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Setna rocznica utworzenia Najwyższej Izby Kontroli skłania do  refleksji 
nad rolą naczelnego organu kontroli w zmieniających się warunkach spo
łecznych i politycznych. Stanowi okazję do podsumowań dorobku kontro
lerskiego Izby i próby odpowiedzi na pytanie, czy ustalenia kontroli NIK 
ujawniały nieprawidłowości istotne dla funkcjonowania państwa i stymu
lowały zmiany w otaczającym nas świecie. Jego bardzo ważnym elementem 
jest system ochrony zdrowia. Artykuł przybliża ewolucję systemu i wpływ 
działalności kontrolnej NIK na konkretne przeobrażenia, możliwe dzięki 
realizacji inwestycji, zakupom oraz wykorzystaniu aparatury medycznej.

Kontrola państwowa 
w systemie ochrony zdrowia

Inwestycje i wykorzystanie aparatury medycznej

PIOTR WASILEWSKI

Wstęp
Prezentowane tu subiektywne spojrzenie 
autora, wynikające z jego zainteresowań za
wodowych, będzie dotyczyło tylko wycinka 
działalności Izby dotyczącej tytułowej pro
blematyki; szczupłość miejsca nie pozwala 
bowiem na dokonywanie szerszych ana
liz. Okres będący przedmiotem rozważań 
ograniczono do ostatnich pięćdziesięciu lat, 
z których dwadzieścia stanowi także okres 
pracy autora w Najwyższej Izbie Kontroli.

Artykuł ma na celu nie tylko przybli
żenie szczegółowych ustaleń wybranych 
kontroli, ale także ich przedstawienie na tle 
zmieniających się warunków funkcjono
wania systemu ochrony zdrowia w naszym 

kraju i dokonujących się w nim przemian. 
Niezależnie od obowiązujących w danym 
okresie regulacji prawnych i rozwiązań or
ganizacyjnych, można – upraszczając – wy
różnić trzy podstawowe obszary.
1. Zasoby służące zaspokajaniu potrzeb 
zdrowotnych, a więc kadrę medyczną, spe
cjalistyczny sprzęt i odpowiednio przy
gotowane miejsca udzielania świadczeń.
2. Źródła ich finansowania, publiczne – bu
dżet państwa, budżety jednostek samo
rządu terytorialnego (JST), przychody 
ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
ale także prywatne – środki gospodarstw 
domowych, czy pracodawców.
3. Regulacje prawne określające model or
ganizacyjny systemu, zasady jego finanso
wania oraz sposób udzielania świadczeń.
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Analizując wyniki kontroli NIK, w od
niesieniu do wskazanych obszarów, może
my stwierdzić, że wiele zidentyfikowanych 
przez Izbę w okresie półwiecza problemów 
ochrony zdrowia pozostawało aktualnych, 
niezależnie od istniejących uwarunkowań 
politycznych i społecznych. Zupełnie inna 
była jednak skala tych zjawisk i przyczy
ny ich występowania. Artykuł poświę
cono problematyce związanej z realiza
cją inwestycji, w tym zakupom i wyko
rzystaniu sprzętu i aparatury medycznej. 
W obszarze tym skupiały się liczne pro
blemy dotyczące całego systemu ochrony 
zdrowia. Co charakterystyczne, podjęcie 
działań w celu realizacji niektórych wnio
sków Najwyższej Izby Kontroli, przez lata 
ignorowanych, wymusiło dopiero nasze 
członkostwo w Unii Europejskiej i zwią
zane z nim zobowiązania.

Lata 70. XX wieku  
i centralne planowanie
W obowiązującym wówczas systemie spo
łecznopolitycznym zdrowie traktowane 
było jako dobro społeczne, a cechą służby 
zdrowia w PRL miała być jej jednolitość 
i kompleksowość, polegająca na unifikacji 
instytucji opieki zdrowotnej pod wzglę
dem funkcjonalnym i organizacyjnym 
oraz podporządkowaniu ich kierowniczym 
organom państwa1. Kluczowym aktem 
prawnym, który ukształtował ówczesny 
system opieki zdrowotnej była ustawa 
z 28 października 1948 r. o zakładach 

1 I. Jach-Męczekalska: Prawne�aspekty�transformacji�systemu�ochrony�zdrowia�w�Polsce�po�1989�roku.�Inter-
dyscyplinarne�studium�z�zakresu�nauk�o�zdrowiu�i�nauk�prawnych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, praca doktorska s. 95-98.

2 Dz.U. nr 55 poz. 434.
3 Op.cit. s. 109-110.

społecznych służby zdrowia i planowej 
gospodarce w służbie zdrowia2. Na pod
stawie tej ustawy powstał model orga
nizacyjny ochrony zdrowia, wzorowany 
na rozwiązaniach radzieckich, którego 
cechą było centralne planowanie. Proces 
ten dotyczył również rozmieszczenia le
karzy i zapewnienia odpowiedniej obsady 
personalnej społecznym zakładom służby 
zdrowia.

Kolejnymi regulacjami prawnymi opieka 
medyczna została całkowicie oddzielo
na od systemu ubezpieczeń społecznych 
i zorganizowana w państwową służbę 
zdrowia bazującą na systemie budżeto
wym i nakazoworozdzielczym. Nastąpiło 
ograniczenie autonomii prawnej, orga
nizacyjnej i finansowej wszystkich pla
cówek służby zdrowia w naszym kraju. 
Dokonano tego przez całkowitą nacjo
nalizację. Upaństwowieniu podlegały 
wszystkie szpitale, przychodnie i apteki, 
a cała służba zdrowia w PRL była finanso
wana z budżetu państwa. Państwo wzięło 
więc na siebie całkowitą odpowiedzialność 
za stan zdrowia ludności3. Powszechny, 
równy i bezpłatny dostęp do świadczeń 
był jednak raczej założeniem ideologicz
nym, a jego realizacja w praktyce napoty
kała poważne trudności. Nadmierna cen
tralizacja systemu prowadziła do trakto
wania pacjenta w sposób przedmiotowy, 
a brak konkurencji ze strony podmiotów 
prywatnych nie  sprzyjał efektywno
ści. Występowały trudności w dostępie 
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do specjalistów, rejonizacja utrudnia
ła wybór lekarza, brakowało rachunku 
ko sztów w lecznictwie otwartym i za
mkniętym, opóźnione było wprowadza
nie zaawansowanych technologii medycz
nych w porównaniu z innymi państwami 
europejskimi. Służba zdrowia w Polsce 
Lu do wej była przedmiotem ocen twór
ców nieoficjalnych raportów. Najbardziej 
głośny był raport Konwersatorium „Do
świadczenie i Przyszłość”, który powstał 
w  1978  r. pod  auspicjami Kolegium 
Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej. 
Konwersatorium było stowarzyszeniem 
o charakterze społecznym nieposiadają
cym statutu ani władz4.

