i zaewidencjonowane. Przestrzegano również 
wewnętrznych procedur w zakresie kontroli finansowo-księgowej dokumentów księgowych.  

2. Realizacja umów zawartych z ZOW NFZ w okresie objętym kontrolą  

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że realizacja umów zawartych  
z ZOW NFZ w okresie objętym kontrolą przebiegała prawidłowo.  

Udział przychodów z umów zawartych z ZOW NFZ w całości przychodów Zakładu w 2014 roku 
wyniósł 87,19%53. W przychodach z udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej udział ten osiągnął 
wartość 93,20%54. Uzyskane w 2014 r. przychody z umów zawartych z ZOW NFZ w stosunku do 
zaplanowanych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Przychody z umów zawartych z ZOW NFZ na 2014 r.  

Lp. 

Przychody SP ZOZ MSW w Szczecinie w roku 2014 z umów zawartych z ZOW NFZ: 

Zakres świadczeń Zaplanowane Zrealizowane % realizacji 
planu 

1. Podstawowa opieka zdrowotna 1 634 891,04 1 607 448,95 98,32 

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 2 140 608,57 2 118 435,26 98,96 

3. 
Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne 
kosztochłonne 

2 521 717,10 2 521 859,50 100,01 

4. Leczenie szpitalne (bez ryczałtu na Izbę Przyjęć/SOR) 32 127 572,88 31 934 580,08 99,40 

5. Izba Przyjęć/SOR (ryczałt) 1 163 255,00 1 163 255,00 100,00 

6. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 876 855,60 924 557,70 105,44 

7. Rehabilitacja lecznicza 543 850,77 569 946,76 104,80 

8. Leczenie stomatologiczne 833 005,50 820 542,00 98,50 

9. Profilaktyczne programy zdrowotne 0,00 240,00 --- 

10. Razem umowy z ZOW NFZ 41 841 756,46 41 660 865,25 99,57 

Analiza przedstawionych danych wykazała, że zrealizowane w 2014 r. przychody z umów zawartych  
z ZOW NFZ były wyższe od rocznych przychodów zrealizowanych zarówno w 2013 r., jak i w 2012 r. 
Szczegółowe dane w tym zakresie obrazuje poniższa tabela.  

                                                           
53 SP ZOZ MSW w Szczecinie osiągnął w 2014 r. 41 660 865,25 zł przychodów z umów zawartych z ZOW NFZ, natomiast przychody ogółem 

wyniosły 47 781 521,43 zł.  
54 Przychody ze świadczeń zdrowotnych osiągnęły w 2014 roku 44 702 042,62 zł.  
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Tabela 3. Zrealizowane przychody z umów zawartych z ZOW NFZ w latach 2012 – 2014.  

Lp. 
Zrealizowane przychody SP ZOZ MSW w Szczecinie z umów zawartych z ZOW NFZ 

rok:  Razem umowy z ZOW NFZ udział %[rok poprzedni = 100 %] udział %[2012 r. = 100 %] 

1. 2014  41 660 865,25 101,32  104,02 

2. 2013  41 117 990,11 102,66  102,66 

3. 2012  40 052 403,40 100  100 

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w SP ZOZ MSW w okresie 
objętym kontrolą nie była prowadzona odrębna analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, 
udzielanych na podstawie umów zawartych z ZOW NFZ. W związku z powyższym, nie było możliwe 
ustalenie wyniku finansowego z realizacji kontraktów zawartych z ZOW NFZ. W Szpitalu prowadzona 
była analiza wyniku finansowego w podziale na obszar działalności - a nie na źródło finansowania - 
ujęta w zestawienia sporządzone w podziale na poszczególne Ośrodki Powstawania Kosztów.  
Na podstawie ich wyników finansowych możliwe było ustalenie rentowności prowadzonej 
działalności.  

W toku kontroli ustalono, że w SP ZOZ MSW w Szczecinie regularnie monitorowano wykonanie umów  
z ZOW NFZ, co oznaczało sprawowanie bieżącej kontroli nad uzyskiwanymi z tego tytułu 
przychodami. Zakład prowadził comiesięczną analizę wykonania kontraktu z NFZ w formie zestawień 
dla poszczególnych rodzajów świadczeń z podziałem na poszczególne zakresy.  

Powyższe zestawienia służyły także – obok innych informacji – do opracowania szerszych opracowań, 
czyli półrocznej oraz rocznej analizy działalności Szpitala55. Oba dokumenty (analiza półroczna oraz 
roczna) w części Analiza finansowa zawierały dane prezentujące m.in.: uzyskane przychody i ich 
strukturę z odniesieniem do planu finansowego, poniesione koszty i ich strukturę w odniesieniu do 
planu finansowego, bilans SP ZOZ MSW w Szczecinie, rachunek zysków i strat, wynik finansowy na 
koniec każdego miesiąca oraz półrocza i jego odniesienie do planu finansowego, a także wskaźniki 
rentowności. 

Wyniki analiz dawały Szpitalowi możliwość podejmowania odpowiednich działań stymulujących 
wykonanie kontraktu w obszarach zagrożonych niewykonaniem, a także ograniczenia realizacji 
świadczeń w ramach zakresów, w których występowały znaczące nadwykonania. W przypadku 
wybranych zakresów – przede wszystkim ratujących życie – Szpital świadomie dopuszczał do 
powstawania nadwykonań. Świadczenia te były niemal w 100% finansowane przez ZOW NFZ.  
W uzasadnionych – w ocenie dyrekcji SP ZOZ MSW w Szczecinie – przypadkach nadwykonania były 
elementem świadomej polityki kierownictwa Szpitala, umożliwiającym podejmowanie negocjacji  
z NFZ w zakresie rozwoju działalności w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony pacjentów.  

Wartość świadczeń udzielonych ponad limit określony w umowach zawartych z ZOW NFZ na 2014 r. 
przedstawiono poniżej:  

 

 

 

 

                                                           
55 Dokument przekazywany był m.in. do organu założycielskiego po uzyskaniu pozytywnej oceny rady społecznej. 
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Tabela 4. Wartość świadczeń ponadlimitowych za 2014 r.  

Lp. 

Świadczenia ponadlimitowe w 2014 rok 

Zakres świadczeń 
Wartość świadczeń 
udzielonych ponad 

limit w 2014 r. 

Wartość rozliczonych 
świadczeń udzielonych 
ponad limit w 2014 r. 

