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Szpitale dalekie od stabilizacji - informacja o wynikach kontroli 

gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. 

 

 

1. Wstęp 

 

Jednym z zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego są sprawy 

związane z ochroną zdrowia (art.7 ust.1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym1); 

art.4 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym2); art.14 ust.1 pkt 2 ustawy  

o samorządzie województwa3)). Zadania te realizowane są, w szczególności 

poprzez utworzenie samorządowych jednostek organizacyjnych – publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej.  

Regionalne izby obrachunkowe, na podstawie decyzji Krajowej Rady 

Regionalnych Izb Obrachunkowych, przeprowadziły w 2008 roku koordynowaną 

kontrolę gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej4.  

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzenia gospodarki 

finansowej przez zakłady5, dla których funkcję organów załoŜycielskich pełnią 

gminy, powiaty i samorządy województw, w odniesieniu do określonych obszarów 

tej gospodarki. Badania kontrolne dotyczyły sfer naraŜonych na wysokie ryzyko 

zaistnienia nieprawidłowości, przede wszystkim zamówień publicznych, 

gospodarowania majątkiem oraz kwestii związanych z ewidencją  

i sprawozdawczością finansową w zakresie zobowiązań obciąŜających zakłady. 

Kontrola objęła takŜe zagadnienia odnoszące się do wykorzystywania przez organy 

załoŜycielskie (jednostki samorządu terytorialnego) instrumentów prawno-

finansowych pozwalających na uzyskanie pewnego wpływu na gospodarkę 

finansową SP ZOZ (dotacje, poręczenia, poŜyczki). Przedmiotem kontroli było 

równieŜ wykorzystanie przez SP ZOZ środków otrzymanych na zadania związane  

                                                            
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze 

zm.). 

2) 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 

ze zm.). 

3)
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, 

poz.1590 ze zm.). 

4
 Dalej w tekście SP ZOZ lub „zakłady” 

5
 Zgodnie z art. 1 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst 

jednolity DZ. U. z 2001 r., nr 55, poz. 577 ze zm.) – izby dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień 

publicznych, m.in., samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych.  
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z restrukturyzacją SP ZOZ6 oraz prawidłowość realizacji postępowania 

restrukturyzacyjnego.  

Tematyka kontroli dotyczyła, w szczególności:   

− prawidłowości ustalonych w SP ZOZ unormowań wewnętrznych w zakresie 

gospodarki finansowej, w tym kontroli finansowej; 

− prawidłowości realizacji przychodów;  

− przestrzegania zasad i trybu udzielania zamówień publicznych; 

− przestrzegania zasad gospodarowania majątkiem, w tym w zakresie 

oddawania składników majątkowych w najem lub dzierŜawę; 

− prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej pod kątem sporządzania 

sprawozdań finansowych o długu i naleŜnościach SP ZOZ; 

− wykorzystania środków przeznaczonych na zadania związane  

z restrukturyzacją; 

− wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budŜetu jednostki 

samorządu terytorialnego; 

W ramach omawianej kontroli koordynowanej regionalne izby obrachunkowe 

skontrolowały 46 podmiotów, z czego dla 12 funkcję organu załoŜycielskiego 

pełniły samorządy województw, dla 24 samorządy powiatowe i dla 10 samorządy 

gmin. W dwóch przypadkach kierownicy jednostek odmówili podpisania protokołu 

kontroli, podając stosowne wyjaśnienia w tym zakresie7. Izby przekazały 

kierownikom kontrolowanych podmiotów 46 wystąpień pokontrolnych, otrzymując 

odpowiedzi na wszystkie z nich, zgodnie z 9 ust.2 i 3 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych. W odniesieniu do 11 wniosków zawartych w wystąpieniach 

pokontrolnych złoŜone zostały zastrzeŜenia (przez 4 podmioty), z czego kolegia 

regionalnych izb obrachunkowych oddaliły zastrzeŜenia do 10 wniosków.  

W jednym przypadku kolegium izby uwzględniło wniesione zastrzeŜenia. 

W 29 zakładach (63% skontrolowanych) ujawniono okoliczności wskazujące 

na moŜliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w oparciu o rezultaty 

trzech kontroli skierowano do organów ścigania zawiadomienia o moŜliwości 

                                                            
6
 Restrukturyzacja realizowana była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej 

i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 78, poz. 684 ze zm.). 

7
 Z uprawnienia wynikającego z art. 9 ust.1a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych skorzystali dyrektorzy 

SP ZOZ w Kutnie i SP ZOZ Szpitala w Mysłowicach.  
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popełnienia przestępstwa, w jednym przypadku wyniki kontroli uzasadniły 

skierowanie sygnalizacji do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.  

Sformułowane przez izby wnioski pokontrolne dotyczyły, przede wszystkim: 

− wprowadzenia lub uzupełnienia wewnętrznych unormowań odnoszących się 

do gospodarki finansowej, w tym kontroli finansowej; 

− zapewnienia przestrzegania ustalonych w jednostce procedur kontroli 

finansowej; 

− prowadzenia ewidencji księgowej w sposób zapewniający rzetelne 

prezentowanie danych finansowych; 

− przestrzegania zasad sporządzania sprawozdań finansowych i ich 

terminowego przekazywania odbiorcom; 

− przestrzegania określanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego 

zasad zbycia aktywów trwałych, oddania ich w dzierŜawę, najem, 

uŜytkowanie lub uŜyczenie oraz zasad nabycia aparatury i sprzętu 

medycznego; 

− pełnej realizacji przysługujących SP ZOZ przychodów z oddanego do 

odpłatnego korzystania majątku; 

− aktualizacji opłat ustalonych w umowach najmu i dzierŜawy oraz 

dochodzenia odsetek z tytułu nieterminowych płatności czynszu najmu  

i dzierŜawy; 

− podejmowania działań zmierzających do terminowego regulowania 

zobowiązań, jak równieŜ działań mających na celu osiągnięcie planowanych 

efektów zawartych w programie restrukturyzacji finansowej SP ZOZ; 

− przestrzegania zasad i trybu postępowania określonych przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych8 oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych 

na podstawie ustawy. 

 

2. Synteza wyników kontroli 

 

Wnioski ogólne 
 
 

Przeprowadzone przez regionalne izby obrachunkowe kontrole ujawniły 

szereg naruszeń i nieprawidłowości we wszystkich obszarach objętych badaniami 

kontrolnymi, nie zawsze miały one jednakŜe istotny wpływ na prowadzoną przez 

                                                            
8
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223,  

poz. 1655 ze zm.). 
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SP ZOZ gospodarkę finansową. Za szczególnie niepokojące naleŜy uznać ustalenia 

izb dotyczące nierzetelności danych - prezentowanych przez SP ZOZ -  

w sprawozdaniach finansowych dotyczących obciąŜających zakłady zobowiązań.  

W szeregu przypadkach wynikało to z nieprawidłowego, niezgodnego z zasadami 

rachunkowości, prowadzenia ewidencji księgowej. Obszar ten naleŜy uznać za 

szczególnie wraŜliwy, z uwagi na sytuację finansową zakładów charakteryzującą 

się wysokim poziomem zadłuŜenia, obejmującego takŜe zobowiązania wymagalne. 

Wyniki kontroli uzasadniają równieŜ sformułowanie krytycznej oceny odnoszącej 

się do prawidłowości wykonywania przez kontrolowane podmioty obowiązków  

w zakresie ustalenia uregulowań wewnętrznych normujących sposób prowadzenia 

gospodarki finansowej, jak równieŜ do gospodarowania majątkiem, w tym 

realizacji przychodów z tytułu umów najmu i dzierŜawy. Negatywna ocena 

związana jest równieŜ z brakiem zrealizowania przez większość zakładów 

uczestniczących w postępowaniu restrukturyzacyjnym załoŜonych celów  

i parametrów ekonomicznych, mimo Ŝe w odniesieniu do poszczególnych etapów 

procedury restrukturyzacji izby nie stwierdziły istotnych uchybień, a środki 

uzyskane przez SP ZOZ tytułem poŜyczki Skarbu Państwa wydatkowane zostały 

zgodnie z przeznaczeniem9. O ile restrukturyzacja przyczyniła się do zmniejszenia 

poziomu zadłuŜenia, nie była jednak skutecznym instrumentem, jeŜeli chodzi  

o zasadniczą zmianę zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez SP ZOZ.  

Rezultaty czynności kontrolnych wskazały równieŜ na brak naleŜytego 

wykonywania przez organy załoŜycielskie ich obowiązków nadzorczych. 

Zaniechania dotyczyły zarówno obowiązku kontroli prawidłowości prowadzenia 

przez zakłady gospodarki finansowej, w tym gospodarowania majątkiem, jak 

równieŜ kontroli rzetelności składanych przez SP ZOZ sprawozdań finansowych.  

Jednostki samorządu terytorialnego w niewielkim stopniu kontrolowały działania 

restrukturyzacyjne realizowane przez zakłady. Nie weryfikowano równieŜ 

prawidłowości wykorzystania przez SP ZOZ otrzymanych z budŜetów jednostek 

samorządowych dotacji celowych. Szczególnie negatywnie naleŜy ocenić sytuacje 

zaniechania wypełnienia przez organy załoŜycielskie prawnych obowiązków  

w zakresie ustalenia zasad gospodarowania majątkiem przez SP ZOZ. 

 Sytuacja finansowa SP ZOZ leŜała u źródeł licznych przypadków 

nieterminowego regulowania zobowiązań, zarówno o charakterze publiczno, jak  

i cywilnoprawnym, a w konsekwencji konieczności uiszczania odsetek karnych  

z powyŜszego tytułu.  

                                                            
9
 Art.35 ust.4 pkt 3 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
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Zarządzanie zakładami  
 
 
 Charakterystycznym zjawiskiem - zaobserwowanym w ramach 

przeprowadzonych przez izby - kontroli była duŜa rotacja na stanowiskach 

kierowniczych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, co miało 

negatywny wpływ na jakość zarządzania tymi podmiotami. Brak stabilizacji kadry 

zarządzającej nie sprzyjał takŜe prawidłowemu wykonywaniu obowiązków przez 

słuŜby pracownicze kontrolowanych zakładów, jak równieŜ realizacji zakreślonych 

na dłuŜszy czas programów zakładających zmianę sposobu zarządzania zakładami 

i poprawę ich wyników ekonomicznych.  

W SP ZOZ w Poddębicach w okresie od dnia 21 maja 2007 roku do dnia  

18 listopada 2008 roku na stanowisku dyrektora SP ZOZ nastąpiło aŜ 5 zmian.  

W SP ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej w okresie od dnia 21 maja 2007 roku do dnia  

1 stycznia 2008 roku nastąpiły 3 zmiany na stanowisku dyrektora SP ZOZ. 

 
Unormowania wewnętrzne i kontrola finansowa 
 
 
 Istotne znaczenie dla efektywnego i skutecznego zarządzania określoną 

strukturą organizacyjną ma prawidłowe określenie zasad i sposobu jej 

funkcjonowania oraz ustalenie procedur i mechanizmów kontrolnych. W obszarze 

tym, w odniesieniu do SP ZOZ, regionalne izby obrachunkowe ujawniły istotne 

naruszenia związane z niepełnymi regulacjami wewnętrznymi, w szczególności  

w zakresie gospodarki finansowej, w tym kontroli finansowej, aŜ do sytuacji braku 

wprowadzenia wymaganych unormowań. Sformułowane zastrzeŜenia dotyczyły, 

przede wszystkim, dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) 

rachunkowości, regulaminu porządkowego, procedur kontroli finansowej. W wielu 

przypadkach obowiązywały unormowania nieaktualne. W szeregu zakładach 

pracownicy nie zostali zapoznani z regulacjami określającymi warunki i sposób 

wykonywania obciąŜających ich zadań, a takŜe z tymi, które opisywały procedury 

kontroli finansowej dla danego typu działalności.  

 DuŜa ilość występujących w SP ZOZ zdarzeń gospodarczych i finansowych, 

o bardzo zróŜnicowanym charakterze, czyni koniecznym wprowadzenie 

stosownych mechanizmów kontroli finansowej, adekwatnych do 

wielopłaszczyznowej aktywności SP ZOZ (ponoszenie i rejestracja kosztów 

udzielania świadczeń zdrowotnych; realizacja przychodów z majątku; udzielanie 

zamówień publicznych; zaciąganie poŜyczek; gospodarowanie materiałami i lekami 
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itp.). Dlatego teŜ szczególny niepokój budzi duŜa ilość nieprawidłowości 

związanych z brakiem wprowadzenia określonych unormowań, ich niezupełnością, 

jak równieŜ brakiem znajomości tych regulacji przez właściwych rzeczowo 

pracowników. 