Wiele krytycznych uwag dotyczących 
funkcjonowania systemu formułowała 
także Najwyższa Izba Kontroli. Mate ria
ły z tych kontroli były jednak przeznaczo
ne do użytku służbowego i wiedzy o nich 
nie upowszechniano, tak jak ma to miejsce 
obecnie. W 1970 r. przeprowadzono ogól
nopolską kontrolę dotyczącą gospodarki 
sprzętem i aparaturą medyczną. Ba da nia 
kontrolne zrealizowano na terenie trzech 
województw: białostockiego, gdańskie
go i lubelskiego oraz czterech miast wy
dzielonych – Warszawy, Łodzi, Krako wa 
i Po znania. Kontrolą objęto Ministerstwo 
Zdrowia i Opieki Społecznej – Departa
ment Techniki i Zaopatrzenia, Centralę Za
o patrzenia Lecznictwa „Cezal”, 16 wydzia
łów zdrowia i opieki społecznej prezydiów 
rad narodowych, 7 zakładów naprawczych 

4 Konwersatorium powstało z inicjatywy Stefana Bratkowskiego i Bogdana Gotowskiego, którym w przygoto-
waniach pomagał Andrzej Wielowieyski. Celem było stworzenie ośrodka dyskusyjnego otwartego zarówno 
na kręgi niezależnej inteligencji, jak i na reformistycznie nastawione środowiska partyjne.

5 Opracowanie zbiorcze wyników kontroli w zakresie gospodarki sprzętem i aparaturą medyczną, Zespół 
Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NIK, Warszawa, kwiecień 1971 r., nr ewid. 34. 

sprzętu medycznego, 35 zakładów służ
by zdrowia oraz 7 akademii medycznych. 
Analiza opracowania zbiorczego wyników 
kontroli5 wskazuje, że poza przedstawie
niem nieprawidłowości stwierdzanych 
w poszczególnych jednostkach kontrolo
wanych starano się formułować wnioski 
systemowe, dotyczące usprawnienia funk
cjonowania ówczesnego, scentralizowanego 
modelu zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę 
medyczną. Jednak, jak dostrzeżono już 
we wstępie do raportu, tego rodzaju dzia
łania Izby były w okresie wcześniejszym 
nieskuteczne: „W ostatnim dziesięcioleciu 
gospodarka sprzętem i aparaturą medyczną 
badana była przez Najwyższą Izbę Kontroli 
trzykrotnie. W wyniku poprzednich kon
troli, podejmowane przez administrację 
służby zdrowia środki polegały przede 
wszystkim na usuwaniu stwierdzonych 
nieprawidłowości. Nie ulegał natomiast 
istotniejszym zmianom sam system gospo
darki i zaopatrzenia. Toteż, po dokonanych 
akcjach zagospodarowania nieczynnej apa
ratury, sytuacja ulegała ponownemu pogar
szaniu się…”. Również wspomniana kontro
la z 1970 r. dostarczyła licznych przykładów 
wadliwego wykorzystywania aparatury 
me dycznej. Działo się to w sytuacji gdy, 
jak zauważono w opracowaniu zbiorczym 
wyników kontroli: „…rozpiętość między 
poziomem wyposażenia naszych placó
wek leczniczych i naukowobadawczych, 
a poziomem istniejącym w krajach wyso
ko rozwiniętych nie tylko nie zmniejszyła 
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się w ostatnich latach, ale uległa dalszemu 
powiększeniu. Według oceny Centralnego 
Ośrodka Techniki Medycznej opóźnienia 
w tym zakresie szacuje się na ok. 1015 lat. 
Na niekorzyść naszego lecznictwa wypa
dają również porównania z poziomem wy
posażenia placówek leczniczych w innych 
krajach socjalistycznych”.

W trakcie kontroli zastrzeżenia wzbu
dziło wykorzystanie ponad 550 aparatów 
medycznych, których wartość wynio
sła ponad 89 mln ówczesnych złotych. 
Największą grupę wśród nich (248 apara
tów o łącznej wartości 39 mln zł) stanowiła 
aparatura nowa, zakupiona przynajmniej 
rok wcześniej, a nierzadko przed kilku laty, 
która do dnia kontroli nie została zastosowa
na. Ponad rok oczekiwało na uruchomienie 
ok. 40% badanych aparatów rentgenowskich 
przydzielonych zakładom opieki zdrowotnej 
w 1969 r. Sprawa była bulwersująca, bo
wiem, jak wskazano w materiale, wśród znaj
dujących się wówczas w kraju 4500 aparatów 
rentgenowskich dominowały egzemplarze 
technicznie zużyte i jedynie brak możliwości 
wymiany zmuszał do ich dalszej eksploata
cji. Nieużytkowanie zakupionego niekiedy 
nawet pięć lat wcześniej sprzętu medyczne
go stwierdzono także m.in. w odniesieniu 
do sprowadzanych z zagranicy zestawów 
sterylizacyjnych. Działo się to w sytuacji, 
gdy w niektórych placówkach eksploato
wano jeszcze sterylizatory sprzed II wojny 
światowej, które powinny być już dawno 
wycofane z użytku. Najwyższa Izba Kontroli 
stwierdziła również kuriozalną praktykę 
polegającą na tym, iż w wielu wypadkach 
nieużytkowaną aparaturę, po kilkuletnim 
składowaniu w jednym szpitalu, przerzuca
no do innego, gdzie również nie była użyt
kowana.

Analizując wyniki kontroli starano się 
wskazać przyczyny stwierdzonych nie
prawidłowości. Jedną z podstawowych 
był brak koordynacji między terminami 
dostaw nowej aparatury, a demontażem 
istniejącej oraz zabezpieczeniem wyko
nawstwa robót adaptacyjnych. Innymi 
przyczynami było niedostarczenie odpo
wiednich urządzeń towarzyszących, nie
zbędnych dla funkcjonowania zakupionej 
aparatury, a także materiałów, czy odczyn
ników umożliwiających realizację badań. 
Wreszcie kolejną przeszkodę stanowiła nie
wystarczająca liczba specjalistów, którzy 
potrafili uruchomić i obsłużyć aparaturę. 
Jak wykazała kontrola, nawet gdy udało się 
uruchomić dany aparat, często okazywało 
się, że gdy w trakcie eksploatacji uległ on 
awarii nie można go było ponownie uru
chomić, bo brakowało np. części zamien
nych. Ponadto wadliwa działalność służb 
technicznych nie zabezpieczała bieżącej 
konserwacji znacznej części aparatury.