% rozliczonych 
przez ZOW NFZ 

świadczeń ponad 
limit 

1. Leczenie szpitalne  3 619 079,88 3 059 279,60  84,53 

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 271 131,59 270 926,08 99,92 

3. 
Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne 
kosztochłonne 

408 305,30 407 904,80 99,90 

4. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 91 358,70 91 358,70 100 

5. Rehabilitacja lecznicza 63 182,89 55 267,49 87,47 

6. Leczenie stomatologiczne 1381,40 59,80 4,33 

7. Razem  4 454 439,76 3 884 796,47 87,21 

Ustalono, że SP ZOZ MSW podejmował w okresie objętym kontrolą próby rozliczenia świadczeń 
wykonanych ponad przyznany limit. Dyrektor Szpitala56 zwrócił się do ZOW NFZ z wnioskiem  
o rozliczenie świadczeń wykonanych ponad limit w 2014 r. W odpowiedzi otrzymał propozycję 
rozliczenia części z ww. świadczeń, w szczególności ratujących życie oraz związanych z leczeniem 
onkologicznym. ZOW NFZ złożył Szpitalowi propozycję zwiększenia kontraktu o kwotę 2 155 072,99 zł 
(wobec wnioskowanych 2 695 437,23 zł, tj. o kwotę niższą o 540 364,24 zł od wnioskowanej). 
Warunkiem rozliczenia świadczeń na ww. kwotę było podpisanie Protokołu uzgodnień o treści 
narzuconej przez ZOW NFZ, w którym jednym z warunków uzyskania płatności było zrzeczenie się 
roszczeń dotyczących umów za 2014 r. W wyniku podpisania przedmiotowej ugody SP ZOZ MSW 
w Szczecinie uzyskał rozliczenie świadczeń udzielonych ponad limit w wysokości wynoszącej 80% 
wnioskowanej kwoty. Zapisy proponowane przez ZOW NFZ nie podlegały negocjacji, a odmowa 
podpisania przez Zakład protokołu skutkowałaby brakiem możliwości rozliczenia świadczeń 
ponadlimitowych. Z uwagi na fakt, że Zakład zaakceptował propozycję złożoną przez ZOW NFZ,  
nie podejmowano prób uzyskania płatności za świadczenia ponadlimitowe na drodze sądowej.  

Ostateczna wartość świadczeń ponadlimitowych za 2014 rok rozliczonych przez ZOW NFZ wyniosła 
3 884 796,47 zł, co stanowiło 9,28 % uzyskanych w 2014 roku przychodów z ZOW NFZ.  

Z dokonanych w toku kontroli ustaleń wynika, że ZOW NFZ nie organizował konkursów ofert na 
udzielanie w 2015 r. świadczeń opieki zdrowotnej. Umowy na 2015 rok zawierane były z ZOW NFZ  
w formie aneksu do umów obowiązujących. SP ZOZ MSW w Szczecinie prowadził korespondencję57 
z ZOW NFZ w zakresie zaproponowanych zmian w wysokości kontraktów lub sposobu ich konstrukcji. 
Szpital wystąpił o przyznanie wyższej wartości kontraktu w obszarach, gdzie zaproponowany przez 
ZOW NFZ poziom finansowy był zaniżony, także w tych zakresach, w których występowały 
nadwykonania58. Równocześnie, Szpital zwrócił się do ZOW NFZ o zmianę proponowanego podziału 

                                                           
56 Pismem z dnia 2 lutego 2015 r., znak: WRiA -155-570/2015.  
57 Pismami znak: WRiA-1224-6337/2014 i DN-199-6551/2014.  
58 1) Tomografia Komputerowa – SP ZOZ MSW wnioskował o kontrakt w wysokości 1 247 771,10 zł, natomiast wartość zaproponowanej 

przez ZOW NFZ umowy wyniosła 456 676,80 zł;  
2) Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne dla Dorosłych – SP ZOZ MSW wnioskował o kontrakt w wysokości 365 791,50 zł, natomiast 

wartość zaproponowanej przez ZOW NFZ umowy wyniosła 339 848,10 zł;  
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kontraktu w ramach Chirurgii Ogólnej, związanej z wdrożeniem Pakietu Onkologicznego. Płatnik 
narzucił w tym zakresie wydzielenie z kontraktu Chirurgii Ogólnej wartości odpowiadających realizacji 
świadczeń onkologicznych na Oddziale Chorób Wewnętrznych, pomimo wyraźnych sygnałów ze 
strony SP ZOZ MSW w Szczecinie, że przedmiotowe rozwiązanie znacząco ograniczy dostęp do 
świadczeń chirurgicznych niezwiązanych z leczeniem nowotworów59. 

Należy przy tym zauważyć, że w związku ze zmianami w systemie finansowania ochrony zdrowia  
w postaci wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2015 r. tzw. Pakietu Onkologicznego, w trakcie negocjacji 
Szpital został poinformowany, iż propozycje wysokości kontraktu mają charakter ostateczny i nie 
podlegają negocjacji, natomiast brak zgody na podpisanie umowy skutkować będzie całkowitą utratą 
kontraktu w danym zakresie60.  

Porównanie pierwotnej wartości umów zawartych z ZOW NFZ z lat 2014-2015 wskazuje na niższą 
wartość kontraktu pierwotnego o ok. 2,5% (spadek z wartości pierwotnej dla 2014 r. wynoszącej 
37 479 104,55 zł do wartości pierwotnej dla 2015 r. wynoszącej 36 549 748,64 zł61). Szczegółowe 
dane przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 5. Porównanie pierwotnej wartości finansowej umów z ZOW NFZ na lata 2014-2015 
(z wyłączeniem POZ). 

Lp. 
Pierwotna wartość umów zawartych z ZOW NFZ przez SP ZOZ MSW w Szczecinie  

Zakres świadczeń na rok 2014   na rok 2015  2015/2014, 
[2014=100%] 

1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 2 039 850,88 2 170 455,44 106,40 

2. Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne 
kosztochłonne 2 390 860,40 1 996 501,40 83,51 

3. Leczenie szpitalne  30 812 303,00 30 594 991,00 99,29 

4. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 876 855,60 850 912,20 97,04 

5. Rehabilitacja lecznicza 515 367,67 482 088,60 93,54 

6. Leczenie stomatologiczne 843 867,00 454 800,00 53,89 

7. Razem umowy z ZOW NFZ 37 479 104,55 36 549 748,64 97,52 

Porównując pierwotną wartość finansową umów zawartych na lata 2014-2015 podkreślić należy 
zmiany, które od dnia 1 stycznia 2015 r. wprowadzono w systemie finansowania ochrony zdrowia62. 
Zmiany te zarówno dla NFZ, jak i dla świadczeniodawców, oznaczały konstruowanie planów 
finansowych i wartości zawieranych umów na 2015 rok bez możliwości odniesienia do danych z lat 
poprzednich, z powodu braku możliwości ich porównania.  

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że na koniec I kwartału 2015 r. 
SP ZOZ MSW w Szczecinie uzyskał lepszy wynik finansowy, niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. Porównanie wartości wyniku finansowego Szpitala osiągniętego na koniec I kwartału 
2015 r. w stosunku do wartości na koniec I kwartału 2014 r. wskazuje na jego wzrost o ok. 24% 
(z wartości 945 703,88 zł do wartości 1 241 612,91 zł).  
                                                                                                                                                                                     

3) Neurologia A48, A51 – SP ZOZ MSW wnioskował o kontrakt w wysokości 1 400 000,00 zł, natomiast wartość zaproponowanej przez 
ZOW NFZ umowy wyniosła 525 044,00 zł.  