 W 6 zakładach (13% objętych kontrolą) stwierdzono, Ŝe kierownik nie 

ustalił w ogóle regulaminu porządkowego zakładu, określającego organizację  

i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych10, a w 12 przypadkach  

(26% skontrolowanych) w treści regulaminu nie wskazano organizacji i zadań 

poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu, w tym zakresów czynności 

pracowników oraz warunków współdziałania między jednostkami dla zapewnienia 

sprawności funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej pod względem leczniczym, 

administracyjnym i gospodarczym. 

 Naruszenie obowiązku kierownika jednostki polegającego na ustaleniu 

obowiązujących w zakładzie zasad rachunkowości11 dotyczyło, w szczególności: 

braku wskazania roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów 

sprawozdawczych (w 6 podmiotach, 13% objętych kontrolą); braku określenia 

metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego  

(w 11 jednostkach, 24%); zaniechania ustalenia wykazu ksiąg rachunkowych,  

a w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy uŜyciu komputera – wykazu 

zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 

danych wraz z określeniem ich struktury i powiązań (18 jednostek, 39%); braku 

opisania systemu przetwarzania danych, a w przypadku prowadzenia ksiąg 

rachunkowych przy uŜyciu komputera opisu systemu informatycznego  

(15 zakładów, 33%); braku ustalenia systemu słuŜącego ochronie danych i ich 

zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów 

stanowiących podstawę dokonanych zapisów (13 jednostek, 28%). W odniesieniu 

do obowiązujących w SP ZOZ zakładowych planów kont stwierdzono, Ŝe nie 

zawierały one wykazu kont księgi głównej (5 podmiotów, 11%); wskazania 

przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń (21 jednostek, 46%), jak równieŜ określenia 

zasad prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi 

głównej (19 jednostek, 41%). 

 

                                                            
10

 Art.18a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 

11
 Art.10 ust.1 ustawy o rachunkowości. 
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Czynności kontrolne prowadzone w SP ZOZ w Obornikach wykazały, Ŝe Regulamin 

porządkowy stanowiący załącznik do Statutu nie określał: opisu przebiegu procesu 

udzielanych świadczeń zdrowotnych uszczegółowionych o zapisy określające 

właściwą ich dostępność i jakość; organizacji i zadań poszczególnych jednostek 

organizacyjnych SP ZOZ, w tym zakresów czynności pracowników i warunków 

współdziałania między tymi jednostkami dla zapewnienia sprawności  

i funkcjonowania zakładu pod względem leczniczym, administracyjnym  

i gospodarczym; warunków współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej  

w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania. 

Kontrola przeprowadzona w SP ZOZ w Śremie ujawniła, Ŝe w zakresie 

dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości nie 

przestrzegano art. 10 ust.1 ustawy o rachunkowości, a mianowicie: nie wskazano 

metod wyceny aktywów i pasywów; nie opracowano zakładowego planu kont, 

ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady prowadzenia kont ksiąg 

pomocniczych oraz ich powiązań z kontami księgi głównej; nie opisano systemu 

słuŜącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg 

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich 

zapisów. Ponadto, dokumentacja (polityki) rachunkowości nie była aktualizowana 

na bieŜąco. 

W SP ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej stwierdzono, Ŝe nie ustalono regulaminu 

porządkowego, przez co nie określono organizacji i porządku procesu udzielania 

świadczeń zdrowotnych ani organizacji i zadań poszczególnych jednostek 

organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej. Nie zmieniono od 2001 roku zapisu  

w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącego nazwy organu sprawującego nadzór 

nad jednostką (Starosta Powiatu Kłodzkiego zamiast obecnie sprawującej nadzór 

Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej). Obowiązujący w czasie kontroli w SP ZOZ Statut nie 

odzwierciedlał faktycznie działających komórek organizacyjnych, bowiem część 

jednostek przestała juŜ funkcjonować. W rzeczywistości na dzień 31 grudnia  

2007 roku nie działały takie jednostki i stanowiska jak: zakład opiekuńczo – 

leczniczy, inspektor ds. orzecznictwa, poradnie przyszpitalne, pododdział 

chemioterapii, kuchnia szpitalna, pralnia szpitalna czy magazyn Ŝywności. 

 W wielu kontrolowanych zakładach stwierdzono istotne zaniechania 

odnoszące się do ustalenia stosownych procedur kontroli finansowej, stanowiących 
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waŜny instrument zarządzania zakładem12. Świadczy to o wciąŜ niewystarczającej 

świadomości osób kierujących zakładami, co do znaczenia skutecznie działających 

mechanizmów wewnętrznej kontroli finansowej. Przykładowo, w 5 kontrolowanych 

zakładach (11% skontrolowanych) nie ustalono zasad obiegu i kontroli dowodów 

księgowych, a w 12 (26%) zasady te nie obejmowały wszystkich faktycznie 

występujących w danym podmiocie operacji gospodarczych i związanych z nimi 

dowodów księgowych. W 6 jednostkach brak było regulacji dotyczącej zasad 

przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. AŜ w 31 SP ZOZ  

(67% objętych kontrolą) kierownicy nie ustalili norm zuŜycia określonych 

materiałów (paliwo, olej, środki czystości itp.). 

Kontrola przeprowadzona w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku wykazała, Ŝe 

kierownik jednostki nie powierzył głównemu księgowemu obowiązków  

i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, 

wykonywania dyspozycji środkami pienięŜnymi, dokonywania wstępnej kontroli 

zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz 

dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Ponadto, stwierdzono 

zaniechanie ustalenia w formie pisemnej procedur kontroli finansowej, 

dotyczących procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania 

zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, 

udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych. W rezultacie 

kontroli ustalono równieŜ, Ŝe pracownicy SP ZOZ wykonywali czynności związane  

z kontrolą dokumentów finansowo – księgowych pod względem formalnym  

i rachunkowym, bez uzyskania od kierownika jednostki powierzenia tych 

obowiązków w formie odrębnego imiennego upowaŜnienia albo wskazania  

w normach określających organizację jednostki, tj. w regulaminie porządkowym 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

 

Ewidencja księgowa naleŜności i zobowiązań oraz sprawozdawczość 
finansowa 
 
 
 Nieprawidłowości związane z opisem przyjętych w zakładach zasad 

(polityki) rachunkowości miały takŜe wpływ na ujawnione przez izby naruszenia  

w zakresie sprawozdawczości finansowej. Izby sformułowały bardzo duŜo 

                                                            
12

 Procedury te wpisane powinny być w cały szereg unormowań wewnętrznych, w tym także w prawidłowo 

ustalony regulamin porządkowy oraz w dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. 
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zastrzeŜeń dotyczących braku sporządzenia sprawozdań, sporządzenia ich 

niezgodnie ze stanem faktycznym, jak równieŜ niezgodnie z danymi wynikającymi 

z ewidencji księgowej, a ponadto przekraczania wyznaczonych przepisami 

terminów przekazywania sprawozdań, co uzasadniało wskazaną powyŜej krytyczną 

ocenę wykonywania przedmiotowych obowiązków przez SP ZOZ. Sytuacja 

finansowa zakładów czyni bezspornym wniosek, Ŝe informacje w tym zakresie 

powinny być przekazywane terminowo, a dane muszą być rzetelne i oparte  

o prawidłowo prowadzoną ewidencję księgową. Zagadnienia te powinny być 

przedmiotem wnikliwej weryfikacji przez organy załoŜycielskie SP ZOZ, czego 

wymagają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań 

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych13.  

W 29 zakładach (63% objętych kontrolą) nieprawidłowo opisano w planach kont 

zasady ewidencji operacji związanych z zaciąganiem i spłatą poŜyczek oraz 

kredytów na kontach księgi głównej oraz kontach ksiąg pomocniczych, a w 24 

objętych kontrolą jednostkach (52%) uwagi izb odnosiły się do opisu zasad 

ewidencji operacji związanych z zapłatą za zamawiane usługi, dostawy i roboty 

budowlane, na kontach księgi głównej oraz kontach ksiąg pomocniczych.  

W 16 SP ZOZ (35%) ewidencja księgowa rozrachunków prowadzona była na 

kontach syntetycznych i analitycznych, które nie zostały wskazane w zakładowym 

planie kont. 

Jednocześnie, w kilku sytuacjach ujawniono naruszenia zasad 

rachunkowości o istotnym charakterze, skutkujące brakiem gwarancji dla 

rzetelności danych finansowych wynikających z ewidencji. Do najpowaŜniejszych 

nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli naleŜały: ewidencjonowanie 

operacji gospodarczych na podstawie dokumentów, które nie spełniały wymogów 

dotyczących dowodu źródłowego określonych przez ustawę o rachunkowości  

(8 zakładów w 2006 roku i 9 zakładów w 2007 roku, czyli odpowiednio 17% i 20% 

skontrolowanych)14; brak spełnienia przez zapisy księgowe wymogów 

wynikających z ustawy o rachunkowości (8 zakładów w 2006 roku i 9 zakładów  

w 2007 roku, czyli odpowiednio 17% i 20%)15; brak powiązania zapisów 

księgowych z dowodami księgowymi, na podstawie których ich dokonano  

(9 jednostek w 2006 roku i 6 jednostek w 2007 roku, czyli odpowiednio 20%  

                                                            
13

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 113, poz. 770).  
14

 Art. 21 i art.22 ustawy o rachunkowości.  
15

 Art.23 ust.1 i 2 ustawy o rachunkowości. 
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i 13%)16; brak systematyki zapisów dokonanych na kontach księgi głównej  

(6 jednostek w 2006 roku i 3 jednostki w 2007 roku, czyli odpowiednio 13%  

i 7%)17; niewprowadzenie do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego 

zdarzeń gospodarczych, które nastąpiły w tym okresie sprawozdawczym  

(12 podmiotów w 2006 roku i 10 podmiotów w 2007 roku, czyli odpowiednio 26%  

i 22%)18; ewidencjonowanie dowodów księgowych, które nie zostały poddane 

kontroli pod względem merytorycznym, zgodnie z obowiązującymi  

w jednostce procedurami kontroli finansowej (5 podmiotów w 2006 roku  

i 9 podmiotów w 2007 roku, czyli odpowiednio 11% i 20%). 

Kontrola w SP ZOZ w Kolbuszowej wykazała nieujęcie w ewidencji księgowej 

powstałych w 2006 roku zobowiązań wobec pracowników z tytułu niewypłaconego 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 2002-2004, które wynosiły 

odpowiednio 1.135.526,28 zł na koniec 2006 roku i 781.653,51 zł na koniec  

2007 roku. 

W SP ZOZ w Proszowicach stwierdzono przypadki ujmowania w ewidencji 

księgowej dowodów źródłowych w innym okresie sprawozdawczym, aniŜeli 

operacja miała miejsce, co dotyczyło likwidacji w 2007 roku 14 środków trwałych 

na kwotę ogółem 192.269,00 zł, przyjęcia na stan w 2008 roku 3 środków 

trwałych na kwotę ogółem 327.099,80 zł, ujęcia w ewidencji 13 faktur i rachunków 

dokumentujących wydatki bieŜące z lat 2006-2007 na kwotę ogółem 36.093,19 zł. 

W SP ZOZ w Puławach stwierdzono ewidencjonowanie operacji gospodarczych 

związanych z zaciąganiem i spłatą poŜyczek oraz kredytów na kontach nieujętych 

w zakładowym planie kont. Nie zachowano takŜe chronologii zapisów w dzienniku  

i na kontach księgi głównej. Ponadto, wykazano przypadki nieujmowania  

w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego wszystkich operacji, które w 

tym okresie wystąpiły, jak równieŜ przypadki niezatwierdzania dowodów 

księgowych przez głównego księgowego i dyrektora oraz niesprawdzania ich pod 

względem merytorycznym. 