W podsumowaniu wyników kontroli 
skrytykowano scentralizowany system do
konywania zakupów, w którym poszczegól
ne placówki, ubiegające się o aparaturę, czę
sto podawały nieprawdziwe dane o swoich 
potrzebach, aby zwiększyć szanse w ubie
ganiu się o deficytowy sprzęt. Starano się 
działać wyprzedzająco, w obawie iż kolejna 
szansa szybko się nie pojawi. Władzom 
wojewódzkim i akademickim zależało 
na pozytywnym załatwieniu wniosków 
swoich jednostek, nie były więc zaintere
sowane dociekaniem, czy zawarte w nich 
dane odpowiadały stanowi faktycznemu. 
Dlatego też, z zasady, popierały przedkła
dane im wnioski. Analogicznie postępo
wali specjaliści wojewódzcy w danym 
obszarze medycyny, opiniujący wnioski, 
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którym również zależało na jak najlep
szym zaopatrzeniu placówek w nadzoro
wanym pionie. Tak opracowane i zaopi
niowane wnioski otrzymywała Centralna 
Komisja Rozdziału Aparatury działająca 
przy Centrali Zaopatrzenia Lecznictwa. 
Duża liczba spraw, którymi zajmowała 
się Komisja uniemożliwiała, w praktyce, 
zbadanie rzetelności danych zawartych 
we wnioskach i utrudniała podejmowa
nie racjonalnych decyzji. Dokonywany 
w ten sposób podział aparatury pogłę
biał istniejące zróżnicowanie regionalne 
w jej rozmieszczeniu. Jak wykazała kontro
la NIK, z ogólnej liczby 165 zarejestrowa
nych, według stanu na 1 stycznia 1967 r., 
foteli dentystycznych z wiertarką turbi
nową, połowa (82 sztuki) znajdowała się 
w dwóch miastach i dwóch wojewódz
twach (Warszawa – 22, Łódź – 20, woje
wództwo katowickie – 22 i gdańskie – 18).

We wszystkich kontrolowanych wo
jewództwach nadzór nad gospodarką 
aparaturą i sprzętem medycznym był 
bardzo słaby. Jak stwierdzono w podsu
mowaniu „W małym stopniu zwracano 
uwagę na racjonalne wyposażenie za
kładów służby zdrowia, odpowiadające 
zakresowi ich działalności, przeważnie 
nie badano stopnia wykorzystania apara
tury, nie przeciwdziałano w dostatecznym 
stopniu nieprawidłowościom na odcinku 
eksploatacji aparatury oraz tolerowano 
z zasady zaniedbania w zakresie jej kon
serwacji i napraw”.

Ustalenia kontroli NIK wskazywały, 
że ten scentralizowany model zarządzania 

6 Informacja o wynikach kontroli realizacji podstawowych inwestycji służby zdrowia i opieki społecznej, War-
szawa, czerwiec 1984 r., Zespół Inwestycji i Budownictwa, nr ewid. 54/84.

ochroną zdrowia, bez zasadniczych zmian, 
nie przetrwa próby czasu.

Lata 80. i opóźnione inwestycje
Scentralizowane zarządzanie ochroną 
zdro wia funkcjonowało jednak jeszcze 
przez kolejne dziesięciolecie, a gospodarka 
sprzętem i aparaturą medyczną nie popra
wiła się w tym czasie, na co wskazywały 
kolejne kontrole NIK. Zainteresowanie 
Izby w tym okresie koncentrowało się rów
nież na dużych inwestycjach związanych 
z budową nowych szpitali. Jedną z ciekaw
szych kontroli, dotyczących problematyki 
inwestycyjnej w ochronie zdrowia, podję
tych w pierwszej połowie lat osiemdzie
siątych, była kontrola realizacji podstawo
wych inwestycji w tym obszarze zrealizo
wana na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
w I kwartale 1984 r.6 Skontrolowano reali
zację 22 inwestycji – budowę 16 szpitali, 
5 mniejszych obiektów (pawilony przyszpi
talne) oraz Instytutu Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej w Gdyni, a także rozbudo
wę, połączoną z modernizacją, 5 domów 
opieki społecznej. Badaniami kontrolny
mi objęto także odpowiednie jednostki 
inwestorskie, a także 25 przedsiębiorstw 
budowlanomontażowych.

Pogłębiające się problemy funkcjonowa
nia państwa dotyczyły także sfery ochrony 
zdrowia. W dziesięciopunktowym pro
gramie rządu przedstawionym przez ów
czesnego prezesa Rady Ministrów gene
rała Wojciecha Jaruzelskiego i przyjętym 
przez Sejm PRL na posiedzeniu 12 lutego 
1981 r. założono, że w celu złagodzenia 
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najbardziej nabrzmiałych problemów 
ochrony zdrowia należy przyspieszyć bu
downictwo szpitalne. W opracowanym 
następnie przez Ministerstwo Zdrowia 
i Opieki Społecznej programie określo
no, jako zadanie minimum, przekazanie 
do użytku, w latach 1981–1985, obiektów 
szpitalnych dysponujących 26,9 tys. łóżek 
oraz domów opieki społecznej z 3309 miej
scami.

Realność tych założeń mogła budzić uza
sadnione wątpliwości. W latach 1976–1980 
przekazano bowiem do użytku obiek
ty szpitalne posiadające 15 907 łóżek, 
co stanowiło 56% zadań planu 5letnie
go. Ponadto, patrząc z dzisiejszej perspek
tywy, ówczesne planowanie inwestycji, 
jeśli chodzi m.in. o potrzebną liczbę łóżek, 
nie było oparte na rzetelnej analizie ist
niejących potrzeb zdrowotnych danej spo
łeczności.

Spośród 22 skontrolowanych inwestycji 
szpitalnych, realizacja 20 była opóźnio
na w stosunku do pierwotnych ustaleń. 
Opóźniono także przebudowę wszystkich 
pięciu skontrolowanych domów opieki 
społecznej. Na skutek przesuwania ter
minów zakończenia budowy zakładano, 
według aktualnych w czasie kontroli usta
leń, że cykl realizacji niektórych szpita
li będzie wynosił nawet kilkanaście lat. 
W przypadku jednego z nich – Centrum 
KlinicznoDydaktycznego Akademii Me
dycznej szacowano, że przekroczy on 16 lat. 
Faktycznie, jak potem się okazało, przery
wana w trakcie budowa tego ogromnego 
obiektu trwała znacznie dłużej.

7 Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 46 – Zdrowie oraz wyko-
nania planu finansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Warszawa, maj 2012 r.