59 Pismo znak: DN-199-6912/2014.  
60 Pisma ZOW NFZ z dnia 26 listopada 2014 r. znak: WSM-I-076-187-KŻ/14 oraz z dnia 15 grudnia 2014 r. znak: WSM-I-076-202-KŻ/14.  
61 Pierwotna wartość finansowa umów zawartych z ZOW NFZ na 2014 i 2015 rok, bez uwzględnienia wartości umów w zakresie POZ. 
62 Polegające na wejściu w życie regulacji określonych jako Pakiet Onkologiczny oraz Pakiet Kolejkowy. 
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Główną przyczyną wyższego wyniku finansowego w I kwartale 2015 r. względem analogicznego 
okresu w roku wcześniejszym było uzyskanie wyższych przychodów z tytułu realizacji umów z ZOW 
NFZ. W I kwartale 2015 r. przedstawiono do ZOW NFZ faktury za świadczenia zdrowotne o wartości 
wyższej o kwotę 364 633,73 zł względem analogicznego okresu w roku wcześniejszym.  

Wśród głównych zagrożeń realizacji Planu finansowego na 2015 r. w SP ZOZ MSW w Szczecinie 
zidentyfikowane zostały trzy obszary63, co spowodowało dokonanie w marcu 2015 r. zmiany 
obowiązującego Planu finansowego na rok 2015. 

Obszar III. Gospodarowanie mieniem oraz środkami publicznymi. 

Pozytywnie oceniono działalność SP ZOZ MSW w zakresie gospodarowania mieniem, natomiast 
działania podmiotu kontrolowanego w zakresie planowania, przygotowania i przeprowadzenia 
postępowań przetargowych oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

1. Prawidłowość zawierania i realizacji umów najmu/dzierżawy 

Na podstawie objętych badaniem kontrolnym dokumentów ustalono, że w SP ZOZ MSW w Szczecinie 
prawidłowo64zawierano i realizowano umowy najmu. 

W kontrolowanym okresie w Szpitalu obowiązywało 14 umów najmu65. W 2014 r. Zakład uzyskał 
dochód z tytułu najmu w wysokości 404 568,65 zł, a w I kw. 2015 r. – 98 609,81 zł. W oparciu  
o przedstawione do analizy dokumenty, ustalono, że z 4 umów objętych badaniem66 podmiot 
kontrolowany uzyskał w 2014 r. dochód w wysokości 272 141,00 zł67, natomiast w I kw. 2015 r. – 
66 575,27 zł. Analiza dokumentów księgowych za najem pomieszczeń wykazała, że należności 
wynikające z umów najmu nie były regulowane terminowo.. W jednym przypadku68 stwierdzono,  

                                                           
631) Obniżenie wartości kontraktu przez ZOW NFZ w zakresie Tomografii Komputerowej – z powodu docelowej realizacji ww. świadczeń w 

ramach nielimitowanych świadczeń w poradniach specjalistycznych. W związku ze wdrożeniem przez ZOW NFZ nowego sposobu 
rozliczania i brakiem możliwości odniesienia się do danych historycznych, zidentyfikowano ryzyko niedoszacowania przychodów oraz 
niewykonania limitu w zakresach związanych z Pakietem Onkologicznym. W celu minimalizacji ryzyka, na bieżąco monitorowano 
wykonanie limitu w poszczególnych zakresach. 
2) Niepewność odnośnie do wartości umowy z ZOW NFZ w zakresie Izby Przyjęć na II półrocze 2015 r. (umowa obowiązuje do końca 
czerwca 2015 r.). Na potrzeby planowania finansowego przyjęto założenie, iż dzienna wartość ryczałtu w II półroczu pozostanie na 
niezmienionym poziomie. W celu minimalizacji ryzyka niedoszacowania przychodów, w Zakładzie systematycznie wyliczany był ryczałt na 
podstawie aktualnie obowiązującego Zarządzenia Prezesa NFZ, który - wg struktury obecnie realizowanych świadczeń - powinien być 
wyższy, niż aktualnie zakontraktowany. Z przyczyn niezależnych od SP ZOZ MSW, zmianie jednakże może ulec metodologia wyliczenia 
ryczałtu oraz jego wysokość. 
3) Niepewność odnośnie do możliwości uruchomienia nowej działalności w budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6, której koszty 
i przychody zostały ujęte w Planie finansowym na 2015 r.; Rozpoczęcie działalności uzależnione jest od ogłoszenia konkursu przez ZOW 
NFZ.  

64 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 4 ust. 1 oraz § 7 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). 

65 Jedna umowa najmu (umowa nr 4/2013/NAJ z ASTRODANCE Dorota Hołownia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krasińskiego10/11, zawarta 
w dniu 30 września 2013 r. zmieniona aneksem nr 1/2014 na najem wyposażonego pomieszczenia sali gimnastycznej i szatni na potrzeby 
Oddziału Dziennego i Psychiatrycznego w związku z realizowanymi zajęciami terapii ruchem), której najemcą był Zakład oraz 13 umów 
najmu, których wynajmującym był Zakład. 

66 Próbą objęto 4 umowy najmu: Umowa nr 3/2013/NAJ z dnia 30.09.2013 r. – NASZ DOKTOR Sp. z o.o. na najem wydzielonej części 
budynku SP ZOZ MSW w Szczecinie o powierzchni 79,99 m2 wraz z jego infrastrukturą i wyposażeniem (Pracownia Tomografii 
Komputerowej), Umowa nr 28/2008/NAJ z dnia 30.09.2008 r.– NASZ DOKTOR Sp. z o.o. na najem wydzielonej części budynku SP ZOZ 
MSW w Szczecinie o powierzchni 98,20 m2 wraz z jego infrastrukturą i wyposażeniem (Pracownia Rezonansu Magnetycznego), Umowa 
nr 27/2005/NAJ z dnia 21.11.2005 r. – NZOP DOM LEKARSKI na najem wydzielonej części budynku SP ZOZ MSW w Szczecinie  
o powierzchni ok. 433 m2 wraz z jego infrastrukturą i wyposażeniem (Oddział łóżkowy), Umowa nr 6/2002/Inne z dnia 2.10.2002 r. - 
„Reminstal” Zakład Instalacji Sanitarnych i Budowlanych Marian Kulik z siedzibą w Szczecinie na najem lokalu użytkowego (garaż nr 8)  
o powierzchni użytkowej 25,26 m2z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe. 

67 Dochód był pomniejszony o kwotę 24 030,00 zł z tytułu umowy nr 28/2008/NAJ z uwagi na fakt, że w 2014 r. wymieniony został 
Rezonans Magnetyczny i w związku z tym konieczne było poniesienie wydatków związanych z przystosowaniem Pracowni Rezonansu 
Magnetycznego w wysokości ok. 50 000,- zł.  

68 Dot. Umowy nr 6/2002/Inne z dnia 2.10.2002 r. - „Reminstal” Zakład Instalacji Sanitarnych i Budowlanych Marian Kulik. 
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że Zakład zastosował art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa69. 
Wobec powyższego, odsetki70 nie były egzekwowane od kontrahenta. W pozostałych przypadkach71, 
dokonywano kompensaty wzajemnych zobowiązań72. Z uwagi na obustronne rozliczenia,  
w przypadku braku płatności za najem, Zakład niezwłocznie przy najbliższej płatności kontrahenta 
dokonywał kompensaty należności. Konsekwencją powyższego był fakt, że termin faktycznego 
regulowania należności był średnio o 2-3 dni późniejszy niż termin wynikający z wystawionej faktury. 
Takie rozwiązanie nie narażało Zakładu na dodatkowe koszty związane z egzekwowaniem należności 
przeterminowanych, co uznane zostało za dobrą praktykę.  