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Szpitalu w Tychach stwierdziła zaniechanie  

w latach 2006–2007 prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie zobowiązań  

i naleŜności wymagalnych, w celu sporządzenia sprawozdań RB-Z o stanie 

zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji, jak równieŜ 

                                                            
16

 Art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości. 
17

 Art.24 ust.4 pkt 2 i art.15 ust.1 ustawy o rachunkowości. 
18

 Art.20 ust.1 ustawy o rachunkowości. 
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sprawozdań RB-N o stanie naleŜności. Sprawozdania sporządzane były na 

podstawie zestawień, które nie stanowiły elementu ksiąg rachunkowych jednostki.  

W SP ZOZ w Poddębicach do czasu kontroli nie doprowadzono do zgodności 

zapisów księgowych w zakładzie z zapisami w ewidencji księgowej ZUS w zakresie 

zobowiązań SP ZOZ z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.  

Z porównania wynikało, Ŝe zobowiązania wymagalne wobec ZUS na dzień  

31 grudnia 2007 roku były inne, niŜ wynikające z ewidencji księgowej. 

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, 

wypadkowe, chorobowe) były wyŜsze, niŜ wynikające z ewidencji księgowej  

o kwotę 182.631,23 zł; zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 

były wyŜsze, niŜ wynikające z ewidencji księgowej o kwotę 28.766,44 zł, 

zobowiązania z tytułu składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych 

świadczeń pracowniczych były wyŜsze, niŜ wynikające z ewidencji księgowej  

o kwotę 13.235,22 zł; zobowiązania z tytułu naleŜnych odsetek karnych na dzień 

31 grudnia 2007 roku były wyŜsze niŜ zaewidencjonowane przez SPZOZ na kwotę 

403.998,85 zł. 

W oparciu o dane ewidencji księgowej SP ZOZ zobowiązane były do 

sporządzania sprawozdań finansowych. W zakresie powyŜszego obowiązku izby 

ujawniły bardzo wiele nieprawidłowości. Stwierdzono przypadki zaniechania 

przekazywania sprawozdań, nieterminowego ich składania, jak równieŜ 

wykazywania danych niezgodnych z danymi ujętymi w ewidencji księgowej. 

Przyczyną duŜej liczby nieprawidłowości był, m.in., brak naleŜytej kontroli ze 

strony jednostek samorządowych odbierających sprawozdania. Jednostki te 

zobowiązane są sprawdzić prawidłowość otrzymywanych sprawozdań pod 

względem formalno–rachunkowym, jak równieŜ są uprawnione do kontrolowania 

merytorycznej prawidłowości złoŜonych sprawozdań19. Zapewnienie rzetelności 

danych ujmowanych w sprawozdaniach jest niezwykle istotne z uwagi na 

konieczność monitorowania poziomu zadłuŜenia SP ZOZ. Dlatego teŜ wykazane 

nieprawidłowości budzą istotny niepokój. Realizacja przez jednostki samorządowe 

wskazanych powyŜej uprawnień i obowiązków kontrolnych będzie przedmiotem 

wnikliwych badań w czasie kompleksowych kontroli gospodarki finansowej, 

podejmowanych przez izby w jednostkach samorządu terytorialnego.  

                                                            
19

 W tym celu wyposażone zostały w prawo żądania przedłożenia odpowiednich dokumentów. 
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Negatywna ocena omawianego zakresu działalności kontrolowanych 

podmiotów związana jest ze stwierdzeniem naruszenia przepisów określających 

terminy przekazywania sprawozdań RB-Z i RB-N za pierwsze trzy kwartały danego 

roku (30 jednostek w 2006 roku i 28 jednostek w 2007 roku, czyli odpowiednio 

65% i 61% objętych kontrolą) i za czwarty kwartał (15 jednostek w 2006 roku  

i 15 w 2007 roku, czyli 33% )20, jak równieŜ wykazywaniem w sprawozdaniach 

danych niezgodnych z ewidencją księgową (20 sprawozdań RB-Z za IV kwartał 

2006 roku, czyli 43%, 21 sprawozdań RB-N za IV kwartał 2006 roku, czyli 46%, 

18 sprawozdań RB-Z za IV kwartał 2007 roku, czyli 39%, 17 sprawozdań RB-N za 

IV kwartał 2007 roku, czyli 37%). W 6 SP ZOZ w 2006 roku (13%) i takŜe  

w 6 zakładach (13%) w 2007 roku nie sporządzono rocznych sprawozdań 

uzupełniających o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych (RB-UZ) oraz  

o stanie naleŜności (RB-UN). 

W Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  

w Choroszczy w sprawozdaniu Rb-Z sporządzonym za okres od początku roku do 

końca IV kwartału 2006 roku, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług 

wykazano w kwocie 1.891.312 zł – zawyŜonej o 754.634,61 zł, przy czym według 

ewidencji zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2006 roku, 

uwzględniającej teŜ zobowiązania zrestrukturyzowane, wynosiły one  

1.889.677,73 zł, a więc w sprawozdaniu wykazano je w kwocie wyŜszej  

o 1.634,27 zł niŜ w ewidencji. W sprawozdaniu Rb-Z sporządzonym za okres od 

początku roku do końca IV kwartału 2007 roku zobowiązania wymagalne z tytułu 

dostaw i usług wykazano w kwocie 2.664.226 zł – zawyŜonej o 124.354,30 zł, przy 

czym według ewidencji księgowej stanowiły one kwotę 2.704.387,80 zł, a więc 

wyŜszą o 40.161,80 zł niŜ ujęto w sprawozdaniu. 

Kontrola przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku wykazała, Ŝe kwoty 

zobowiązań wymagalnych Szpitala wobec zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, wynoszące na koniec 2006 roku - 3.097.209 zł oraz na koniec  

2007 roku - 2.184.949 zł, nie były wykazywane w sprawozdawczości  

o zobowiązaniach Szpitala. 

Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  

w Starachowicach w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań Rb-N  

                                                            
20
 Sprawozdania kwartalne winny być złożone najpóźniej 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego,  

a sprawozdania za okres od początku roku do 31 grudnia i sprawozdania roczne uzupełniające najpóźniej 37 dni po 

upływie okresu sprawozdawczego.  
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o stanie naleŜności oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz 

poręczeń i gwarancji według stanu na koniec IV kwartału 2006 i 2007 roku 

wykazała, Ŝe: w sprawozdaniu Rb-Z za 2006 rok wykazano zobowiązania w kwocie 

52.135.480 zł, mimo Ŝe zobowiązania na koniec 2006 roku wynikające z ewidencji 

księgowej podlegające wykazaniu w tym sprawozdaniu wynosiły 45.903.437 zł 

(zawyŜono zobowiązania w sprawozdaniu o kwotę 6.232.043 zł); w sprawozdaniu 

Rb-Z za 2007 rok wykazano zobowiązania w kwocie 39.985.924 zł, które nie 

wynikały z ksiąg rachunkowych. Zobowiązania na koniec 2007 roku podlegające 

wykazaniu w sprawozdaniu Rb-Z wynosiły 39.532.364 zł (zawyŜono zobowiązania 

w sprawozdaniu o kwotę 453.560 zł); w sprawozdaniu Rb-N za 2006 rok wykazano 

naleŜności ogółem w kwocie 3.007.358 zł, które nie wynikały z ksiąg 

rachunkowych. Na podstawie ksiąg rachunkowych stwierdzono, Ŝe naleŜności na 

koniec 2006 roku, które powinny być wykazane w tym sprawozdaniu, wynosiły 

5.160.139 zł, czyli były o 2.152.781 zł wyŜsze, niŜ zostały wykazane  

w sprawozdaniu; w sprawozdaniu Rb-N za 2007 rok wykazano naleŜności ogółem 

w kwocie 3.945.501 zł, które nie wynikały z ksiąg rachunkowych. Z ksiąg 

rachunkowych wynikały naleŜności, które powinny być wykazane w tym 

sprawozdaniu na koniec 2007 roku w łącznej kwocie 4.133.137 zł. ZaniŜenie 

naleŜności w sprawozdaniu wyniosło kwotę 187.636 zł.  

Kontrola przeprowadzona w Szpitalu Specjalistycznym im. S. śeromskiego  

w Krakowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie 

wykazała nieprzestrzeganie zasad sporządzania sprawozdań finansowych, co 

skutkowało wykazaniem w nich danych niezgodnych ze stanem faktycznym  

i z ewidencją księgową. W sprawozdaniu Rb-Z za okres od początku roku do dnia 

31 grudnia 2006 roku wykazano stan zobowiązań wymagalnych Szpitala z tytułu 

dostaw towarów i usług w kwocie 8.433.968,00 zł i pozostałych zobowiązań 

wymagalnych w kwocie 492.671,00 zł, natomiast ww. zobowiązania zgodnie ze 

stanem faktycznym naleŜało wykazać w kwocie odpowiednio: 8.304.150,00 zł  

i 474.992,00 zł. W sprawozdaniu Rb-N o stanie naleŜności za okres od początku 

roku do dnia 31 grudnia 2006 roku nie wykazano stanu naleŜności Szpitala  

z tytułu: „gotówka”, „depozyty na Ŝądanie” i „depozyty terminowe”, które zgodnie 

ze stanem faktycznym naleŜało wykazać w kwotach odpowiednio: 22.443,00 zł, 

56.343,00 zł. i 2.500.000,00 zł. Ponadto wykazano stan naleŜności wymagalnych  

z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 976.393,00 zł, stan pozostałych 

naleŜności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5.307.035,00 zł, oraz stan 

pozostałych naleŜności z tytułu innych niŜ wymienione wyŜej w sprawozdaniu  
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w kwocie 154.970,00 zł. WyŜej wymienione naleŜności zgodnie ze stanem 

faktycznym wg stanu na 31 grudnia 2006 roku naleŜało wykazać w kwotach 

odpowiednio: 715.970,00 zł, 5.673.724,00 zł oraz 15.589,77 zł. W sprawozdaniu 

Rb-N o stanie naleŜności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku 

wykazano stan naleŜności z tytułu „gotówki” w kwocie 36.217,00 zł oraz z tytułu 

„depozyty terminowe” w kwocie 2.562.924,00 zł, które zgodnie ze stanem 

faktycznym wynosiły odpowiednio 25.917,00 zł oraz 2.200.000,00 zł. Ponadto 

wykazano stan naleŜności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 

882.923,00 zł, stan pozostałych naleŜności z tytułu dostaw towarów i usług  

w kwocie 7.124.619,00 zł, oraz stan pozostałych naleŜności z tytułu innych niŜ 

wymienione wyŜej w sprawozdaniu w kwocie 11.197,00 zł. WyŜej wymienione 

naleŜności zgodnie ze stanem faktycznym naleŜało wykazać odpowiednio  

w kwotach: 899.016,00 zł, 7.099.150,00 zł oraz 8.205,00 zł. 

W wyniku kontroli sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów 

dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji oraz sprawozdania Rb-UZ o stanie zobowiązań 

za 2006 rok, sporządzonych przez Specjalistyczny Szpital w Szczecinie - 

Zdunowie, ustalono, Ŝe wykazano w nich dane niezgodnie z danymi wynikającymi 

z ewidencji księgowej, w pozycji „Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw  

i usług” - wykazano kwotę 7.123.716 zł, z ewidencji księgowej wynikała natomiast 

kwota 7.168.151,87 zł, tj. wyŜsza o 44.435,87 zł; w pozycji „Kredyty” - nie 

wykazano zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek na łączną kwotę 

3.925.192,07 zł. 

Kontrola przeprowadzona w SP ZOZ w Puławach ujawniła nieprawidłowości  

w zakresie sprawozdawczości, polegające na: nieprawidłowym sporządzeniu 

sprawozdania Rb-N o stanie naleŜności za okres od początku roku do 31 grudnia 

2006 roku przez: zawyŜenie naleŜności ogółem o 674.164,47 zł; wykazanie  

w sprawozdaniu środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych oraz naleŜności z tytułu poŜyczek udzielonych 

pracownikom z tego funduszu – na łączną kwotę 1.448.857,16 zł; zaniŜenie 

naleŜności wymagalnych o 6.745,70 zł; nieprawidłowym sporządzeniu 

sprawozdania Rb-N o stanie naleŜności za okres od początku roku do 31 grudnia 

2007 roku, przez: zaniŜenie naleŜności ogółem o 1.567.494,32 zł; bezpodstawne 

wykazanie w sprawozdaniu środków zgromadzonych na rachunku bankowym 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz naleŜności z tytułu poŜyczek 

udzielonych pracownikom z tego funduszu – na łączną kwotę 715.412,02 zł; 

zaniŜenie naleŜności wymagalnych o 52.943,53 zł; nieprawidłowym sporządzeniu 
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sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz poręczeń 

i gwarancji za okres od początku roku do 31 grudnia 2006 roku, przez zaniŜenie 

zobowiązań wymagalnych łącznie o 16.267,32 zł; nieprawidłowym sporządzeniu 

sprawozdania Rb-Z za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 roku, przez 

zawyŜenie zobowiązań wymagalnych łącznie o 179.752,90 zł. 