Jak informowała Najwyższa Izba Kon  
troli, po  kontroli przeprowadzonej 
w 2012 r. dotyczącej wykonania budżetu 
państwa w 2011 r. w części 46 – Zdrowie7, 
a więc po 28 latach od wspomnianej kon
troli szpitala, nie osiągnięto założonego 
efektu, jakim było zakończenie inwesty
cji w 2011 r. i oddanie do użytkowania 
573 łóżek szpitalnych. Budowę placówki 
kończono w ramach programu wielolet
niego „Centrum Kli nicznoDydaktyczne 
Uniwersytetu Me dy cznego w Łodzi”.

Zaplanowaną w ustawie budżetowej 
kwotę 74 420 tys. zł, na wniosek inwe
stora – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
– zmniejszano trzykrotnie. W efekcie wy
datkowano 6 200 tys. zł, tj. 100% planu 
po zmianach i zaledwie 8,3% planu przyję
tego pierwotnie w ustawie. Zaawansowanie 
realizacji inwestycji wyniosło 84% na ko
niec roku – tylko o 1 pkt procentowy wię
cej niż na koniec 2010 r. Przyczynami 
opóźnień w  realizacji inwestycji był 
spór sądowy z generalnym wykonawcą, 
w wyniku którego wstrzymano roboty 
oraz zmiany w programie funkcjonalno
użytkowym wprowadzone przez inwe
stora już w trakcie przedsięwzięcia i za
akceptowane przez Ministra Zdrowia 
decyzją z 22 stycznia 2010 r., co spowo
dowało konieczność opracowania nowej 
dokumentacji projektowej. Najwyższa 
Izba Kontroli oceniła jako przedwcze
sny i niegospodarny zakup, w grudniu 
2010 r. i I półroczu 2011 r., wyposażenia 
i aparatury medycznej dla budowanego 
Centrum, m.in. rezonansu magnetycznego 
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i tomografu komputerowego, za kwotę ogó
łem 11 115,3 tys. zł, w tym 291,4 tys. zł 
w 2011 r. Sprzęt ulokowano w pomieszcze
niach Centrum KlinicznoDydaktycznego 
i nie użytkowano.

W kolejnej kontroli – wykonania bu
dżetu państwa w 2012 r.8 stwierdzono, 
że pomimo upływu 37 lat od rozpoczę
cia budowy, szpital nie został przekaza
ny do użytkowania. Główną przyczyną 
opóźnienia był tym razem problem za
bezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. 
Inwestor zlecił wykonanie zabezpieczeń 
ze środków własnych, wyegzekwowanych 
od generalnego wykonawcy. Przeniesienie 
oddziałów szpitalnych ze szpitali uniwer
syteckich oraz miejskiego i wojewódzkie
go zaplanowano dopiero na III kwartał 
2013 r., a ich uruchomienie na początek 
roku akademickiego. Od początku re
alizacji inwestycji na budowę Centrum 
Klini cznoDydaktycznego wydatkowano 
ogółem 484 686 tys. zł, w tym dotacja bu
dżetu państwa wyniosła 483 264 tys. zł.

Jak widać, pomimo zmian ustrojowych 
i organizacyjnych oraz postępu technicz
nego, przewlekłość procesu inwestycyj
nego pozostawała istotnym problemem 
w systemie ochrony zdrowia. Wracając 
do wyników kontroli inwestycji z 1984 r. 
– w przypadku badanych zadań inwesty
cyjnych również podejmowano decyzje 
o wprowadzaniu zmian zakresów rzeczo
wych realizowanych inwestycji, niekiedy 
daleko idących. Zmiany te były główną 
przyczyną nieterminowych dostaw do
kumentacji technicznej i miały istotny 

8 Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2012 roku budżetu państwa w części 46 – Zdrowie oraz wyko-
nania planu finansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Warszawa, maj 2013 r.

wpływ na opóźnienia w realizacji więk
szości skontrolowanych inwestycji. Ponadto 
wiązały się przeważnie z koniecznością 
wykonania robót dodatkowych i zamien
nych, co było również przyczyną opóź
nień. Jak wykazała kontrola, w przypadku 
wspomnianego już Centrum Kliniczno
Dy daktycznego, spośród 1080 opraco
wań projektowych, wykonanych do końca 
1983 r. – 311 uległo całkowitej dezaktu
alizacji, zaś 123 opracowania wymagały 
przeprojektowania, w tym m.in. doku
mentacja technologiczna kuchni i pralni. 
Niekiedy wprowadzane zmiany powo
dowały konieczność rozbiórki gotowych 
elementów i ponownego wykonania wielu 
robót. Na przykład na budowie Szpitala 
Miejskiego w Bełchatowie przewidziano 
wyburzenie ścianek działowych, zmianę 
układu połączeń instalacyjnych oraz mon
taż dodatkowych grzejników.

Już wówczas, mimo braku możliwości 
swobodnego wyjazdu fachowców na budo
wy w innych krajach, ujawniały się problemy 
z zapewnieniem odpowiedniego zatrudnie
nia, niezbędnego dla prawidłowego przebie
gu procesu inwestycyjnego. Przykładowo, 
na budowie Zespołu Szpitali w Suwałkach 
planowane na 1983 r. nakłady na roboty bu
dowlanomontażowe zostały wykorzystane 
w 53,1%. Zatrudnienie w „siłach własnych” 
generalnego wykonawcy PBOUP „Budopol
Pisz” wynosiło 87,4% w stosunku do plano
wanego, w tym w zawodach deficytowych 
(tynkarz, posadzkarz, malarz, stolarz itp.) 
– średnio 68%. Przedsiębiorstwo to wy
stąpiło wprawdzie, w listopadzie 1982 r., 
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do Urzędu Wojewódzkiego o po moc w po
zyskaniu 65 fachowców, lecz budowie „wy
pożyczono” tylko 13 takich pracowników.

Dodatkowym problemem były opóź
nione, bądź niepełne, dostawy niektó
rych materiałów, zwłaszcza do robót 
wykończeniowych, niekiedy istotnie 
ograniczające wykonawstwo tych prac. 
Na przykład w przypadku budowy Szpitala 
Wojewódzkiego w Bełchatowie – niepeł
ne dostawy kabli energetycznych oraz rur 
miedzianych były przyczyną opóźnień 
w wykonaniu instalacji gazów medycznych 
oraz podłączeń osprzętu specjalistyczne
go. Na budowie Szpitala Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wielkopolskim istotnymi 
przyczynami opóźnień robót instalacji 
sanitarnych i elektrycznych w bloku „C”, 
kuchni i aptece były przede wszystkim 
braki rur kanalizacyjnych, kształtek że
liwnych oraz kabli i przewodów elektrycz
nych. Na część tych materiałów uzyskano 
dodatkowe przydziały w marcu 1984 r.