Ustalono, że postanowienia objętych próbą umów najmu zabezpieczały interes SP ZOZ MSW73.  
W Zakładzie prowadzono analizy funkcjonowania umów najmu pod względem efektywności 
wykorzystania mienia. Zakład każdorazowo, przed podjęciem decyzji odnośnie do zawarcia nowej 
umowy, jak i w przypadku zmiany obowiązującej umowy74, dokonywał analizy pod kątem jej 
opłacalności75. Prowadzenie przedmiotowych analiz opłacalności uzasadniało podjęcie decyzji 
odnośnie do podpisania umowy lub aneksu - w przypadku wygenerowania zysku przekraczającego 
koszty utrzymania najmowanej powierzchni - albo odstąpienia od umowy -gdy koszty utrzymania 
przewyższały spodziewane przychody. 

2. Prawidłowość realizacji zamówień publicznych w Zakładzie na etapie planowania, udzielania 
oraz realizacji umów.  

Czynnościom kontrolnym poddano wybrane w drodze próby cztery postępowania: trzy postępowania  
o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych76, tj. dwa 
postępowania na roboty budowlane77 oraz jedno postępowanie na dostawę78, a także jedno 

                                                           
69 Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z poźn. zm., tj. odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności opłaty 

pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), 
za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. 

70 Najwyższe odsetki wynosiły 7,18 zł (f-ra nr SDM-00010/08/2014). 
71 Umowa nr 3/2013/NAJ, Umowa nr 28/2008/NAJ, Umowa nr 27/2005/NAJ. 
72 Z tymi kontrahentami obowiązywały umowy na świadczenia zdrowotne. 
73 W umowach najmu objętych próbą sporządzonych w formie pisemnej, określono: czas, na który zostały zawarte, wysokość i formę oraz 

termin płatności, a także zasady indeksacji czynszu (w ujęciu półrocznych lub rocznym) przy zastosowaniu wskaźników cen towarów  
i usług konsumpcyjnych, termin wypowiedzenia, a także przypadki, w których umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem. 
Ponadto, w umowach określono zasady naliczania wysokości odszkodowania (kary umownej) w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umów, a także sposób korzystania z przedmiotu umowy odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu. 
W umowach tych zawarto zapis, że wszelkie koszty związane z bieżącą eksploatacją użytkowanego przedmiotu najmu ponosi Najemca, 
jak również określono zasady kontroli przedmiotu umowy. 

74 Dot. przedłużenia termu obowiązywania przedmiotu umowy.  
75W trakcie czynności kontrolnych badaniu poddano analizy opłacalności dotyczące 2 umów aneksowanych w okresie objętym kontrolą 

(dot. umowy najmu nr 22/2004/NAJ z dnia 30.04.2004 r. na garaż nr 10 o powierzchni użytkowej 25,26 m2, zmienionej aneksem z dnia 
30 grudnia 2014 r. oraz umowy najmu nr 12/2001/NAJ z dnia 15.05.2001 r., zawartej z UOP Delegatura w Szczecinie na najem 
pomieszczenia o powierzchni użytkowej 16,38 m2, zmienionej aneksem z dnia 10.02.2015 r.). Wyniki przedmiotowych analiz zawierały 
m.in. koszty związane z funkcjonowaniem przedmiotu umowy, koszt powierzchni dzierżawionej miesięcznie, łączną powierzchnię 
dzierżawioną (m2), stawkę miesięczną dzierżawy (netto)/m2, przychód miesięczny, a także obliczony zysk miesięczny.  

76 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm., zwana dalej Pzp. 
77 Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSW w Szczecinie do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  

26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą - dostosowanie instalacji hydrantów wewnętrznych SP ZOZ MSW w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 - zwane dalej 
Dostosowanie instalacji hydrantów wewnętrznych oraz Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSW w Szczecinie do wymogów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – roboty sanitarne, wewnętrzne w zakresie 
instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku głównym Szpitala SP ZOZ MSW w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 – Etap I – Piony zwane 
dalej Roboty sanitarne - Etap I – Piony. 
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postępowanie przeprowadzone na podstawie wewnętrznych procedur79. Analiza dokumentacji 
wykazała, że wszystkie badane zamówienia publiczne były uzasadnione i wynikały z faktycznych 
potrzeb Zakładu80. 

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzono, że podmiot kontrolowany prawidłowo udzielił 
zamówień publicznych na roboty budowlane i dostawę oraz zrealizował umowy w przedmiotowym 
zakresie. Na każdym etapie tych postępowań Zakład przestrzegał ogólnych zasad wynikających  
z przepisów ustawy Pzp oraz właściwie stosował zasady, formy i tryb postępowania przetargowego.  

Analiza dokumentacji dwóch postępowań przetargowych dotyczących robót budowlanych, 
sfinansowanych w ramach udzielonej dotacji81 wykazała, że opis przedmiotu zamówienia w pełni 
określał zakres przedmiotowy dokumentacji projektowej, niezbędnej do przygotowania  
i przeprowadzenia zadań inwestycyjnych oraz zakres planowanych robót budowlanych. Ustalono,  
że zapisy umów podstawowych na wykonanie zadań inwestycyjnych, odpowiednio zabezpieczały 
należyte ich wykonanie, a także zabezpieczały pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za 
stwierdzone wady i usterki w okresie gwarancji82. Realizacja tych zadań inwestycyjnych była zgodna  
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy dotacyjnej oraz  
z zakresem rzeczowym ujętym w Programie inwestycyjnym83. Przedmioty badanych umów zostały 
wykonane w terminie, a płatności dokonano zgodnie z zapisami zarówno podpisanych umów  
z Wykonawcą, jak i umowy dotacyjnej.  

Jednakże, odnośnie do postępowania przetargowego na dostawę Wyposażenia budynku jako 
nieprawidłowe uznano działania planistyczne podmiotu kontrolowanego, które uniemożliwiły 
skuteczne zrealizowanie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Stwierdzono, że już na etapie założeń do postępowania na wybór Projektu aranżacji - będącego 
postępowaniem przeprowadzonym na podstawie procedur wewnętrznych -podmiot kontrolowany 
nie określił wysokości środków, jakie będzie w stanie przeznaczyć na rzeczywiste sfinansowanie 
wyposażenia budynku. Brak określenia ram finansowych odnośnie do projektowanej aranżacji 
budynku, skutkował tym, że Wykonawca opracował projekt w oparciu o autorską koncepcję 
estetyczną, której wykonanie wykraczało poza możliwości finansowe Zamawiającego. W efekcie, 
nieokreślenie ram finansowych projektowanej aranżacji budynku doprowadziło do unieważniania 
czterech z pięciu postępowań na Wyposażenie budynku z powodu braku wystarczających środków 

                                                                                                                                                                                     
78Wyposażenie budynku położonego przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 w Szczecinie zwane dalej Wyposażenie budynku; W rzeczywistości 

ogłoszono 5 pakietowych postępowań przetargowych, w tym 4 unieważniono (Nr 33/2014, Nr 39/2014, Nr 40/2014, Nr 06/2015) oraz  
1 zrealizowano w zakresie 1 z 4 pakietów (Nr 46/2014). 