W rezultacie czynności kontrolnych w SP ZOZ w Poddębicach ustalono, Ŝe 

wszystkie sprawozdania: Rb-Z oraz Rb-N w latach 2006-2007 zostały przekazane 

do Starostwa Powiatowego w Poddębicach z naruszeniem terminów określonych  

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie 

sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych. Ponadto stwierdzono, Ŝe w sprawozdaniu Rb-Z za okres od początku 

roku do 31 grudnia 2006 roku wykazano wyŜsze zobowiązania, niŜ wynikające z 

ewidencji księgowej, o kwotę 1.674.962,00 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-Z za 

okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazano zobowiązania 

niŜsze niŜ wynikające z ewidencji księgowej o kwotę 1.219.686,00 zł.  

W sprawozdaniu Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku 

wykazano wyŜsze naleŜności, niŜ wynikające z ewidencji księgowej, ogółem  

o kwotę 1.905.248,00 zł, natomiast w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał  

2007 roku wykazano niŜsze naleŜności, niŜ wynikające z ewidencji księgowej 

ogółem o kwotę 2.592.794,00 zł.  

 
Gospodarowanie majątkiem  
 
 
 Bardzo duŜa liczba stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości o istotnym 

charakterze dotyczyła równieŜ spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem 

będącym w dyspozycji SP ZOZ, jak równieŜ naruszenia zasad zakupu lub przyjęcia 

darowizny aparatury i sprzętu medycznego. Szczególnie negatywnie naleŜy ocenić 

sytuacje polegające na braku podejmowania czynności windykacyjnych wobec 

dłuŜników zakładów, zaniŜaniu ustalanych stawek czynszu najmu lub dzierŜawy, 

zaniechaniu aktualizacji czynszu najmu lub dzierŜawy – wbrew postanowieniom 

zawartych umów, jak równieŜ nienaliczaniu odsetek z tytułu nieterminowych 

płatności naleŜności na rzecz zakładów z tytułu odpłatnego udostępnienia 

składników majątkowych. Czynności kontrolne ujawniły takŜe przypadki zawarcia 

umów naruszających interes ekonomiczny SP ZOZ. Tymczasem - w ocenie izb - 

wobec utrzymującego się wysokiego zadłuŜenia SP ZOZ, optymalna realizacja 

przychodów powinna być jednym z priorytetów działania osób zarządzających 

zakładami. Wyniki kontroli były podstawą złoŜenia do rzecznika dyscypliny 
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finansów publicznych szeregu zawiadomień o ujawnionych okolicznościach 

wskazujących na moŜliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych  

w omawianym zakresie21.  

Za niepokojący uznać naleŜy fakt, Ŝe aŜ w 9 przypadkach stwierdzono,  

iŜ jednostki samorządu terytorialnego nie określiły zasad zakupu lub przyjęcia 

darowizny aparatury i sprzętu medycznego, jak równieŜ przeznaczenia oraz 

standardu tej aparatury i sprzętu22, a w 8 przypadkach jednostki samorządowe nie 

ustaliły unormowań określających zasady zbycia aktywów trwałych SP ZOZ, 

oddania ich w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie lub uŜyczenie23. 

Jednocześnie, jednostki samorządowe w niewielkim zakresie kontrolowały 

respektowanie, przez SP ZOZ, ustalonych przez siebie unormowań. Naruszenie 

przez SP ZOZ wyznaczonych przez organy załoŜycielskie zasad zakupu lub 

przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego, jak równieŜ przeznaczenia 

oraz standardu tej aparatury i sprzętu stwierdzono w 16 zakładach (35% 

skontrolowanych), natomiast naruszenie zasad zbycia aktywów trwałych, oddania 

ich w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie lub uŜyczenie ujawniono w 19 SP ZOZ 

(41%).  

Ponadto, stwierdzono naruszenia związane z: nieprawidłowym ustalaniem 

wysokości opłat z tytułu czynszu najmu i dzierŜawy (9 zakładów, czyli 20% 

objętych kontrolą)24; zaniechaniem naliczania odsetek najemcom lub dzierŜawcom 

z tytułu nieterminowej płatności naleŜności pienięŜnych (19 zakładów, 41%) oraz  

z brakiem podejmowania czynności windykacyjnych w stosunku do podmiotów 

zalegających z uiszczaniem czynszu najmu lub dzierŜawy (14 jednostek, 30%).  

 Nie stwierdzono natomiast sytuacji naruszenia zakazu wniesienia majątku 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego mu do 

niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazania fundacji lub 

                                                            
21

 W szczególności, przedmiotem zawiadomień była możliwość popełnienia czynów naruszających dyscyplinę 

finansów publicznych określonych w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.).  

22
 Art.42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W ujawnionych sytuacjach zasady te nie było określone w ogóle 

lub przez pewien okres czasu.  

23
 Art.53 ust.2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W ujawnionych sytuacjach zasady te nie było określone  

w ogóle lub przez pewien okres czasu.  

24
 Obejmowało to także sytuacje zaniechania dokonania aktualizacji opłat, mimo wprowadzenia stosownych 

postanowień w tym zakresie do umowy. 
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stowarzyszeniu, których przedmiotem działalności było świadczenie usług  

w zakresie ochrony zdrowia25.  

 Ujawniono natomiast kilka przypadków naruszenia zakazu dotyczącego 

prowadzenia na terenie SP ZOZ działalności uciąŜliwej dla pacjenta lub przebiegu 

leczenia albo innej działalności, która nie słuŜy zaspokajaniu potrzeb pacjenta  

i realizacji jego praw, w szczególności reklamy lub akwizycji skierowanej do 

pacjenta oraz działalności polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych  

(6 zakładów, czyli 13% skontrolowanych)26 oraz zakazu prowadzenia na terenie  

SP ZOZ działalności polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń 

zdrowotnych przez podmioty wymienione w art.1 ust.5 ustawy o zakładach opieki 

zdrowotnej (8 jednostek, 17%)27.  

 Skala i zakres stwierdzonych nieprawidłowości związanych z realizacją 

przychodów z majątku uzasadnia wniosek, Ŝe mimo trudnej sytuacji finansowej, 

zakłady nie podejmowały skutecznych działań w celu optymalnego wykorzystania 

posiadanego majątku i zwiększenia uzyskiwanych przychodów.  

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Ogólnym  

w Grajewie czynności kontrolne wykazały naruszenie zakazu podejmowania na 

terenie zakładów opieki zdrowotnej niektórych rodzajów działalności, poprzez 

świadczenie, na terenie SP ZOZ, na podstawie umowy dzierŜawy, usług 

pogrzebowych.  

Analogiczną jak powyŜej nieprawidłowość stwierdzono w rezultacie kontroli 

przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  

w Rykach oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  

w Górze, gdzie na terenie zakładów prowadzona była działalność polegająca na 

świadczeniu usług pogrzebowych.  

W SP ZOZ Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze stwierdzono, Ŝe niepublicznemu 

zakładowi opieki zdrowotnej zostały wydzierŜawione od dnia 11 lutego 2002 roku 

pomieszczenia oraz sprzęt medyczny do prowadzenia poradni chirurgicznej,  

tj. działalności polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych, 

                                                            
25

 Art.53 ust.5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Nie stwierdzono również, by zakłady wnosiły majątek lub 

przysługujące mu do niego prawa w formie aportu do spółek lub przekazywały fundacjom, stowarzyszeniom w 

dozwolonym zakresie (art.53 ust.4 ustawy). 

26
 Art.1 ust.4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, obowiązujący od dnia 4 czerwca 2006 roku. 

27
 Art.1 ust.5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, obowiązujący od dnia 4 czerwca 2006 roku. 
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które określone zostały w rozdziale VI Statutu i były oraz nadal są przez Szpital 

prowadzone.  

Kontrola zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie, w postaci aparatu RTG  

z wyposaŜeniem, wielowarstwowego tomografu komputerowego oraz artroskopu  

z wyposaŜeniem wykazała, Ŝe zakupu tomografu komputerowego w dniu  

10 września 2007 roku za kwotę 2.049.120,00 zł oraz artroskopu w dniu  

21 września 2007 roku za kwotę 238.049,25 zł dokonano bez uzyskania 

pozytywnej opinii Rady Społecznej Szpitala, co naruszało postanowienia uchwały 

Rady Powiatu Śremskiego, zgodnie z którymi - zakup aparatury i sprzętu 

medycznego powinien być kaŜdorazowo zaopiniowany przez Radę Społeczną  

w zakresie celowości i konieczności doposaŜenia szpitala. Pozytywna opinia Rady 

Społecznej Szpitala, co do zakupu ww. sprzętu medycznego została wyraŜona 

dopiero w uchwale Nr II/2/08 z dnia 9 czerwca 2008 roku. 

Kontrola w SP ZOZ w Połczynie Zdroju wykazała, Ŝe Zespół Opieki Zdrowotnej 

zakupił w 2007 roku oraz przyjął w postaci darowizny aparaturę  

i sprzęt medyczny o łącznej wartości 357.143,87 zł bez wskazania przez organ 

załoŜycielski przeznaczenia ww. aktywów rzeczowych oraz bez określenia ich 

standardów, czym naruszono art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 

Kontrola przeprowadzona w SP ZOZ w Głubczycach wykazała, Ŝe zawarto umowę 

dzierŜawy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „FALCK MEDYCYNA” 

Region Opolski w Kędzierzynie-Koźlu, umowę najmu z GAMBRO HEALTHCARE 

POLAND sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zbyto wyposaŜenie stacji dializ  

w trybie bezprzetargowym, co było sprzeczne z uregulowaniami określonymi  

w uchwale nr XVIII/127/2000 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 grudnia  

2000 roku w sprawie zasad zbycia, wydzierŜawiania lub wynajęcia nieruchomości 

oraz majątku trwałego przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej. 

Kontrola w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim 

ujawniła, Ŝe bez zgody Rady Powiatu dokonano w 2006 roku zakupu aparatu 

cyfrowego USG o wartości 249.400,00 zł oraz przyjęto darowiznę w postaci zestawu 

kontroli jakości o wartości 28.268,00 zł. Ponadto, na podstawie umowy  

z dnia 1 czerwca 2003 roku, zawartej na okres 3 lat, przedłuŜonej następnie 

aneksem o kolejne 3 lata – oddano w dzierŜawę prosektorium, czym naruszono 

unormowania zawarte w uchwale Nr XLV/345/2002 Rady Powiatu Drawskiego  

z dnia 4 października 2002 roku w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia 



19 

 

darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierŜawienia 

lub wynajęcia majątku trwałego Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty  

w Drawsku Pomorskim utworzonego przez Powiat Drawski.  

Przypadki zawierania umów dzierŜawy i najmu majątku trwałego SP ZOZ w trybie 

bezprzetargowym, bez uzyskania wymaganej zgody organu załoŜycielskiego, 

stwierdzono w wyniku kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej SP 

ZOZ w Niemcach. 

W latach 2006 – 2007 SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” w SkarŜysku Kamiennej 

zaniechał pobierania i naliczania odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z 

tytułu czynszu najmu, które na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły kwotę 

1.655,86 zł oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły kwotę 1.216,12 zł.  

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rykach ujawniono  

z kolei zaniechanie dokonania w 2007 roku waloryzacji kwot czynszu najmu  

o wskaźnik inflacji, wbrew postanowieniom umownym, co skutkowało zaniŜeniem 

dochodów SP ZOZ w Rykach (w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia  

30 czerwca 2008 roku, co najmniej o kwotę 11.772 zł netto). Nie pobierano takŜe 

odsetek za zwłokę od nieterminowo wniesionych naleŜności z tytułu czynszu najmu 

nieruchomości i opłat za media. 

Kontrola przeprowadzona w Miejskim szpitalu w Tychach ujawniła, Ŝe zaniechano 

podjęcia czynności mających na celu wyegzekwowanie kar umownych w kwocie 

154.065,36 zł z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy z dnia  

12 października 2006 roku dotyczącej dostosowania budynku Szpitala do 

wymogów przeciwpoŜarowych. Ustalony przez strony umowny termin wykonania – 

30 kwietnia 2007 roku został znacznie przekroczony, a przedmiot umowy 

odebrany został w dniu 30 listopada 2007 roku. 