Opóźnienia w realizacji inwestycji bu
dowlanych i brak odpowiedniej koordy
nacji procesu inwestycyjnego dostarczały 
licznych, kuriozalnych przykładów przed
wczesnego gromadzenia aparatury i sprzę
tu medycznego, mającego w przyszłości 
stanowić wyposażenie nowo tworzonych 
obiektów. Na przykład w przypadku bu
dowy Szpitala w Lublinie (planowany ter
min zakończenia – koniec 1990 r.) w latach 
1978–1984 zakupiono urządzenia i wypo
sażenie szpitalne o wartości ok. 6,5 mln zł, 
z czego do czasu kontroli zagospodarowano 
na terenie innych obiektów zaledwie 4,2%. 
Urzą dzenia i sprzęt o wartości 3,7 mln zł 
utraciły już (w latach 1982–1983) prawa 
gwarancyjne. Na budowie Szpitala Woje 
wódzkiego w Ciechanowie (planowany 

termin zakończenia lipiec 1985 r.) skła
dowano z  kolei zakupione, w  latach 
1975–1983, urządzenia i różne elemen
ty wyposażenia szpitalnego o warto
ści 30,6 mln zł. Urządzenia o wartości 
ok. 20 mln zł utraciły już prawa wynika
jące z gwarancji. Niewłaściwe były rów
nież warunki przechowywania niezago
spodarowanego sprzętu.

Wśród wniosków wynikających z kon
troli były także takie, które skierowano 
do ówczesnych decydentów – Mini stra 
Zdrowia i Opieki Społecznej, Minis tra Bu
downictwa oraz wojewodów. Wnioskowa
no m.in. o ponowne zbilansowanie moż
liwości wykonawczych i zadań budowla
nych w obszarze służby zdrowia na lata 
1984–1985, przy zapewnieniu odpo
wiedniej koncentracji środków i poten
cjału budowlanomontażowego; ustalenie 
oraz wdrożenie skutecznych zasad koordy
nacji zadań inwestycyjnych; wprowadze
nie i przestrzeganie zasady uzależniającej 
podejmowanie decyzji o rozpoczynaniu 
nowych inwestycji od właściwego przygo
towania ich do realizacji oraz zapewnienia 
odpowiednich nakładów i potencjału bu
dowlanomontażowego.

Jak pokazuje przykład Centrum Kli
nicznoDydaktycznego Uniwersytetu Me
dy czne go w Łodzi w praktyce tych wnio
sków nie udało się jednak zrealizować. 
Jednolitość organizacyjna systemu oraz ści
słe podporządkowanie decyzyjne central
nemu ośrodkowi w praktyce uniemożli
wiało skuteczną realizację dużych inwe
stycji. Pod koniec lat osiemdziesiątych 
dla wszystkich było już jasne, że dalsze 
funkcjonowanie systemu, którego założe
nia w praktyce okazały się niewykonalne, 
nie jest możliwe.
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Lata 90. i afera sprzętowa
Działania mające na celu naprawę sys
temu ochrony zdrowia podjęto także  
w 1989 r., gdy Polska znalazła się w gru
pie państw demokratycznych. Pojawiło 
się wiele istotnych projektów zmian sys
temowych. Jednak przyjęte w nich zało
żenia okazały się trudne do zrealizowania. 
Brakowało spójnej wizji przemian systemu 
ochrony zdrowia. Modyfikacje dokonywa
ne były cząstkowo, pod wpływem prze
obrażeń w innych obszarach życia spo
łecznogospodarczego. Dopiero z chwilą 
uchwalenia ustawy z 6 lutego 1997 r. o po
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym9, 
która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., 
zaczął w naszym kraju obowiązywać sys
tem ubezpieczeniowy. Polegał on na odej
ściu od finansowania opieki zdrowotnej 
z budżetu państwa. Jednak obok instytu
cji finansujących świadczenia zdrowotne 
w postaci kas chorych, możliwe było rów
nież opłacanie niektórych świadczeń wy
sokospecjalistycznych z budżetu państwa10. 
Jednocześnie, do 1999 r., większość pla
cówek ochrony zdrowia funkcjonowała 
jako jednostki budżetowe finansowane 
z budżetu państwa, z części których dys
ponentami byli Minister Zdrowia i Opieki 
Społecznej oraz wojewodowie. Szpitale bo
rykały się z wysokim zadłużeniem, co istot
nie ograniczało ich możliwości inwestycyj
ne. Taka sytuacja tworzyła warunki sprzy
jające nadużyciom i w efekcie, w połowie 
lat dziewięćdziesiątych, wybuchła afera 
sprzętowa. Grupa osób przekonała kie
rownictwa niektórych szpitali, że może 

9 Dz.U. nr 28 poz. 153, ze zm.
10 Op.cit. s. 151,155-156.

zapewnić od producentów darowiznę 
w postaci specjalistycznego sprzętu me
dycznego. Chętnych nakłaniano jednak 
do podpisania dokumentów, poświadczają
cych przyjęcie sprzętu, co miało być tylko 
nieistotną formalnością. Dyrekcje kilku
dziesięciu szpitali przyjęły tego rodzaju 
pomoc. Po pewnym czasie pojawiły się jed
nak żądania dokonania zapłaty za rzekomo 
darowany sprzęt. Naliczano przy tym od
setki. Kolejnym etapem była sprzedaż dłu
gów na rynku wierzytelności. Transakcje 
uważano za opłacalne ponieważ zobowią
zania te dotyczyły jednostek budżetowych, 
którymi były wówczas szpitale.

Istotną rolę w ujawnieniu tego procederu 
i wskazaniu mechanizmów jego funkcjono
wania odegrała Najwyższa Izba Kontroli. 
W grupie osób, które wpływały na decyzje 
ówczesnych dyrektorów szpitali znalazł się 
wysoki urzędnik ówczesnego Ministerstwa 
Zdrowia i Opieki Społecznej (MZiOS). 
Szczegółowo o jego roli w aferze Izba po
informowała ówczesnego Prezesa Rady 
Ministrów Włodzimierza Cimoszewicza 
w wystąpieniu po zakończeniu kontroli 
wykonania budżetu państwa w 1995 r. 
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oce
niła wówczas pominięcie przez Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej przekaza
nych w lipcu 1994 r. przez NIK informa
cji przypominających o odpowiedzialno
ści tego urzędnika za nieprawidłowości 
wykazane we wcześniejszych kontro
lach Izby przeprowadzonych w latach 
1986–87. Do 1986 r. pełnił on bowiem 
funkcję dyrektora Departamentu Techniki 
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Medycznej i Transportu Sanitarnego 
w MZiOS, następnie został zwolniony, 
ale w listopadzie 1993 r. ponownie zatrud
niono go na stanowisku dyrektora Biura 
ds. Prywatyzacji i Zamówień Publicznych.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, 
28 marca 1995 r., udzielił mu upoważnie
nia do składania oświadczeń, wniosków 
i uzgadniania treści umów w zakresie fi
nansowania i realizacji zamówień publicz
nych w resorcie zdrowia i opieki społecznej 
oraz do potwierdzania zobowiązań jed
nostek podległych resortowi. W MZiOS 
nie zachowano kopii tego upoważnienia.