79 Zapytanie ofertowe na Projekt aranżacji wnętrz oraz rozlokowanie niezbędnego wyposażenia wraz z doborem wyposażenia i opisem 
wyposażenia dla budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 w SP ZOZ MSW w Szczecinie zwane dalej Projektem aranżacji, który 
jednocześnie stanowił opis przedmiotu zamówienia w postępowaniach na Wyposażenie budynku. 

80 W przypadku zamówienia dotyczącego Wyposażenia budynku, potwierdzenie potrzeb Zakładu stanowiło ujęcie przedmiotowego 
zagadnienia w Założeniach administracyjnych dokumentu pt. Strategiczne kierunki rozwoju. W przypadku zamówienia dotyczącego 
Dostosowania instalacji hydrantów wewnętrznych potwierdzenie potrzeb Zakładu stanowiły decyzje administracyjne Komendanta 
Miejskiego PSP z dnia 31 marca 2010 r., zgodnie z którymi budynek Zakładu należało wyposażyć w hydranty wewnętrzne, zapewniające 
ochronę całego obiektu w ww. instalacje., natomiast w przypadku Robót sanitarnych-Etap I - Piony przebudowa instalacji wodno-
kanalizacyjnej wynikała z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 62, poz. 417 z późn. zm.). 

81 Zgodnie z umową Nr 128/DZ/WE/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.  
82 Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto złożonej oferty tytułem 

pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Naprawienie szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych lub przez zapłatę odszkodowania. 
Wykonawca oświadczył, że udziela gwarancji jakości na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i bezusterkowe korzystanie z niego 
przez okres 48 miesięcy. Strony umowy zgodnie ustaliły termin obowiązywania rękojmi za wady na 36 miesięcy. 

83 Protokół oględzin z dnia 20 maja 2015 r.  
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finansowych. Niewłaściwe zaplanowanie inwestycji w zakresie braku określenia przez Zamawiającego 
wysokości środków, jakie będzie w stanie przeznaczyć na wyposażenie budynku, a w konsekwencji 
niezrealizowanie planowanego zakupu wyposażenia, uznano za nieprawidłowość. Przyczyną 
powyższego było nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych w zakresie planowania działań,  
a także niewłaściwy nadzór nad wykonywaniem zadań w tym zakresie, co skutkowało koniecznością 
unieważniania postępowań i brakiem możliwości zrealizowania zamierzonego celu. 
Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponoszą ówczesny zastępca kierownika wydziału 
administracyjno-gospodarczego i zastępca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych oraz dyrektor 
Zakładu.  

Wskazana powyżej nieprawidłowość miała zasadniczy wpływ na realizację postępowania 
przetargowego na dostawę pakietowego Wyposażenia budynku. W efekcie unieważniono - na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp84 - cztery z pięciu postępowań na Wyposażenie budynku 
(nr: 39/2014, 40/2014, 46/2014 i nr 6/2015), a jedno zakończyło się podpisaniem umowy z 
Wykonawcą - ale tylko w zakresie jednego Pakietu (nr 6/2015).  

Ustalono również, że w przypadku postępowania na dostawę Wyposażenia budynku nie 
udokumentowano sposobu ustalania wartości zamówienia. Brak jakiegokolwiek dokumentu 
potwierdzającego dokonanie szacowania wartości zamówienia z należytą starannością,  
a w konsekwencji niedoszacowanie wartości zamówienia, uznano za nieprawidłowość. Przyczyną tej 
nieprawidłowości było nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych w zakresie przygotowania 
przedmiotowego postępowania oraz brak nadzoru w tym zakresie. Skutkiem natomiast było 
kilkukrotne unieważnianie postępowań z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówień,  
a w konsekwencji niezrealizowanie zamówienia publicznego. Odpowiedzialność za powyższą 
nieprawidłowość ponoszą ówczesny zastępca kierownika wydziału administracyjno-gospodarczego  
i zastępca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych oraz dyrektor Zakładu. 

Stwierdzono również, że w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane, zarówno  
w projekcie umowy w SIWZ, jak i w zawartych z Wykonawcą umowach, widniał zapis dotyczący 
kompensaty85 należności z wynagrodzenia wykonawcy z tytułu poboru mediów. Mając na uwadze 
fakt, że przedmiotowe zadania inwestycyjne wchodziły w zakres inwestycji budowlanej finansowanej 
ze środków publicznych w ramach udzielonej dotacji, zapisy dotyczące kompensaty należności 
Wykonawcy skutkowałyby koniecznością pomniejszenia kwoty dotacji o wartość poboru mediów.  
W przypadku obu umów na roboty budowlane finansowanych z dotacji, kompensaty jednak nie 
zostały zastosowane. Niewłaściwy zapis w ww. umowach z Wykonawcą uznano za uchybienie. 

Ponadto, stwierdzono błędy i nieścisłości w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego nr 46/2014. W kol. 2 Przedmiot zamówienia zawierał błędne w stosunku do SIWZ 
informacje w zakresie numeracji Pakietów oraz części składowych przedmiotu zamówienia w zakresie 
Pakietu nr 286. Błędy i nieścisłości w sporządzonym dokumencie z postępowania przetargowego 
uznane zostały za uchybienie. 

                                                           
84 Tj. art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia lub poszczególnych pakietów. 
85 Tzn. pomniejszenia wartości należności wykonawcy o wartość pobranych mediów (woda, energia elektryczna). 
86 Zgodnie z SIWZ winno być Pakiet nr 2 – fotele, krzesła, kanapy, kozetki. 
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Ustalono również, że Dostawca nie dostarczył w terminie całego zamówionego pakietu mebli87,  
tj. 4 szt. krzeseł. Opóźnienie w dostawie wyniosło 4 dni. Zgodnie z treścią zawartej umowy, z tytułu 
opóźnienia w dostarczeniu poszczególnej partii zamówienia, naliczono karę umowną w wysokości 2% 
wartości ceny tej partii za każdy dzień opóźnienia. Zakład prawidłowo naliczył karę umowną 
i wystawił notę księgową88 na kwotę w wysokości 7 895,36 zł. Do dnia zakończenia wykonywania 
czynności kontrolnych w Zakładzie, nie przedstawiono kontrolującym dowodu wpłaty naliczonej kary 
umownej.  

Ponadto, za uchybienie uznano nieprzestrzeganie regulacji wewnętrznych89 oraz braki w przyjętych 
procedurach dotyczące zakresu odpowiedzialności pracowników za realizację poszczególnych etapów 
postępowania zamówień publicznych, zasad współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi 
Zakładu zaangażowanymi w proces realizacji zamówień publicznych oraz sposobu dokonywania 
kontroli zamówień publicznych. Powyższe wynikało z braku przejrzystości regulacji wewnętrznych  
w zakresie zamówień publicznych.  

Stwierdzono, że wszystkie cztery badane zamówienia publiczne pomimo, iż zostały uwzględnione na 
etapie planowania w Planie rzeczowym na 2014 r. Zakładu, stanowiącym integralną cześć Planu 
finansowego na 2014 r., nie zostały ujęte w zatwierdzonym do realizacji Planie Rocznym Postępowań 
Przetargowych w SP ZOZ MSW w Szczecinie na 2014 r.90 Powyższe wskazuje na niestosowanie 
regulacji wewnętrznych w tym zakresie. Zauważyć należy, że bez właściwego procesu planowania, nie 
jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami publicznymi91.  

Niezgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Zakład prowadził również Rejestry zamówień 
publicznych, gdyż- poza numerem sprawy i nazwą przedmiotu zamówienia - nie zawierały 
elementów, które Zakład zobligowany był prowadzić92. W toku czynności kontrolnych przygotowano 
nowy Rejestr zamówień publicznych na 2015 r., zawierający wszystkie niezbędne elementy. Z tego 
względu uznano, że uchybienie to zostało wyeliminowane. 

Ustalono również, że wszystkie cztery zamówienia publiczne objęte badaniem kontrolnym były 
wszczynane bez sporządzanych przez kierowników komórek organizacyjnych wniosków w zakresie 
zapotrzebowania o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Wniosek o wszczęcie 
procedury o udzielenie zamówienia publicznego pełnił dla kierownika zamawiającego93 rolę 

                                                           
87 Zgodnie z Protokołem odbioru końcowego z dnia 29 kwietnia 2015 r.  
88 Z dnia 11 maja 2015 r. z terminem płatności 7 dni od dnia otrzymania noty. 
89 Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w podmiocie kontrolowanym regulowały zarządzenia Nr 94/2012,  

Nr 31/2014 oraz Nr 41/2014 w sprawie wprowadzenia jako obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych  
i przeprowadzania postępowań w sprawach zamówień nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, obowiązujący w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie 
oraz Regulamin pracy komisji przetargowej. Przedmiotowe zarządzenia wprowadzały do stosowania procedurę postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

90 Zwany dalej Planem postępowań przetargowych. Z treści § 2 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych (na podstawie 
zarządzenia Nr 94/2012) wynikało m.in., że plany podzielone są na zamówienia do 14 tys. euro i powyżej tej kwoty. Natomiast, zgodnie  
z § 4 ust. 2 ww. Regulaminu - plan zamówień uwzględniający wszystkie przewidziane do przeprowadzenia w danym roku postępowania 
przedstawiany jest Dyrektorowi celem zatwierdzenia. Z tego względu Plan postępowań przetargowych Zakładu powinien zawierać 
wszystkie zaplanowane postępowania przetargowe, tj. zarówno poniżej, jak i powyżej progu istotności (14 tys. euro).  

91 Z kolei w 2015 r. - pomimo usunięcia z regulacji wewnętrznych obowiązku sporządzania Planu Postępowań Przetargowych – sporządzono 
taki plan, jednak nie ujęto w nim wszystkich postępowań. 

92 Wynikających z § 23 Regulaminów udzielania ZP stanowiących załączniki Nr 1 do zarządzeń Nr 31/2014 oraz Nr 41/2014, tj. numer 
rejestrowy zamówienia publicznego, numer zamówienia w Planie Finansowym, nazwę komórki wnioskującej o udzielenie zamówienia, 
szacunkową wartość zamówienia publicznego, określenie przedmiotu zamówienia publicznego, datę zawarcia umowy/ złożenia 
zamówienia, nazwę i adres wykonawcy, wskazanie wynagrodzenia wykonawcy, wskazanie terminu realizacji zamówienia publicznego. 

93 Zawiera zatwierdzenie przez niego następujących elementów postępowania: przedmiot zamówienia wraz z jego szczegółowym opisem, 
wartość zamówienia (zgodnie z kalkulacją szacunkową), uwzględnienie zamówienia w Planie zamówień publicznych, źródło 
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informacyjną, niezbędną do podjęcia decyzji odnośnie do jego realizacji i stanowił podstawę do 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Ponadto, w przypadku umowy dotyczącej wykonania Robót sanitarnych, wewnętrznych – Etap I – 
Piony stwierdzono, że z tytułu wykonania umowy, zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót  
z dnia 1 grudnia 2014 r., nie została w terminie wystawiona faktura obciążająca Wykonawcę za pobór 
mediów w wysokości 1 564,56 zł. Przedmiotowa faktura94 została wystawiona dopiero w dniu  
30 kwietnia 2015 r., a Wykonawca terminowo dokonał płatności, tj. w dniu 21 maja 2015 r. Powyższe 
było konsekwencją braku współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Zakładu 
zaangażowanymi w proces realizacji zamówień publicznych, tj. zespołu zamówień publicznych z radcą 
prawnym95, z kierownikiem wydziału administracyjno-gospodarczego96 oraz z działem księgowości97. 

Ustalono także, że postępowanie na Projekt aranżacji przeprowadzone zostało bez 
udokumentowanego rozeznania cenowego. Dodatkowo, Zakład nie przedstawił kontrolującym 
dokumentu potwierdzającego wysokość kwoty przeznaczonej na realizację postępowania na Projekt 
aranżacji, jak również nie podał przed otwarciem oferty wysokości środków planowanych na jego 
sfinansowanie.  

Jednocześnie dodać należy, że zgodnie z § 2 ust. 3 umowy na Projekt aranżacji98, projektant  
w ramach wynagrodzenia był zobowiązany do sprawowania nadzorów autorskich w trakcie realizacji 
składania zamówień na wyposażenie i samego wyposażenia99. Do postępowań przetargowych  
na Wyposażenie budynku przystępowała firma ARTEMIX KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą  
w Szczecinie100, której członkiem organu zarządzającego był projektant, który przygotował Projekt 
aranżacji. Ponadto, w efekcie jednego z postępowań przetargowych na Wyposażenie budynku 
zawarto umowę na dostawę wyposażenia z firmą ARTEMIX. Mając powyższe na uwadze, 
zastosowanie przedmiotowego zapisu w umowie z projektantem w zakresie sprawowania nadzorów 
autorskich, mogło prowadzić do dowolności działań podejmowanych przez projektanta w zakresie 
zarówno przygotowania samego Projektu aranżacji, jak i faktycznego wyposażenia budynku. 

3. Prawidłowość ponoszenia (naliczania) opłat za korzystanie z sali o podwyższonym standardzie  
w zakresie wyposażenia niemedycznego przez pracowników lub współpracowników Zakładu 
(także w przypadku hospitalizacji członków najbliższej rodziny ww. osób). 

Na podstawie objętych badaniem kontrolnym dokumentów ustalono, że w SP ZOZ MSW w Szczecinie  
w 2014 r. nieprawidłowo ponoszono (naliczano) opłaty101 za korzystanie z sali o podwyższonym 

                                                                                                                                                                                     
finansowania, proponowany tryb udzielenia zamówienia, uzasadnienie trybu, proponowane kryteria oceny ofert, proponowany skład 
komisji przetargowej, a także numer z rejestru zamówień publicznych – zgodnie z prowadzoną ewidencją. 

94 Nr SDM-00022/04/2015.  
95 Pod kątem odmiennego od zwyczajowego przygotowania projektu umowy na realizację robót budowlanych finansowanych ze środków 

pochodzących z dotacji.  
96 Tj. przekazania istotnych informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy, jej specyfiką oraz o terminach, na które należy zwrócić 

uwagę. 
97 Pod względem terminowego naliczania opłat (wystawienie faktury) za pobrane przez wykonawców media niezwłocznie po zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy. 
98 Umowa cywilnoprawna. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 12 300,00 zł brutto. W toku 

kontroli ustalono, że wydatki związane z realizacją ww. umowy zostały prawidłowo udokumentowane, tj. faktura stanowiąca podstawę 
dokonania płatności, posiadała udokumentowane potwierdzenie zapłaty w formie przelewu bankowego. 