Czynności kontrolne przeprowadzone w SP ZOZ w Kutnie wykazały, Ŝe w dniu  

10 kwietnia 2006 roku jeden z dzierŜawców majątku zakładu wystąpił do SP ZOZ  

o „urealnienie” wysokości czynszu z tytułu dzierŜawy sprzętu medycznego, którego 

zły stan techniczny wymagał „kapitalnego remontu”. DzierŜawca wnioskował  

o zmniejszenie czynszu z 8.000,00 zł miesięcznie do 1.000 zł, skrócenia umowy 

dzierŜawy sprzętu do końca kwietnia 2006 roku, w zamian za wypłatę na rzecz 

zakładu odszkodowania w kwocie 40.000 zł. W dniu 5 czerwca 2006 roku spisano 

aneks nr 2 do umowy, w którym strony ustaliły, Ŝe z dniem 1 czerwca 2006 roku 

dzierŜawca nie będzie korzystał ze sprzętu, aparatury medycznej i wyposaŜenia, 

określonego w załączniku nr 1 do umowy. W dzierŜawie pozostał wyłącznie 
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uzdatniacz i odŜelaziacz wody za uŜytkowanie, którego dzierŜawca płacić miał 

czynsz miesięczny w kwocie 500,00 zł plus podatek VAT. Zgodnie z ustaleniami 

aneksu, dzierŜawiona aparatura i sprzęt medyczny, podlegały zwrotowi 

wydzierŜawiającemu w terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku. Ponadto, strony 

ustaliły, Ŝe w związku ze zmianą przez dzierŜawcę postanowień umowy z dnia  

10 grudnia 2004 roku, wydzierŜawiającemu przysługiwało odszkodowanie  

w kwocie 90.000,00 zł płatne do 30 czerwca 2006 roku. Podkreślić naleŜy jednak, 

Ŝe treść umowy z dnia 10 grudnia 2004 roku nie uwzględniała moŜliwości zmian 

objętych aneksem. DzierŜawca zgodnie z umową przyjął w dzierŜawę sprzęt, 

akceptując jego stan techniczny i zobowiązał się do bieŜących jego napraw na 

własny koszy i we własnym zakresie. Wykonywanie umowy w zakresie dzierŜawy 

sprzętu przez dzierŜawcę w całym jej umownym okresie obowiązywania, 

przyniosłoby dochód zakładowi w wysokości 864.000,00 zł netto. 

 
Udzielanie zamówień publicznych 
 
 
 Rezultaty czynności kontrolnych weryfikujących przestrzeganie przez 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zasad i trybu udzielania 

zamówień publicznych pozwoliły na wniosek, Ŝe zakłady – zasadniczo – 

prawidłowo realizowały procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych, 

mimo istniejącej w omawianym zakresie specyfiki związanej z często wysoce 

specjalistycznym przedmiotem zamówień. Izby nie zgłosiły zasadniczych uwag 

zarówno w odniesieniu do określenia przedmiotu zamówienia, ustalenia jego 

wartości, jak równieŜ wyboru trybu udzielenia zamówienia. Najwięcej zastrzeŜeń 

odnosiło się do prawidłowości zapisów formułowanych przez zamawiających  

w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia. NajpowaŜniejsze zarzuty 

dotyczyły naruszenia zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. Regułą było 

nieprzestrzeganie przez zakłady zawartych umów w zakresie terminów płatności za 

zamawiane dostawy, usługi i roboty budowlane. 

Izby zbadały prawidłowość czynności podejmowanych przez SP ZOZ  

w odniesieniu do 118 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym 

w 19 przypadkach (16% objętych kontrola postępowań) sformułowały zastrzeŜenia 

dotyczące zachowania zasady wyboru najkorzystniejszej oferty28.  

 Ujawnione w omawianym zakresie naruszenia dotyczyły: 

-  braku ustalenia zasad działania komisji przetargowej (7 postępowań, 6%); 

                                                            
28

 Dotyczyło to także decyzji zamawiających, co do części zamówienia, udzielanego w tzw. „pakietach”.  
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-  nieprawidłowego opisania przedmiotu zamówienia (9 postępowań, 8%); 

-  nieprawidłowego ustalenia wartości zamówienia (15 postępowań, 13%); 

-  naruszenia przesłanek wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego  

(3 postępowania, 3%); 

-  nieprawidłowego sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(26 postępowań, 22%); 

-  nieprawidłowego sporządzenia ogłoszenia o zamówieniu (8 postępowań, 

7%); 

-  zmiany umowy z naruszeniem przesłanek określonych w art.144 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Kontrola przeprowadzona w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Obornikach 

Wielkopolskich wykazała, Ŝe w dniu 27 sierpnia 2007r. została zawarta umowa 

między SP ZOZ w Obornikach a wykonawcą na prace projektowe wraz  

z dokończeniem budowy Izby Przyjęć z terminem realizacji w okresie od dnia  

27 sierpnia 2007 roku do dnia 27 listopada 2007 roku. Strony ustaliły, Ŝe 

zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie, zgodne z kosztorysem 

ofertowym, w formie ryczałtu ilościowo-wartościowego w kwocie 534.350,61 zł 

(437.992,30 zł bez VAT). Po przeprowadzonych uzgodnieniach z wykonawcą,  

w związku z koniecznością uruchomienia wentylacji z klimatyzacją, dla 

poprawienia ekonomii eksploatacji tej części oddawanego Szpitala 

przeprojektowano wentylację z centralą nawiewną na centralę nawiewno-

wywiewną z odzyskiem ciepła. W dniu 19 listopada 2007 roku Dyrektor SP ZOZ  

w Obornikach podpisał aneks do umowy na roboty budowlane, którym zwiększono 

wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy o kwotę 81.834,75 zł do kwoty  

616.185,36 zł (505.069,36 bez VAT) oraz zmieniono termin zakończenia robót  

- na dzień 28 stycznia 2008 roku, co nastąpiło z naruszeniem art. 144 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwiększenie aneksem wysokości 

wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie z dnia 27 sierpnia 2007 roku 

naruszało przepisy art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym - jeŜeli 

strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia umowy nie 

moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

Kontrola przeprowadzona w SP ZOZ w Proszowicach ujawniła naruszenie zasady 

powszechności określonej w art. 3 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wskutek realizacji dostaw i usług z pominięciem przedmiotowej 
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ustawy, co dotyczyło: dostawy leków w okresie od dnia 23 lutego 2007 roku do 

dnia 22 lutego 2008 roku na kwotę ogółem 118.258,53 zł brutto (109.980,57 zł 

netto); zakupu na podstawie umowy z dnia 20 września 2007 roku 2 aparatów 

RTG oraz 1 USG na kwotę ogółem 80.000,00 zł (cena netto – zwolnienie od 

podatku VAT); zakupu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 5 stycznia 

2006 roku usług polegających na przygotowaniu w kuchni szpitalnej posiłków 

całodziennych i wydaniu ich na Oddziały w SP ZOZ w ilościach wynikających  

z potrzeb Zleceniodawcy. W okresie obowiązywania porozumienia, tj. od dnia  

6 stycznia 2006 roku do dnia 31 sierpnia 2006 roku SP ZOZ w Proszowicach 

wydatkował na świadczenie ww. usług łącznie kwotę 519.231,62 zł brutto 

(485.263,20 zł netto).  

Kontrola przeprowadzona w SP ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej ujawniła, Ŝe przy 

zakupie leków i opału w latach 2006 - 2007 nie stosowano przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, mimo Ŝe kwoty wydatkowane na nabycie zarówno 

leków jak i opału przekroczyły wyraŜone w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wartość w 2006 roku - 6.000 euro, a w 2007 roku – 14.000 euro, 

poniŜej której nie stosuje się przepisów ustawy. Na zakup leków przeznaczono 

kwotę (brutto) w 2006 roku - 168.509,85 zł, a w 2007 roku 139.830,49 zł, a na 

nabycie opału odpowiednio kwotę (brutto) w 2006 roku - 197.499,09 zł,  

a w 2007 roku -175.336,56 zł.  

Kontrola przeprowadzona w SP ZOZ w Górze ujawniła, Ŝe w 2006 roku SP ZOZ 

zakupił leki za łączną kwotę 382.892,75 zł netto, z czego kwotę 382.460,95 zł 

netto (wartość brutto wraz z podatkiem VAT 7% i 22% wyniosła 409.322,91 zł) 

wydano z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W 2007 roku na zakup leków wydano 357.251,91 zł, z czego z pominięciem 

przepisów ww. ustawy wydano 90.773,13 zł netto (wartość brutto wraz  

z podatkiem VAT 7% i 22% - wyniosła 97.261,87 zł).  

Czynności kontrolne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie wykazały nieprawidłowości  

w zakresie oceny ofert, polegające na: 1/ wyborze oferty złoŜonej na dostawy 

objęte jednym z pakietów zamówienia na dostawę leków i płynów infuzyjnych w 

roku 2007, która nie przedstawiała najkorzystniejszego bilansu ceny i innych 

kryteriów oceny ofert (terminu dostawy), na skutek błędnego przeliczenia 

punktacji oferty w kryterium czasu dostawy, w którym - zamiast 5 punktów - 

przyznano ofercie 10 punktów, przy czym prawidłowa ocena oferty w tym 

kryterium spowodowałaby, Ŝe oferta ta nie byłaby w tym pakiecie 
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najkorzystniejsza; 2/ bezpodstawnym wykluczeniu wykonawcy, który złoŜył 

najkorzystniejszą ofertę na jeden z pakietów w postępowaniu na dostawę leków  

w 2007 roku, wskutek subiektywnej oceny zamawiającego, który uznał, Ŝe wykaz 

dostaw wykonanych przez tego wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat nie 

potwierdza spełniania warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, 

tj. wykonania minimum dwóch dostaw odpowiadających wartością dostawom 

stanowiącym przedmiot zamówienia, przy czym wykonawca wykazał wykonanie 

dwóch dostaw, których wartość wyniosła odpowiednio 132,12 % i 14,4 % wartości 

zamówienia. Zamawiający nie dookreślił jednak przedmiotowego warunku udziału 

w postępowaniu przez sprecyzowanie, co rozumie poprzez dostawy odpowiadające 

wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, w konsekwencji nie było 

podstaw do wykluczenia wykonawców, którzy wykazali minimalną liczbę dostaw 

wskazaną przez zamawiającego w specyfikacji. Skutkiem bezpodstawnego 

wykluczenia wykonawcy było uniewaŜnienie postępowania w tej części ze względu 

na fakt, Ŝe cena kolejnej oferty przekraczała kwotę, jaką zamawiający mógł 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

W szeregu przypadkach izby stwierdziły, Ŝe zawierane przez zakłady umowy 

nie były przestrzegane w zakresie terminów płatności za zamówione usługi, 

dostawy i roboty budowlane, co w wielu sytuacjach prowadziło do zapłaty odsetek 

za opóźnienie w zapłacie.  

Kontrola przeprowadzona w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie 

wykazała, Ŝe w 2006 i 2007 roku jednostka nieterminowo regulowała zobowiązania 

wobec dostawców towarów i usług, wskutek czego zapłaciła kontrahentom odsetki:  

w 2006 roku w kwocie 10.152,35 zł oraz w 2007 roku w kwocie 8.319,79 zł. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie zapłacił odsetki  

w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań: w 2006 roku na łączną 

kwotę 94.334,38 zł i w 2007 roku na łączną kwotę 127.611,55 zł. 

Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Głubczycach spowodowało zapłatę odsetek i dodatkowych opłat na 

łączną kwotę 336.142,53 zł. 

 
Restrukturyzacja finansowa SP ZOZ 
 
 

Z 46 objętych kontrolą SP ZOZ, 40 uczestniczyło w restrukturyzacji, przy 

czym co do dwóch zakładów postępowanie zakończyło się umorzeniem, w dwóch 
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przypadkach procedura restrukturyzacyjna trwała w dacie zakończenia kontroli 

przez izbę, a w pozostałych sytuacjach organ restrukturyzacyjny wydał decyzję  

o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego29.  