W upoważnieniu nie podano też okresu 
na jaki miało obowiązywać. Nie zostało ono 
odwołane pomimo przekształcenia, 1 maja 
1995 r., Biura ds. Prywatyzacji i Zamó
wień Publicznych w Biuro Przekształceń 
Systemowych w Ochronie Zdrowia, któ
rego zakres działania był zupełnie inny 
niż poprzedniego Biura oraz pomimo 
przeniesienia byłego dyrektora tej ko
mórki na stanowisko doradcy ministra ds. 
restrukturyzacji. Nie odwołano go rów
nież w momencie rozwiązania z nim 
umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. 
W upoważnieniu nie określono jednoznacz
nie jednostek, których zobowiązania mogły 
być potwierdzane w imieniu Ministra 
Zdro wia i Opieki Społecznej. Z doku
mentów zgromadzonych w MZiOS wy
nikało, że były pracownik resortu uznawał 
istnienie, bezsporność i wymagalność zo
bowiązań jednostek służby, wynikających 
ze wspomnianych „darowizn”. Zdaniem 

11 Informacja o wynikach kontroli realizacji przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i wojewodów zamówień 
publicznych w sferze ochrony zdrowia w 1995 r. i w I półroczu 1996 r., Warszawa, listopad 1997 r., nr ewid. 
213/97/P/96/095/DZK.

NIK potwierdzanie zobowiązań jednostek 
budżetowych ochrony zdrowia w imieniu 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej pro
wadziło do nieuzasadnionego ograniczenia 
odpowiedzialności kierowników tych pod
miotów, którzy byli dysponentami środków 
budżetowych, a ponadto uniemożliwiało 
sprawowanie kontroli nad rzeczywisty
mi wydatkami budżetu państwa. Należy 
także dodać, że jednostki ochrony zdrowia 
uzyskiwały sprzęt i aparaturę medyczną 
z pominięciem postanowień ustawy o za
mówieniach publicznych.

W ocenie NIK wprowadzenie przez 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, 
scentralizowanych zakupów aparatury me
dycznej, leków i drobnego sprzętu niein
westycyjnego ze środków budżetowych, 
będących w dyspozycji Ministerstwa 
Zdro wia i Opieki Społecznej, a następ
nie przekazywanie bezpłatnie tego sprzętu 
na rzecz jednostek ochrony zdrowia fi
nansowanych z budżetu państwa, powo
dowało, że te przyjmujące sprzęt w for
mie wspomnianych „darowizn” działały 
w uzasadnionym przeświadczeniu, że i tak 
w razie problemów należność za dostar
czoną aparaturę ureguluje MZiOS.

Jak skutki afery sprzętowej wygląda
ły w terenie sprawdziła Najwyższa Izba 
Kontroli w ramach kontroli dotyczącej re
alizacji przez Ministra Zdrowia i Opieki 
Spo łecznej oraz wojewodów zamówień 
publicznych w sferze ochrony zdrowia 
w 1995 r. i I półroczu 1996 r.11 Podjęto 
ją na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
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W siedmiu szpitalach, na 22 skontrolo
wane, stwierdzono niestosowanie prawa 
o zamówieniach publicznych przy nabyciu 
wysokospecjalistycznej aparatury medycz
nej w drodze bezpośredniego przyjęcia „da
rowizny”, połączonej jednak z koniecznością 
późniejszej zapłaty. We wszystkich tych 
przypadkach wykorzystywano identycz
ny mechanizm postępowania przez firmy 
reprezentujące dostawców sprzętu i apa
ratury medycznej. Polegał on na:

 • zaoferowaniu placówce aparatury na wa
runkach sugerujących brak konieczności za
płaty ze względu na charakter przekazania 
jako darowizny, lub ze względu na to, że na
leżność będzie uregulowana przez inną 
jednostkę, w szczególności przez Mini
sterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, 
na podstawie wcześniejszych uzgodnień 
jego przedstawiciela z „darczyńcą”:

 • po dostarczeniu sprzętu, pozyskaniu 
od dyrektora szpitala dokumentu potwier
dzającego jego przyjęcie oraz zobowiązanie 
wobec dostawcy;

 • przyjęciu i zainstalowaniu sprzętu, bez 
zgody organu, który utworzył i utrzymuje 
zakład, nieodzownych atestów oraz zgody 
władz sanitarnych;

 • wprowadzeniu do obrotu na rynku wie
rzytelności dokumentu opiewającego na 
zobowiązanie finansowe państwowej 
jednostki organizacyjnej, reprezentują
cej Skarb Państwa oraz po upływie czasu 
po wodującego zwiększenie wysokości nie
zaspokojonego roszczenia wskutek narasta
nia odsetek ustawowych, użyciu ich do po
krycia własnych (tj. posiadacza – nabywcy 
wierzytelności) zobowiązań podatkowych 
wobec budżetu państwa;

 • wartość (cena) przyjętego sprzętu w nie
których przypadkach została określona 

na znacznie wyższym poziomie, niż cena 
analogicznego lub bardziej zaawansowa
nego sprzętu dostępnego na rynku.

Negatywne skutki darowizn, związane 
z koniecznością uiszczenia przez budżet 
państwa należności za dostarczoną apara
turę medyczną, tylko w skontrolowanych 
siedmiu jednostkach wyniosły 38,8 mln zł, 
łącznie z odsetkami.

Pań stwowy Szpital Kliniczny im. dra 
J. Szta chel skiego w Białymstoku był jed
nym ze szpitali w tej grupie, który z naru
szeniem zasad legalności i gospodarności 
wszedł w posiadanie tomografu kompu
terowego.

Dostawa urządzenia nastąpiła – we
dług wyjaśnień ówczesnego p.o. dyrektora 
szpitala – 29 grudnia 1995 r., wyłącznie 
na podstawie ustnej zgody, jaką wyraził 
we wrześniu 1995 r. wobec przedstawicieli 
dostawców, którzy odwiedzili placówkę 
oferując dostawę tomografu, bez potrze
by angażowania jej środków finansowych.