99 W umowie nie doprecyzowano czy chodzi o nadzór nad dostarczeniem, czy też przyjęciem samego wyposażenia. 
100 Zwanej dalej ARTEMIX. 
101 Zgodnie z § 2 ust. 6 pkt 2 załącznika do Zarządzenia Nr 72/2012 Dyrektora SP ZOZ MSW w Szczecinie z dnia 24 września 2012 r.  

Instrukcja postępowania dotycząca sal o podwyższonym standardzie w zakresie wyposażenia niemedycznego oraz odpłatności za pobyt 
w tych salach, zwana dalej Instrukcją, tj. ¼ dobowej stawki powiększona o podatek Vat 23%/dobę (cena ustalona za korzystanie z sali o 
podwyższonym standardzie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług medycznych wynosiła 85 zł netto/dobę, zatem odpłatność za 
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standardzie w zakresie wyposażenia niemedycznego przez pracowników lub współpracowników 
Zakładu (także w przypadku hospitalizacji członków najbliższej rodziny ww. osób). 

Sale o podwyższonym standardzie zostały wydzielone w celu podwyższenia komfortu pacjentów  
SP ZOZ MSW w Szczecinie oraz w celu realizacji praw pacjenta, o których mowa w art. 33-34 ustawy  
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W toku kontroli ustalono,  
że sale o podwyższonym standardzie charakteryzowały się m.in. dostępem do indywidualnej łazienki, 
jak i do telewizji oraz możliwością korzystania z telefonu stacjonarnego. W okresie objętym kontrolą 
Zakład dysponował 6 dwuosobowymi salami o podwyższonym standardzie (po dwie sale na 
oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, neurologicznym102). W okresie objętym kontrolą 
z sal o podwyższonym standardzie w zakresie wyposażenia niemedycznego skorzystały 44 osoby,  
a wśród nich było 17103 pracowników/współpracowników Zakładu lub członków ich rodzin.  
Ze wszystkimi pracownikami lub współpracownikami Zakładu, również w przypadku hospitalizacji ich 
członków rodzin, zawarte zostały umowy104. Niemniej, analiza treści zawartych umów105 wykazała,  
że ich zapisy nie precyzowały przedmiotu umowy, tzn. nie określały w sposób szczegółowy za co 
hospitalizowany pacjent ponosił opłaty106. Ponadto stwierdzono, że umowy zawierane były  
wg kolejności dat, bez nadawania chronologicznej liczby porządkowej. Ustalono, że w dniu3 kwietnia 
2015 r. weszło w życie nowe zarządzenie wewnętrzne Nr 22/2015 Dyrektora SP ZOZ MSW  
w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji postępowania dotyczącej udostępniania 
pacjentom sal w celu realizacji uprawnień pacjentów, o których mowa w art. 33-35 ustawy z dnia  
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz odpłatności z tego tytułu107. 
Zgodnie z zapisami nowego wzoru umowy, Zakład zobowiązał się do zapewnienia pacjentowi 
realizacji uprawnień, poprzez udostępnienie sali o podwyższonym standardzie w zakresie usług 
niemedycznych, zapewniającej udzielenie pacjentowi świadczeń pielęgnacyjnych, kontaktu 
osobistego oraz telefonicznego108. Powyższy zapis doprecyzował przedmiot umowy w tym zakresie. 
Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, pacjenci korzystający z sal o podwyższonym standardzie nie 
korzystali ze stacjonarnego aparatu telefonicznego, zatem nie ponosili z tego tytułu żadnych opłat109, 

                                                                                                                                                                                     
pobyt w tych salach przez pracowników lub współpracowników Zakładu (także w przypadku hospitalizacji członków najbliższej rodziny 
ww. osób) wynosiła 26,14 zł brutto).  

102 Łóżka znajdujące się w ww. salach są w pierwszej kolejności łóżkami wykazanymi do NFZ w ramach obowiązującej umowy. Dlatego też,  
w przypadku braku innych wolnych miejsc na poszczególnych oddziałach są wykorzystywane do realizowania świadczeń zdrowotnych 
w ramach podpisanej umowy z NFZ. Funkcja podwyższonego standardu wykorzystywana jest wyłącznie w przypadku, gdy umożliwia to 
bieżące obłożenie łóżek na Oddziale. 

103 11 osób w 2014 r. i 6 osób w I kw. 2015 r. 
104 Wraz z dwoma podpisanymi przez pacjenta załącznikami stanowiącymi integralną część umowy, tj.: Załącznik nr 1 – Zapoznanie się 

Pacjenta z wyposażeniem sali oraz sanitariatu oraz Załącznik nr 2 - Oświadczenie Pacjenta o zapoznaniu się z cennikiem usług 
medycznych.   

105 Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji. 
106 Szablonowy przedmiot wszystkich umów stanowi, m.in. że: Zakład zobowiązuje się do udostępniania Pacjentowi Sali o podwyższonym 

standardzie w zakresie usług niemedycznych wraz z prawem używania wyposażenia znajdującego się w niej, wymienionego w załączniku 
nr 1 do umowy. Pacjent oświadcza, iż jest w pełni świadomy zakresu usług niemedycznych przysługujących mu w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego, a umowę niniejszą zawiera w celu skorzystania z podwyższonego standardu tych usług, przez co 
zobowiązuje się do zapłaty we własnym zakresie dopłaty określonej w § 3 ust. 1 umowy za użytkowanie Sali o podwyższonym standardzie 
wraz z prawem do korzystania z jej wyposażenia.  

107 Wraz z Załącznikami, które stanowią jej integralną część, tj. Zał. nr 1 – wykaz sal o podwyższonym standardzie, Zał. nr 2 – zlecenie 
dostarczenia dodatkowych posiłków dla opiekuna, Zał. nr 3 – wzór umowy.  

108 Zapisy umowy stanowią, że sale wyposażone zostały w samodzielny węzeł sanitarny oraz telefon stacjonarny i dostęp do Internetu; 
w salach tych przewidziana została możliwość pobytu pacjenta wraz z opiekunem; dodatkowo sala wyposażona jest w odbiornik TV. 

109 W toku czynności kontrolnych ustalono, że w salach tych fizycznie brak było aparatu telefonicznego. Z wyjaśnień podmiotu 
kontrolowanego wynika, że z uwagi na brak zainteresowania korzystaniem ze stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz ze względu na 
bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów (kable), aparat telefoniczny będący na wyposażeniu sal został zabrany. Niemniej,  
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – na życzenie pacjenta, istnieje możliwość niezwłocznego podłączenia aparatu.  
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jak również nie korzystali z usługi jaką było dostarczenie dodatkowych posiłków dla opiekuna 
pacjenta przebywającego w tej sali. 