W latach 2005–2007, przez który to okres - w zasadniczej większości 

przypadków – trwały postępowania restrukturyzacyjne zauwaŜyć moŜna tendencję 

spadkową w zakresie poziomu obciąŜającego samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej zadłuŜenia, na co restrukturyzacja miała wpływ bardzo istotny. Trend 

ten nie został jednakŜe wyraźnie zaznaczony juŜ w 2008 roku. Podkreślić w tym 

kontekście naleŜy, Ŝe wyniki kontroli wykazały, iŜ większość kontrolowanych 

zakładów nie osiągnęła wszystkich celów i parametrów ekonomicznych załoŜonych 

w programach restrukturyzacyjnych (22 SP ZOZ na 36, w których zakończono 

postępowanie30, czyli 61% objętych kontrolą). W 36 zakładach w trakcie 

postępowania restrukturyzacyjnego powstały zaległości z tytułu zobowiązań 

cywilnoprawnych, w szczególności wobec dostawców i wykonawców. Zaległości te 

utrzymywały się takŜe po zakończeniu postępowania. Okoliczność ta moŜe mieć 

negatywny wpływ na sytuację finansową SP ZOZ w kolejnych latach, mimo 

zakończenia restrukturyzacji.  

PoniŜsza tabela obrazuje poziom zadłuŜenia SP ZOZ w Polsce w latach 

2004–2008.  

 

Rok 
Zobowiązania ogółem  

(w tys. zł) 

w tym, zobowiązania 
wymagalne  
(w tys. zł) 

Udział procentowy  
zobowiązań 

wymagalnych  
w zobowiązaniach 

ogółem 
(%) 

2004 5.241.440 4.771.184 91% 
2005 5.781.114 4.084.057 70% 
2006 5.667.650 2.713.222 47,9% 
2007 4.867.186 1.827.302 37,5% 
2008 4.725.757 1.558.095 33% 

 

W ocenie izb ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej nie przyniosła radykalnej poprawy sytuacji finansowej 

w sektorze słuŜby zdrowia, chociaŜ niewątpliwie przyczyniła się do zmniejszenia 

poziomu zadłuŜenia, w szczególności w zakresie zobowiązań publicznoprawnych.  

                                                            
29

 Postępowanie zostało umorzone w odniesieniu do SP ZOZ w Poddębicach oraz SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego  

w Jeleniej Górze. W momencie zakończenia czynności kontrolnych postępowanie nie zostało jeszcze zakończone  

w Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim i SP ZOZ w Kutnie.  

30
 w dwóch przypadkach wskaźniki dotyczyły okresu od roku 2008, w jednym przypadku izba nie badała 

przedmiotowego zagadnienia. 
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 O ile lata 2005 – 2007 pokazywały tendencję dosyć wyraźnego 

zmniejszania się poziomu zadłuŜenia SP ZOZ, szczególnie w odniesieniu do 

zobowiązań wymagalnych, to dane odnoszące się do 2008 roku wskazują, Ŝe 

tendencja ta nie musi mieć charakteru trwałego, mając na uwadze fakt, Ŝe ponad 

połowa skontrolowanych zakładów, które uczestniczyły w procesie restrukturyzacji, 

nie zrealizowała celów i załoŜeń określonych w programach restrukturyzacyjnych31. 

Istotne zmniejszenie się kwoty zobowiązań wymagalnych powiązane było  

z procesami restrukturyzacyjnymi i wprowadzonymi przez ustawodawcę 

mechanizmami finansowania tych procesów (poŜyczka Skarbu Państwa, umorzenie 

zobowiązań publicznoprawnych, częściowe umorzenie poŜyczki Skarbu Państwa). 

JednakŜe ponad połowę skontrolowanych zakładów, objętych restrukturyzacją,  

w dalszym ciągu obciąŜały zobowiązania wymagalne, przede wszystkim z tytułów 

cywilnoprawnych32. Uzasadnia to wniosek, Ŝe wprowadzone przedmiotową ustawą 

instrumenty prawne nie dość mocno związały udzieloną zakładom pomoc publiczną 

z rachunkiem ekonomicznym i realnymi przekształceniami w ich strukturze 

organizacyjnej i zakresie działalności, mimo, Ŝe w art. 22 ust.1 ustawy wskazano, 

iŜ projekt programu restrukturyzacyjnego powinien określać sytuację ekonomiczną 

zakładu moŜliwą do osiągnięcia po zakończeniu postępowania 

restrukturyzacyjnego. NajwaŜniejszym celem postępowania stawało się, w wielu 

przypadkach, uzyskanie umorzenia zobowiązań publicznoprawnych, a nie zmiana 

sposobu funkcjonowania SP ZOZ, zapewniająca trwałą poprawę sytuacji 

finansowej. Wobec konieczności spłaty w pierwszej kolejności zadłuŜenia  

z pozyskanych na restrukturyzację środków, SP ZOZ nie dysponowały juŜ 

wystarczającymi środkami na realizację zaplanowanych w programach działań, 

wymagających np. wydatków majątkowych. Poprawa wyniku finansowego 

zakładów wiązała się dla części SP ZOZ - w omawianej sytuacji - z umorzeniem 

części zobowiązań publicznoprawnych i umorzeniem części poŜyczki uzyskanej od 

Skarbu Państwa, a nie z racjonalizacją kosztów, zmianą struktur i zakresu 

działania oraz zwiększeniem przychodów.  

Ustalono, Ŝe Szpital Specjalistyczny im. S. śeromskiego w Krakowie osiągnął za 

2007 rok zysk w kwocie 4.636.886,99 zł, na co wpływ miała umorzona poŜyczka 

na kwotę 5.357.409,49 zł. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  

                                                            
31

 Na ogólną liczbę 46 objętych kontrolą SP ZOZ, 6 zakładów nie uczestniczyło w restrukturyzacji,  

w przypadku dwóch postępowanie zostało umorzone, a w dwóch przypadkach postępowanie nie zostało 

zakończone. W odniesieniu do SP ZOZ w Puławach izba odstąpiła od kontroli przedmiotowych zagadnień.  
32

 Realizacja programów restrukturyzacyjnych została także oceniona negatywnie przez Najwyższą Izbę Kontroli w 

„Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pomocy publicznej”, Warszawa wrzesień 2008 roku.  
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w Proszowicach osiągnął z kolei za 2007 rok zysk w kwocie 6.397.370,89 zł, na co 

wpływ miała umorzona poŜyczka na kwotę 3.890.580,08 zł. 

Analiza realizacji załoŜeń zawartych w programie restrukturyzacyjnym 

opracowanym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku33 wykazała, Ŝe w Ŝadnym  

z analizowanych lat nie osiągnięto zakładanego wskaźnika rentowności sprzedaŜy. 

Działalność podstawowa Szpitala w kaŜdym roku zamykała się stratą, która 

wynosiła: w 2005 roku - 10.272.225 zł przy przychodach 66.569.700 zł;  

w 2006 roku - 7.282.802 zł przy przychodach 68.372.987 zł; w 2007 roku - 

11.896.493 zł przy przychodach 80.210.777 zł. Wskaźniki zadłuŜenia liczone 

zarówno dla wartości pasywów jak i dla wartości przychodów ogółem wykazywały 

tendencję malejącą. Wynik finansowy działalności Szpitala uległ największemu 

pogorszeniu w 2007 roku, w którym strata Szpitala wynosiła 9.594.772,80 zł. 

Łączna strata do końca 2006 roku wynosiła 48.604.637,61. Po uwzględnieniu 

straty z 2007 roku wynosiła ona 58.426.829 zł. Fundusz zakładu w analizowanym 

okresie nie był planowany ani nie był tworzony. Przeciętny stan zatrudnienia 

wynosił średniorocznie – 1282 osób w 2005 roku, 1288 w 2006 roku i 1318  

w 2007 roku (bez rezydentów i staŜystów). 

W odniesieniu do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie stwierdzono, Ŝe postępowanie 

restrukturyzacyjne zakończone zostało 28 lutego 2007 roku. Na dzień zakończenia 

postępowania restrukturyzacyjnego zaległości z tytułu zobowiązań 

cywilnoprawnych wynosiły 16.465.046,68 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku 

zaległości z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych wynosiły 17.677.053,46 zł (kwota 

1.212.006,78 zł to zaległości powstałe po zakończeniu postępowania - zaległości 

zwiększyły się o 7,36 % w stosunku do zaległości na dzień zakończenia 

postępowania). Na dzień 30 czerwca 2008 roku zaległości z tytułu zobowiązań 

cywilnoprawnych wynosiły 26.758.823,51 zł (kwota 10.293.776,83 to zaległości 

powstałe po zakończeniu postępowania, zaległości zwiększyły się o 62,51 %  

w stosunku do zaległości na dzień zakończenia postępowania). Na przykładzie  

8 objętych kontrolą wskaźników wyliczonych dla 2007 roku34, czyli roku, w którym 

zakończył sie proces restrukturyzacji, stwierdzono, Ŝe po zakończeniu procesu 

                                                            
33

 Decyzja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego wydana została w dniu 13 września 2006 roku. 

34
 Wskaźnik ogólnego zadłużenia aktywów; wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym; wskaźnik płynności 

bieżącej; wskaźnik płynności szybkiej; wskaźnik gotówki; wskaźnik rotacji należności w dniach; wskaźnik rotacji 

zobowiązań w dniach; wskaźnik rotacji zapasów w dniach. 
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restrukturyzacji, nie osiągnięto na poziomie opisanym w programie 

restrukturyzacyjnym siedmiu z tych wskaźników (np. wskaźnik rotacji zobowiązań 

– planowany 108 dni, faktyczny 346 dni)35. 

Inspektorzy kontroli stwierdzili w odniesieniu do SP ZOZ w Kutnie, gdzie 

postępowanie restrukturyzacyjne nie zostało jeszcze zakończone, Ŝe wg programu 

restrukturyzacyjnego SP ZOZ zakładał generowanie pozytywnego wyniku 

finansowego juŜ w 2005 roku. Zakładano wzrost przychodów o 6,1% w 2006 roku, 

o 8,72% w 2007 i o 4,3% w 2008 roku. Zakładano takŜe negocjowanie  

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym zawieszenia 

bieŜących płatności z tytułu zaliczek na podatek oraz składek na rzecz ZUS, 

powstałych po dniu 31 grudnia 2004 roku, na okres po 2007 roku. Na podstawie, 

m.in., tych danych organ restrukturyzacyjny wydał decyzję o warunkach 

restrukturyzacji i ustalił termin jej zakończenia do dnia 25 czerwca  

2009 roku. Analiza sytuacji finansowej SP ZOZ wykazała, Ŝe na dzień 30 czerwca 

2008 roku jedynym spełnionym warunkiem określonym w decyzji 

restrukturyzacyjnej było zaspokojenie roszczeń pracowników wynikających  

z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie 

kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz  

o zmianie niektórych ustaw. W 2005 roku nie tylko nie wypracowano zysku, ale 

odnotowano zaległości w kwocie 20.359.204 zł. Poza tym, by spełnić pozostałe 

warunki określone decyzją o warunkach restrukturyzacji, SP ZOZ zobowiązany jest 

spłacić zobowiązania publicznoprawne niepodlegające umorzeniu na kwotę 

10.132.017,38 zł, spłacić wierzycieli cywilnoprawnych z okresu restrukturyzacji  

w kwocie 606.610,70 zł, zawrzeć ugody z wierzycielami publicznoprawnymi  

w zakresie zobowiązań powstałych po dniu 31 grudnia 2004 roku na łączną kwotę 

20.359.204,02 zł. Na dzień 30 czerwca 2008 roku SP ZOZ, oprócz zobowiązań  

z okresu restrukturyzacji, posiadał zobowiązania bieŜące, ogółem na kwotę 

44.279.589,00 zł, do których naleŜy dodać jeszcze zobowiązania z tytułu kredytów 

zaciągniętych na restrukturyzację w wysokości 15.000.000 zł i 3.600.000 zł, które 

spłaca poręczyciel. Opisany wyŜej stan faktyczny wskazywał, Ŝe SP ZOZ w Kutnie - 

w ramach swoich moŜliwości - nie będzie w stanie uregulować wszystkich 

zobowiązań, których spłata warunkuje pozytywne zakończenie postępowania 

restrukturyzacyjnego. W odpowiedzi na pytanie o podjęte działania przez 

kierownictwo Zakładu, kontrolujący otrzymali informacje, z których nie wynikały 

                                                            
35

 Wskaźnik informuje w ciągu ilu dni Szpital reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów. Wskaźnik bardzo 

wysoki oznacza, że Szpital w coraz większym stopniu finansuje się zobowiązaniami. 
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Ŝadne konkretne działania mające na celu spełnienie warunków restrukturyzacji. 