Dostawa urządzenia nie została poprze
dzona procedurą, określoną w ustawie o za
mówieniach publicznych. Łączna wartość 
dostarczonego tomografu, wraz z oprzy
rządowaniem, wyniosła – według pro
tokołu przyjęcia z 29 grudnia 1995 r. 
– 7 016,9 tys. zł. W załączonej specyfika
cji został on wyceniony około dwukrotnie 
drożej, niż wynosiła cena analogicznego 
urządzenia tej samej firmy, oferowane
go w 1995 r. ośrodkom akademickim 
– w ramach przetargu organizowanego 
przez Biuro ds. Zagranicznych Programów 
Pomocy w Ochronie Zdrowia – na zlece
nie MZiOS.

Sprzęt został przyjęty przez szpital je
dynie na podstawie specyfikacji, bez do
kumentów, mogących stanowić podstawę 
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do jego zaewidencjonowania. Do czasu 
podjęcia kontroli (28 sierpnia 1996 r.), 
tj. przez okres 9 miesięcy, urządzenie po
zostawało w skrzyniach, jako depozyt, nie
uwzględniony w ewidencji magazynowej.

Zakup tomografu nie był planowany, 
ani też szpital w jakiejkolwiek innej formie 
nie ubiegał się o taki sprzęt. O zamiarze 
pozyskania tego urządzenia nie został po
wiadomiony rektor Akademii Medycznej 
w Białymstoku, ani też Mini ster Zdrowia 
i Opieki Społecznej, którego zgody, zgod
nie z obowiązującymi wówczas przepisami 
wymagał zakup lub przyjęcie przez pla
cówkę darowizny aparatury medycznej.

Pełniący obowiązki dyrektora szpitala 
potwierdził odbiór tomografu oraz zło
żył dostawcy oświadczenie, że należność 
– w kwocie 4 534,4 tys. guldenów holen
derskich (równowartość 7 016,9 tys. zł) 
jest wymagalna i bezsporna, jednak do
kumentu nie ujawnił kontrolerom NIK.

Udzielenie upoważnienia przez Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej pracowni
kowi resortu spowodowało poza powsta
niem zobowiązań, także niekontrolowany 
obrót wierzytelnościami, co doprowadzi
ło do zmniejszenia wpływów do budże
tu państwa, bowiem jednostki wykupu
jąc wierzytelności dokonywały potrąceń 
z własnymi zobowiązaniami podatkowymi.

Scentralizowany system zakupów osta
tecznie przestał obowiązywać pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych. Przełom 1998 
i 1999 roku oznaczał dla publicznych za
kładów opieki zdrowotnej prawdziwą re
wolucję. Nie tylko stały się samodzielnymi 

12 W ramach działania 1.3. Regionalna�infrastruktura�społeczna, poddziałania 1.3.2. Regionalna�infrastruktura�
zdrowia.

finansowo podmiotami, w których nowo 
utworzone kasy chorych rozpoczęły kon
traktowanie usług zdrowotnych, ale rów
nież zyskały nowe organy założycielskie 
– jednostki samorządu terytorialnego.

XXI wiek i fundusze europejskie
Akcesja naszego kraju w Unii Europejskiej 
spowodowała, że od 2004 r. Polska zaczęła 
korzystać ze środków unijnych na tych sa
mych zasadach, co pozostałe państwa 
członkowskie.

W latach 2004–2006 projekty reali
zowane w ramach Zintegrowanego Pro
gramu Operacyjnego Rozwoju Regio nal
nego (ZPORR) zakładały m.in. wsparcie 
zakładów opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z „Końcowym raportem z postę
pu wdrażania Zintegrowanego Programu 
Ope ra cyj ne go Rozwoju Regional nego 
2004–2006”, zatwierdzonym przez Ko
misję Europejską 5 sierpnia 2011 r., w Prio
rytecie 1: „Rozbudowa i modernizacja in
frastruktury służącej wzmacnianiu kon
kurencyjności regionów”12, zrealizowano 
439 projektów dotyczących zakupu sprzętu 
diagnostycznego o wartości dofinansowa
nia 613 096,6 tys. zł. Wsparciem objęto 
304 zakłady opieki zdrowotnej.

Od 2007 r. wdrożono projekty współ
finansowane ze środków UE w ramach 
perspektywy finansowej 2007–2013. 
W nowym okresie programowania dota
cje z funduszy strukturalnych były przy
dzielane równolegle na poziomie central
nym i regionalnym. Regionalne Programy 
Ope racyjne (RPO) stanowiły, obok sześciu 
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programów operacyjnych zarządzanych 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
(MRR), podstawowy instrument realizacji 
celów i założeń Strategii Rozwoju Kraju 
na lata 2007–2015.

W ramach RPO na lata 2007–2013, 16 za
rządów województw podpisało z beneficjen
tami umowy o dofinansowanie 640 pro
jektów o wartości 3 859 203,1 tys. zł. (do
finansowanie z UE 2 444 526,4 tys. zł) 
na  adapta cję, modernizację pomiesz
czeń oraz zakup aparatury medycznej 
(w tym 264 projekty obejmujące zakup 
aparatury13).

Najwyższa Izba Kontroli zbadała zaku
py specjalistycznej aparatury medycznej 
współfinansowanej ze środków RPO 
w tej perspektywie finansowej14 w ramach 
dużej kontroli koordynowanej15. Zwrócono 
szczególną uwagę na ocenę skuteczności 
wykorzystania nabytego sprzętu. Ocena 
dotyczyła w szczególności wywiązywania 
się beneficjentów z umów o dofinansowa
nie jego zakupu, uzyskanych rezultatów 
oraz wpływu zrealizowanej inwestycji 
na dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Istotnym problemem większości kon
trolowanych szpitali, przed uzyskaniem 
dofinansowania, był brak środków na od
tworzenie zamortyzowanej bazy sprzę
towej, zakupy nowoczesnej aparatury 
i sprzętu związane z wdrożeniem me
dycznych innowacji oraz dostosowanie 
budynków do obowiązujących przepisów. 

13 O całkowitej wartości 1 643 998,9 tys. zł.
14 W ramach RPO 2007–2013 podpisano umowy o dofinansowanie 640 projektów obejmujących adaptację 

i modernizację pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej o wartości 3859,2 mln zł.
15 Informacja o wynikach kontroli zakupu i wykorzystania aparatury medycznej współfinansowanej ze środków 

regionalnych programów operacyjnych, Warszawa, maj 2013 r., nr ewid. 3/2013/P12123/KZD.
16 Wartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 229 944 tys. zł.