Zwolnienie z opłat pacjenta110 przebywającego na sali o podwyższonym standardzie odbywało się 
wyłącznie w oparciu o § 2 ust. 5 ww. Instrukcji111, która była powszechnie dostępna. Za nadzór nad 
przestrzeganiem zasad Instrukcji odpowiedzialna była Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ MSW  
w Szczecinie, a także pielęgniarki oddziałowe112. Ustalono, że cena na poziomie 85 zł netto za jedną 
dobę wynikała z podziału kosztów według przyjętego klucza powierzchniowego. Z wyjaśnień 
dyrektora Zakładu113 wynikało, że w 2014 r. koszty te, przy powyższym założeniu, wyniosły 82 zł. 
Różnica pomiędzy powyższą wartością a kwotą 85 zł netto stanowiła oczekiwaną marżę Zakładu114. 

Podkreślić należy, że wysokość opłaty związanej z realizacją praw pacjenta, o której mowa w art. 33 
ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta, nie może przekroczyć rzeczywistych kosztów ich 
realizacji115. Mając na uwadze, że w Cenniku opłat medycznych na rok 2014 i 2015 w części dotyczącej 
Pozostałych usług, jako rodzaj świadczenia wskazano Opłatę za pobyt w sali o podwyższonym 
standardzie (za jedno łóżko)w wysokości 85 zł netto za jedną dobę przy rzeczywistych kosztach  
w wysokości 82 zł netto, pobieranie przez Zakład w 2014 r. za jedną dobę opłat w wysokości 85 zł 
netto, stanowiło nieprawidłowość. Przyczyną powyższego była błędna interpretacja przepisów 
ustawy o prawach pacjenta, natomiast skutkiem było naliczanie i pobieranie opłat w nienależnej 
wysokości. Odpowiedzialnym za tę nieprawidłowość jest kierownik Wydziału Rozliczeń i Analiz oraz 
dyrektor Zakładu.  

Ustalono ponadto, że w okresie objętym kontrolą Zakład - mimo przyjętych założeń, że 10% 
obłożenie salw skali roku pozwoli na pokrycie wyodrębnionych kosztów ich funkcjonowania - nie 
prowadził statystyki dotyczącej obłożenia tych łóżek. Brak prowadzenia statystyki obłożenia łóżek 
w salach o podwyższonym standardzie uznany został za uchybienie, z uwagi na brak możliwości 
zweryfikowania osiągnięcia zakładanego poziomu obłożenia łóżek. 

 
 
 

*                 *                * 

 
 

 

 

                                                           
110 Wśród 17 pacjentów korzystających z Sali o podwyższonym standardzie, 7 skorzystało ze zwolnienia z opłat w trybie przewidzianym  

w § 2 ust. 5 Instrukcji. 
111 Zwolnienie z opłat przysługuje wyłącznie w przypadku umotywowanych pisemnie przez lekarza prowadzącego wskazań medycznych lub  

w przypadku braku innych, wolnych na Oddziale miejsc.  
112 Nadzór ten polegał na przestrzeganiu zasad w niej zawartych, w szczególności dopilnowanie, aby każdy z pacjentów podpisał umowę 

wraz z załącznikami, a następnie przekazanie ich do Wydziału Rozliczeń i Analiz, gdzie prowadzony był wykaz pacjentów, którzy 
przebywali na ww. salach oraz była gromadzone przedmiotowa dokumentacja.  

113 Pismo z dnia 14 maja 2015 r.  
114 Z wyjaśnień Dyrektora Zakładu wynika, że koszty te w przeważającej większości wynikają z podziału kosztów według klucza 

powierzchniowego, oznacza to, że niezależnie od funkcjonowania jako sala o podwyższonym standardzie, czy zwykła sala szpitalna, 
koszty te byłyby generowane w niemal jednakowej wysokości. W związku z powyższym, przychody z sali VIP, niezależnie od ich wysokości 
należy rozpatrywać w kategorii bezpośredniego zwiększenia wyniku finansowego Zakładu. (…) Sale o podwyższonym standardzie pełnią 
dodatkowo - w uzasadnionych przypadkach - funkcję izolatek, jak również wykorzystywane są jako zwykłe sale chorych przy pełnym 
obłożeniu łóżek, a także pełnią pozapłacową funkcję motywacyjną dla pracowników Zakładu. Nie bez znaczenia jest również funkcja 
prestiżowa. Pismo z dnia 14 maja 2015 r. (sygn. DZ-2412/2015). 

115 Art. 35 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta. 
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Zalecenia i wnioski 

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

1. zgłaszanie organowi rejestrowemu wszelkich zmian stanu faktycznego związanych  
z realizowaniem zadań statutowych i organizacyjnych w celu zapewnienia aktualnych danych 
oraz uniknięcia potencjalnej możliwości nałożenia kar z tytułu niezgłaszania tych zmian,  

2. wykonanie - w możliwie najkrótszym czasie - wniosków i zaleceń wynikających z kontroli 
zewnętrznych, w szczególności zaleceń dotyczących poprawy bezpieczeństwa ppoż. pacjentów 
i personelu Zakładu,  

3. 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 oraz wprowadzenie rozwiązań 
organizacyjnych stosowanych w przypadku odmowy podania przez pacjenta wszystkich 
danych, wymaganych przepisami prawa,  

4. terminowe egzekwowanie należności wynikających z tytułu umów najmu, 
5. wyliczenie i pobieranie opłaty za pobyt w sali o podwyższonym standardzie (za jedno łóżko) za 

jedną dobę zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz zamieszczenie 
stosownej informacji o wysokości tej opłaty w Cenniku opłat medycznych na dany rok, 

6. racjonalne planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem rozeznania rynku  
i możliwości zabezpieczenia środków na ich realizację - w celu uniknięcia sytuacji 
unieważniania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z powodu braku środków 
finansowych, 

7. wdrożenie rozwiązań organizacyjnych mających na celu przeprowadzanie postępowań 
przetargowych w taki sposób, aby były zgodne nie tylko z aktualnymi przepisami prawa, ale 
również z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, 

8. w celu zwiększenia przejrzystości regulacji wewnętrznych dotyczących zasad postępowania 
przy udzielaniu zamówień publicznych, opracowanie i wdrożenie: 
− zakresów odpowiedzialności pracowników za realizację poszczególnych etapów 

postępowania zamówień publicznych, 
− zasad współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Zakład zaangażowanymi  

w proces realizacji zamówień publicznych, 
9. w przypadku zamówień publicznych finansowanych w ramach środków pochodzących  

z budżetu państwa, zarówno w projekcie umowy będącej częścią SIWZ, jak i w umowie 
zawieranej z Wykonawcą, nieujmowanie zapisów dotyczących kompensaty należności  
z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu poboru za media,  

10. w celu zapewnienia właściwego procesu planowania zamówień publicznych, rozważenie 
sporządzania Planu Rocznego Postępowań Przetargowych, w którym ujmowane będą wszystkie 
przedsięwzięcia inwestycyjne (roboty budowlane, dostawy i usługi, w tym inwestycje 
finansowane, bądź współfinansowane w ramach przyznanej dotacji) planowane do realizacji  
w danym roku oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania związanego  
z opracowaniem Planu Rocznego Postępowań Przetargowych. 
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Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, uprzejmie proszę Pana Dyrektora  
o przedstawienie - w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. - informacji o sposobie wykonania zaleceń, 
wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w 2 egz.: 
Egz. Nr 1 - SP ZOZ MSW w Szczecinie, 
Egz. Nr 2 – aa. 
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