Nie odniesiono się w odpowiedzi, w szczególności do zakresu działań mających na 

celu pokrycie zobowiązań wobec ZUS, które stanowią większą część zobowiązań 

publicznoprawnych. 

Wymóg zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego w ciągu  

24 miesięcy od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji, oznaczający 

konieczność zaspokojenia określonych w przepisach zobowiązań, w niektórych 

sytuacjach prowadził do podejmowania przez kierowników zakładów decyzji 

dotyczących pozyskania środków zewnętrznych na niekorzystnych dla SP ZOZ 

warunkach. 

W przypadku Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Choroszczy stwierdzono, Ŝe SP ZOZ wykorzystał niezgodnie  

z przeznaczeniem część poŜyczki uzyskanej od Skarbu Państwa, a na spłatę części 

kwoty 435.093,82 zł, z tytułu niesłusznie wykorzystanej poŜyczki, jednostka 

zawarła umowę poŜyczki z firmą współpracującą z SP ZOZ w zakresie procesów 

restrukturyzacyjnych. PoŜyczkodawca udzielił poŜyczki w kwocie 500.000 zł. 

Szpital zobowiązał się do spłaty poŜyczki w 24 ratach po 20.833,33 kaŜda, z tym, 

Ŝe ostatnia w wysokości 20.833,41 zł. BieŜące odsetki, liczone od pozostałej do 

spłaty naleŜności ustalone zostały na poziomie 11,75% rocznie. Zgodnie  

z zestawieniem przez okres 2 lat badana jednostka miała zapłacić odsetki  

w kwocie 61.251,58 zł (13.962 Euro w dniu podpisania umowy).  

W rezultacie kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku 

ustalono, Ŝe organ restrukturyzacyjny wydał decyzję o warunkach restrukturyzacji 

dla Szpitala ustalając termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego na 

dzień nie późniejszy niŜ 13 grudnia 2007 roku. W związku z koniecznością 

pozyskania dodatkowych środków na spłatę zobowiązań wobec Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz zbliŜającym się terminem zakończenia procesu 

restrukturyzacji – przy braku decyzji o przyznaniu poŜyczki z budŜetu Samorządu 

Województwa - Dyrektor Szpitala podjął decyzję o zaciągnięciu poŜyczki od 

podmiotów zewnętrznych. W dniu 21 listopada 2007 roku między Szpitalem 

Wojewódzkim we Włocławku a firmą współpracującą z SP ZOZ w zakresie 

procesów restrukturyzacyjnych zawarta została umowa poŜyczki w kwocie 

5.600.000,00 zł. SP ZOZ zobowiązał się do zapłaty na rzecz wykonawcy prowizji  

z tytułu zawarcia umowy w wysokości 600.000 zł, poprzez dokonanie 

potrącenia z kwoty poŜyczki w dniu jej wydania. W dniu 7 grudnia 2007 roku 

Szpital przesłał do organu restrukturyzacyjnego wniosek o wydanie decyzji  
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o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Na podstawie przedstawionych 

dokumentów, Wojewoda Kujawsko – Pomorski w dniu 12 grudnia 2007 roku wydał 

decyzję o zakończeniu restrukturyzacji.  

W wyniku kontroli przeprowadzonej w SP ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej ustalono, Ŝe 

w dniu 26 czerwca 2007 roku zawarta została umowa poŜyczki z firmą 

współpracującą z SP ZOZ w zakresie procesów restrukturyzacyjnych w wysokości 

1.000.000,00 zł. Łączny koszt obsługi poŜyczki wyniósł 40.000,00 zł. Termin spłaty 

całego zadłuŜenia 1.040.000,00 zł (tj. kwoty poŜyczki - 1.000.000,00 zł i kwoty 

opłaty – 40.000,00 zł) przewidziano na 31 grudnia 2007 roku. W dniu 30 lipca  

2007 roku (jeden dzień przed terminem wymagalności I raty poŜyczki) Dyrektor 

SP ZOZ zawarł z firmą nową umowę „określającą warunki i zasady 

długoterminowego finansowania zobowiązań wymagalnych. W wyniku zawarcia tej 

umowy SP ZOZ został zobowiązany do spłaty kwoty 2.016.000,00 zł w 84 ratach 

miesięcznych po 24.000,00 zł płatnych od 31 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 

2014 roku. Na rachunek bankowy SP ZOZ wpłynęła kwota 1.000.000,00 zł, a 

zatem łączny koszt obsługi zadłuŜenia za cały okres trwania umowy wyniósł 

1.016.000,00 zł. Dodatkowo stwierdzono, Ŝe zawarcie umowy „określającej 

warunki i zasady długoterminowego finansowania zobowiązań wymagalnych” 

nastąpiło bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie 

z art. 34 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeŜeli zamówienie obejmuje 

usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, 

prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia, które w tym przypadku wyniosły  

1.016.000,00 zł. Równowartość kosztu obsługi zadłuŜenia wyraŜona w euro 

wyniosła 231.593,34 euro. Umowa przewidywała równieŜ, Ŝe po spełnieniu 

określonych warunków, w szczególności terminowej spłaty zadłuŜenia firma moŜe 

umorzyć wierzytelność w kwocie 1.040.000,00 zł.  

 Regionalne izby obrachunkowe stwierdziły, Ŝe postępowanie 

restrukturyzacyjne w przypadku zdecydowanej większości objętych kontrolą 

zakładów prowadzone było zgodnie z przepisami ustawy o pomocy publicznej  

i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a stwierdzone 

naruszenia nie wpływają na ocenę formalnej poprawności realizowanych działań, 

mimo kilku sytuacji, w których wykazano nieprawidłowości o istotnym charakterze.    

Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły, w szczególności: 1) podania we 

wniosku SP ZOZ o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego kwot zobowiązań 

publicznoprawnych i cywilnoprawnych - według stanu na dzień 31 grudnia  

2004 roku – niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej  
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(10 podmiotów, 25% skontrolowanych); 2) podania we wniosku SP ZOZ  

o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego kwot zobowiązań 

publicznoprawnych i cywilnoprawnych - według stanu na dzień złoŜenia wniosku - 

niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (11 podmiotów, 27%); 

3) nieprawidłowego wykorzystania pierwszej raty poŜyczki od Skarbu Państwa, 

czyli na inne cele niŜ zaspokojenie naleŜności głównych z tytułu roszczeń 

pracowników z tytułu tzw. ustawy „203” (11 zakładów, 27%)36; 4) braku 

spełnienia w dniu wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji przesłanek 

umorzenia zobowiązań publicznoprawnych wyspecyfikowanych w art. 6 ust.1 

ustawy (1 podmiot); 5) naruszenia zasad ugód cywilnoprawnych (2 podmioty). 

W wyniku analizy realizacji ugód zawartych z wierzycielami cywilnoprawnymi, 

dokonanych podczas kontroli w SP ZOZ w Kutnie, stwierdzono, Ŝe Dyrektor  

SP ZOZ podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska porozumienie do ugody 

restrukturyzacyjnej, którego treść odbiegała od ogólnych warunków ugody 

określonych dla II grupy wierzycieli, a wynikający z porozumienia okres i sposób 

spłaty zobowiązania był bardzo niekorzystny dla Zakładu, co w konsekwencji 

pozbawiło SP ZOZ moŜliwości uzyskania umorzenia zobowiązania w kwocie 

1.371.155,56 zł. ZadłuŜenie Zakładu wobec BOŚ na dzień spisania ugód wynosiło 

2.130.727,33 zł plus odsetki 908.095,96 zł. Zgodnie z ogólnymi warunkami ugody 

nr 22, wierzyciel - Bank Ochrony Środowiska w Warszawie - wyraził zgodę na 

spłatę zobowiązania wg warunków określonych dla II grupy wierzycieli,  

tj. redukcja kwoty głównej o 20% i redukcja naleŜnych odsetek w 100%. Pozostała 

do spłaty wierzytelność wynosiła 1.704.581,86 zł, „płatna w 6 ratach w terminie 

24 miesięcy, przy czym spłaty miały się rozpocząć po upływie 14 dni od dnia 

wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji, w terminie nie dłuŜszym niŜ 24 

miesiące od momentu pierwszej raty w indywidualnym uzgodnieniu  

w następujący sposób: 4 raty po 15% i 2 raty po 20%”. W dniu 8 listopada  

2005 roku Dyrektor SP ZOZ w Kutnie podpisał porozumienie do ugody 

restrukturyzacyjnej, którego treść w zakresie terminów spłaty wierzytelności i 

sposobu ich zapłaty zupełnie odbiegała od warunków ogólnych ugody.  

W porozumieniu ustalono, Ŝe „wartość zadłuŜenia objętego ugodą po umorzeniu 

20% kwoty głównej i 100% odsetek wynosiło 1.704.581,86 zł i SP ZOZ w Kutnie 

zobowiązał się je spłacić „jednorazowo w nieprzekraczalnym terminie do  

29 grudnia 2005 roku”. Tak określony sposób zapłaty i wskazany termin 

                                                            
36

 Art. 35 ust.4 pkt 3 lit „a” i ust.8 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej. 
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warunkował umorzenie przez wierzyciela części zobowiązań. W ustalonym terminie 

(do dnia 29 grudnia 2005 roku) Zakład nie dokonał spłaty długu. W dniu  

29 grudnia 2005 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. sprzedał wierzytelności 

przysługujące mu od SP ZOZ w Kutnie w łącznej kwocie nominalnej  

3.075.737,42 zł, (kwota bez umorzeń) firmie, na rzecz której zobowiązanie to 

Zakład spłacił. PowyŜsze działanie naruszało postanowienia programu 

restrukturyzacyjnego, którego jednym z załoŜeń było „podjęcie starań o umarzanie 

odsetek”. Ponadto, zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy o pomocy publicznej i 

restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, warunki ugody 

restrukturyzacyjnej mogły być róŜnicowane w zakresie określonym w ugodzie w 

stosunku do danej grupy wierzycieli, z zachowaniem zasady równoprawnego 

traktowania uczestników tej ugody”. Analiza dwóch ugód zawartych z dwoma 

innymi wierzycielami II grupy wykazała, Ŝe w obydwu przypadkach płatność 

wierzytelności rozłoŜono na 6 rat, a pierwsze wpłaty przypadały dopiero w lutym 

2006 roku.   

Czynności kontrolne przeprowadzone w SP ZOZ w Głubczycach wykazały 

niepodjęcie działań zmierzających do umorzenia przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązań w kwocie 14.920,10 zł 

powstałych w grudniu 2004 roku wraz z odsetkami w wysokości 5.745,80 zł oraz 

bezpodstawne dokonanie w 2008 roku wpłaty na rzecz PFRON ww. kwot 

podlegających umorzeniu w wyniku restrukturyzacji finansowej. 

W SP ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej stwierdzono, Ŝe wbrew zapisom art. 21 ust. 2  

pkt 4 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej kwoty wierzytelności publicznoprawnych wykazanych we wniosku na 

dzień jego sporządzenia (18 sierpnia 2005 roku) nie wynikały z ewidencji 

księgowej. Kwota wierzytelności publicznoprawnych ujętych w księgach jednostki 

była o 993.906,55 zł większa od kwoty wykazanej we wniosku. Podobna 

nieprawidłowość dotyczyła przedstawionej we wniosku restrukturyzacyjnym kwoty 

zobowiązań cywilnoprawnych według stanu na dzień sporządzenia wniosku. Ujęto  

je w takiej samej wysokości jak zobowiązania wykazane według stanu na dzień  

31 grudnia 2004 roku, z pominięciem spłaconych wierzycieli, przez co kwota 

wierzytelności cywilnoprawnych nie pokazywała stanu tych zobowiązań na dzień 

18 sierpnia 2005 roku, czego wymagał art. 21 ust. 2 pkt 5 ustawy o pomocy 

publicznej i restrukturyzacji. W księgach rachunkowych jednostki na dzień  

31 grudnia 2004 roku nie ujęto odsetek naliczonych: od składek na ubezpieczenia 

społeczne, od PFRON, opłat za uŜytkowanie wieczyste gruntu i opłat za 
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gospodarcze wykorzystanie środowiska na łączną kwotę 661.441,67 zł oraz 

odsetek od wierzytelności cywilnoprawnych w wysokości 54.507,46 zł. Ponadto do 

ksiąg rachunkowych nie wprowadzono kosztów egzekucji komorniczej w wysokości 

400.877,05 zł, chociaŜ zostały one wykazane we wniosku restrukturyzacyjnym. 

Wymagana przez art. 21 ust. 2 pkt 8 cyt. ustawy, informacja o stanie realizacji 

zobowiązań z tytułu roszczeń pracowników37 nie zawierała wszystkich 

wymaganych danych, w szczególności łącznej kwoty odsetek w wysokości 

35.539,39 zł (saldo konta „230-011”) od kwoty niezrealizowanych wypłat 

przypadających na dzień wejścia w Ŝycie ustawy oraz liczby pracowników, którzy 

wszczęli indywidualne postępowania sądowe oraz łącznej wartości sporów z tego 

tytułu. Stwierdzono równieŜ, iŜ na dzień zakończenia postępowania 

restrukturyzacyjnego (31 października 2007 roku) nie były spełnione przesłanki 

umorzenia zobowiązań publicznoprawnych określone w art. 6 ust. 2 ustawy  

o pomocy publicznej i restrukturyzacji, bowiem nie zostały spłacone koszty 

egzekucji komorniczej w wysokości 17.807,97 zł, naliczone w wyniku egzekucji 

prowadzonej w oparciu o tytuły wykonawcze ZUS wystawione w 2005 roku.  

 Rezultaty czynności kontrolnych pokazały takŜe bardzo zróŜnicowaną 

aktywność organów załoŜycielskich, poczynając od przejmowania zobowiązań 

restrukturyzowanych podmiotów, poprzez udzielanie poŜyczek, poręczeń, aŜ po 

brak korzystania z przewidzianych w przepisach instrumentów prawno – 

finansowych i zaniechanie kontroli w zakresie prawidłowości działań 

restrukturyzacyjnych.  

 

Udzielanie dotacji, poŜyczek i poręczeń na rzecz SP ZOZ 
 
 
 Izby nie wniosły istotnych uwag dotyczących wykorzystania dotacji 

otrzymanych przez SP ZOZ z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, jak 

równieŜ w zakresie wykorzystania udzielonych im z budŜetu poŜyczek, co 

potwierdza zaledwie jeden ujawniony przypadek niezgodnego z przeznaczeniem 

wykorzystania dotacji. W ramach czynności kontrolnych zbadano 104 przypadki 

udzielenia dotacji na ogólną kwotę 65.179.777,47 zł. Tylko w jednym przypadku 

stwierdzono niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przez zakład części 

otrzymanych środków. 

                                                            
37

 Zob. art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych 

wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw. 
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W Miejskim Szpitalu w Tychach ustalono, Ŝe jednostka nieprawidłowo wykorzystała 

dotację w wysokości 12.028,21 zł otrzymaną w 2007 roku z budŜetu Miasta Tychy, 

w kwocie 104.800 zł. W rozliczeniu dotacji ujęto wynagrodzenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego w ww. kwocie. Działaniem tym naruszono postanowienia 

umowy dotacji z dnia 13 lipca 2007 roku, zgodnie z którym - zapewnienie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją robót naleŜało do obowiązków Szpitala Miejskiego.   

 W 11 przypadkach (10% objętych kontrolą) izby stwierdziły brak zawarcia 

umowy w sprawie udzielenia dotacji między SP ZOZ a jednostką samorządu 

terytorialnego. Za niepokojące ustalenia uznać natomiast naleŜy, Ŝe tylko  

w 26 przypadkach (25%) wykorzystanie dotacji było przedmiotem kontroli ze 

strony jednostki samorządowej przekazującej środki, co zresztą pozostaje  

w związku ze sformułowanymi wcześniej wnioskami odnoszącymi się do 

niewystarczających działań kontrolnych i nadzorczych ze strony organów 

załoŜycielskich.  

 

3. Wnioski końcowe 
 
 
 Przeprowadzone przez regionalne izby obrachunkowe kontrole i zebrany  

w ich wyniku materiał daje podstawę do sformułowania wniosków o charakterze 

ogólnym. 

1. Z uwagi na utrzymujący się wciąŜ wysoki poziom zadłuŜenia  

SP ZOZ38 konieczne jest wprowadzenie regulacji prawnych, które pozwolą na 

udzielenie zakładom systemowej pomocy, w celu zachowania lub 

przywrócenia im płynności finansowej, a takŜe zmiany struktury zadłuŜenia. 

Dotychczas zastosowane w tym zakresie instrumenty prawne okazały się 

niewystarczające, tak samo jak doraźna pomoc finansowa udzielana przez 

niektóre organy załoŜycielskie. Restrukturyzacja finansowa oparta na 

przepisach ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, przyczyniła się do zmniejszenia poziomu 

zadłuŜenia, ale nie przyniosła jakościowej zmiany w odniesieniu do 

ekonomicznych aspektów ich działania.  

2. Potrzebne jest równieŜ przyjęcie regulacji prawnych dających moŜliwość 

połączenia procesu oddłuŜania zakładów ze zmianą formy prawnej ich 

                                                            
38

 Zaobserwowana w latach 2005 – 2007 tendencja spadkowa w tym zakresie może ulec zmianie w związku  

z wejściem w życie w 2008 roku limitów czasu zatrudnienia (według norm UE), jak również wskutek podwyżek płac 

będących skutkiem intensywnych żądań płacowych.  
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działania, co będzie miało znaczenie dla mocniejszego oparcia zasad 

funkcjonowania SP ZOZ na rachunku ekonomicznym. 

3. Konieczne jest dalsze bieŜące monitorowanie przez regionalne izby 

obrachunkowe poziomu zadłuŜenia SP ZOZ i wynikających z tego tytułu 

zagroŜeń finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego, które  

w sytuacji likwidacji zakładów przejmą ich zobowiązania.  

4. Konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad gospodarką finansową SP ZOZ ze 

strony organów załoŜycielskich, które w niewystarczającym stopniu 

realizowały obowiązki związane z nadzorem właścicielskim. Nadzór ten 

powinien objąć, przede wszystkim, działania zakładów w zakresie realizacji 

programów restrukturyzacyjnych, jak równieŜ rzetelność danych 

ujmowanych w sprawozdawczości finansowej dotyczącej zadłuŜenia SP ZOZ.  

5. RozwaŜenia wymaga zmiana statusu kadry zarządzającej zakładami. Brak 

dostatecznych gwarancji zatrudnienia, częste zmiany wśród kadry 

kierowniczej, negatywnie wpływają na prawidłowość prowadzonej gospodarki 

finansowej, jak równieŜ moŜliwość podejmowania działań systemowych  

o dłuŜszym horyzoncie czasowym.  

6. Z uwagi na znaczenie obowiązków sprawozdawczych w przypadku SP ZOZ, 

jednoznacznego rozstrzygnięcia, poprzez zmiany w obowiązujących 

przepisach, wymaga kwestia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych z tytułu wykazania w sprawozdaniach finansowych 

danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej39. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
39

 Istnieją uzasadnione wątpliwości, czy sporządzane przez SP ZOZ, na mocy przepisów rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych, sprawozdania mają przymiot sprawozdań budżetowych co jest warunkiem dochodzenia 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
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Wykaz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
skontrolowanych przez regionalne izby obrachunkowe 

 

L.p. 
Regionalne izby 
obrachunkowe 

Samodzielne publiczne  
zakłady opieki zdrowotnej 

1 RIO w Białymstoku 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku 

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Choroszczy 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Ogólny w Grajewie 

2 RIO w Bydgoszczy 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie  

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu 

Szpital Wojewódzki we Włocławku 

3 RIO w Katowicach 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital w 
Katowicach 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 
2 w Mysłowicach 

Szpital Miejski w Tychach 

4 RIO w Kielcach  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze, 
Chęciny 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Przychodnie Miejskie” w SkarŜysku Kamiennej 

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 

5 RIO w Krakowie 

Krakowski Szpital Specjalistyczny w Krakowie 

Szpital Specjalistyczny im. S. śeromskiego w Krakowie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Krakowie  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Proszowicach 

6 RIO w Lublinie 

Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Niemcach 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Puławach 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Rykach 

7 RIO w Łodzi 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Kutnie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Poddębicach 

Szpital Rejonowy Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim  
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8 RIO w Olsztynie 

Szpital Powiatowy w Bartoszycach 

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. St. 
Popowskiego w Olsztynie 

9 RIO w Opolu 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Głubczycach 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Krapkowicach 

Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno – 
Reumatologicznych w Kup 

 

10 RIO w Poznaniu 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Obornikach 
Wielkopolskich  

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w 
Śremie 

11 RIO w Rzeszowie  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Kolbuszowej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Przeworsku 

12 RIO w Szczecinie 

Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju 

Specjalistyczny Szpital w Szczecinie - Zdunowo 

13 RIO w Warszawie 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Szpital w IłŜy 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku 
Mazowieckim 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Sokołowie Podlaskim  

 

14 RIO we Wrocławiu 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Bystrzycy Kłodzkiej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Wojewódzki w Jeleniej Górze 

15 RIO w Zielonej Górze 

Gminny Ośrodek Zdrowia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Babimoście 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Międzyrzeczu 

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-
Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Torzymiu  
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Zestawienie ujawnionych okoliczności wskazujących na moŜliwość  

naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
 
 

Lp. 
Czyn naruszający dyscyplinę finansów 

publicznych 
Kwalifikacja prawna40 

Ilość  
SP ZOZ, 
w których 
ujawniono 
naruszenie 

1 

nieustalenie naleŜności jednostki sektora 
finansów publicznych albo ustalenie takiej 
naleŜności w wysokości niŜszej niŜ 
wynikająca z prawidłowego obliczenia 

Art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy 6 

2 

niepobranie lub niedochodzenie naleŜności 
jednostki sektora finansów publicznych albo 
pobranie lub dochodzenie tej naleŜności w 
wysokości niŜszej niŜ wynikająca z 
prawidłowego obliczenia 

Art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 7 

3 
wydatkowanie dotacji niezgodnie z 
przeznaczeniem określonym przez 
udzielającego dotację 

Art. 9 pkt 1 ustawy 1 

4  
dokonanie wydatku ze środków publicznych 
bez upowaŜnienia lub z przekroczeniem 
upowaŜnienia 

Art.11 ust.1 ustawy  4 

5 

nieopłacenie przez jednostkę sektora 
finansów publicznych składek na 
ubezpieczenie społeczne, składek na 
ubezpieczenie zdrowotne, składek na 
Fundusz Pracy, składek na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych albo opłacenie ich w 
kwocie niŜszej niŜ wynikająca z 
prawidłowego obliczenia lub z 
przekroczeniem terminu zapłaty 

Art.14 ustawy 7 

6 

niewykonanie zobowiązania jednostki 
sektora finansów publicznych, którego 
skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat  

Art. 16 ust.1 ustawy 13 

7 

udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcy, który nie został wybrany w 
trybie określonym w przepisach o 
zamówieniach publicznych 

Art.17 ust.1 pkt 1 ustawy 6 

8 

udzielenie zamówienia publicznego z 
naruszeniem przepisów o zamówieniach 
publicznych dotyczących: przesłanek 
stosowania poszczególnych trybów 
udzielenia zamówienia publicznego 

Art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy 2 

9 

udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiot lub warunki zostały określone w 
sposób naruszający zasady uczciwej 
konkurencji 

Art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy 2 

 

                                                            
40

 Kwalifikacja prawna w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
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10 

udzielenie zamówienia publicznego z innym 
naruszeniem przepisów o zamówieniach 
publicznych, jeŜeli naruszenie to miało 
wpływ na wynik postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

Art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy 13 

11 

niezłoŜenie przez członka komisji 
przetargowej lub inną osobę występującą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w imieniu zamawiającego 
oświadczeń wymaganych przepisami o 
zamówieniach publicznych 

Art. 17 ust.4 ustawy 6 

12 
wykazanie w sprawozdaniu budŜetowym 
danych niezgodnych z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej 

Art. 18 pkt 2 ustawy 7 

13 
Zaniechanie przeprowadzenia lub 
zaniechanie rozliczenia inwentaryzacji 

Art. 18 pkt 1 ustawy  5 

 
 
 
 

 

Piotr Walczak 

RIO w Łodzi 