Wyposażenie placówek ochrony zdrowia 
w odpowiednią aparaturę decyduje o moż
liwości zapewnienia efektywnej opieki 
medycznej w procesie diagnostyki, lecze
nia i rehabilitacji.

Przed otrzymaniem dofinansowania 
z UE, 30 podmiotów leczniczych obję
tych kontrolą posiadało łącznie 296 apa
ratów do diagnostyki i leczenia, z zakresu 
objętego kontrolą NIK, o wartości począt
kowej ok. 268 837,0 tys. zł. Urządzenia 
te były zamortyzowane średnio w 86%16.

Analiza zasobów aparaturowych pod
miotów leczniczych w podziale na grupy 
wiekowe, w zależności od roku ich wypro
dukowania wykazała, że większość apara
tów z zakresu objętego kontrolą była użyt
kowana powyżej ośmiu lat. Stan techniczny 
tych aparatów nie zapewniał prowadzenia 
właściwej diagnostyki (wysoka awaryjność, 
niska powtarzalność uzyskanych wyni
ków, zagrożone bezpieczeństwo pacjen
ta podczas wykonywania badań diagno
stycznych, przestarzałe oprogramowanie). 
Kontrolowano szpital, w którym aparatura 
medyczna była zamortyzowana w 100%. 
Jeden z ultrasonografów był eksploatowany 
ponad 20 lat (zakupiony w maju 1992 r.), 
a analizator do badań laboratoryjnych 
ponad 15 lat.

W badanych podmiotach leczniczych 
skontrolowano realizację 39  projek
tów o dofinansowanie zakupu apara
tury medycznej, o całkowitej wartości 
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406 826,7 tys. zł, w tym dofinansowanie 
UE – 278 933,7 tys. zł.

Przed rozpoczęciem starań o dofinan
sowanie istotne było rozeznanie istnieją
cych potrzeb zdrowotnych i dostępności 
świadczeń udzielanych dzięki aparaturze, 
którą szpital zamierzał zakupić na danym 
terenie. Zakup nowoczesnej umożliwiał bo
wiem nie tylko dostosowanie wyposażenia 
do obowiązujących standardów, ale dawał 
możliwość poszerzenia zakresu wykonywa
nych świadczeń. Realizacja nowych zadań 
wymagała jednak odpowiedniego finan
sowania wynikającego z umowy zawartej 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, a wiel
kość środków publicznych pozostających 
w dyspozycji tej instytucji była ograniczo
na. Sytuacja, w której placówka inwestu
je w zakup nowoczesnej, specjalistycznej 
aparatury medycznej, a identyczną kupuje 
szpital w sąsiednim powiecie stwarzała 
ryzyko, że sprzęt nie zostanie w pełni wy
korzystany. Istotną kwestią było więc od
powiednie skoordynowanie realizowanych 
zakupów. Ważną rolę powinny tu odgrywać 
organy tworzące badanych zakładów opieki 
zdrowotnej (głównie jednostki samorządu 
terytorialnego), które zarówno sprawowały 
nad nimi nadzór, jak też często przekazywa
ły dotacje na uzupełnienie wkładu własne
go przy zakupie aparatury dofinansowanej 
ze środków Unii Europejskiej.

Ustalenia kontroli przeprowadzonej 
przez NIK wskazywały jednak, że na żad
nym szczeblu organizacji ochrony zdro
wia nie była prowadzona analiza stanu, 
potrzeb i stopnia wykorzystania aparatu
ry medycznej lub innych elementów in
frastruktury medycznej. Decyzje o przy
znaniu dofinansowania podejmowano 
bez analizy potrzeb zdrowotnych i oceny 

dostępności świadczeń udzielanych z udzia
łem aparatury, której zakup był przedmio
tem wniosku. Brakowało również odpo
wiedniej koordynacji działań. W efekcie 
ponad 30% z 33 skontrolowanych szpitali 
nie osiągnęło zaplanowanych rezultatów, 
przede wszystkim przewidywanej liczby 
udzielanych świadczeń, realizując przyjęte 
założenia na poziomie od 3,1% do 90,7%. 
Wpływ na tę sytuację miały również nie
prawidłowości stwierdzone w poszczegól
nych podmiotach, polegające na niezapew
nieniu właściwych warunków udzielania 
świadczeń, a także opóźnieniach w przy
gotowaniu pomieszczeń pracowni diagno
stycznych.

Kontrola wykazała, że aplikowanie 
o fundusze UE przez podmioty wyko
nujące działalność leczniczą stwarzało 
szanse na rozwój i podnoszenie ich kon
kurencyjności, jednak pod warunkiem, 
że pozyskane środki zostaną efektywnie 
wykorzystane. Sam fakt posiadania sprzę
tu i aparatury medycznej nie przesądzał 
jeszcze o możliwości poprawy dostępności 
świadczeń. W ocenie NIK obowiązujące 
regulacje prawne nie sprzyjały prowadze
niu skoordynowanej polityki wyposażenia 
podmiotów leczniczych w sprzęt i apara
turę medyczną. Ograniczenia te dotyczyły 
na przykład braku możliwości monitorowa
nia przez samorząd województwa zarówno 
liczby badań finansowanych ze środków 
prywatnych, jak i publicznych, ale reali
zowanych przez te podmioty, dla któ
rych nie jest on podmiotem tworzącym. 
Utrudniało to ocenę, w jakim stopniu za
spokajane są potrzeby populacji zamiesz
kałej na terenie województwa w zakresie 
badań diagnostycznych z wykorzystaniem 
specjalistycznej aparatury medycznej.
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W przepisach nie wskazano również or
ganu władzy publicznej odpowiedzialnego 
za koordynację działań wszystkich podmio
tów uczestniczących w procesie aplikowa
nia o środki UE przeznaczone na aparaturę 
medyczną. W tej sytuacji zwiększenie ak
tywności i współpracy poszczególnych JST, 
będących podmiotami tworzącymi zakła
dów opieki zdrowotnej powinno być dobrą 
praktyką, która daje szansę na poprawę 
efektywności wykorzystania tej pomocy.

Wszystkie wspomniane działania podej
mowane zarówno na szczeblu jednostek 
samorządu terytorialnego, jak i kierow
nictw poszczególnych podmiotów leczni
czych powinny służyć rozwiązaniu podsta
wowego problemu inwestycji w ochronie 
zdrowia, czyli dostosowaniu ich zakresu 
i skali do rzetelnie oszacowanych potrzeb. 
Problemu, który jak wykazywały kontro
le NIK, istniał w całym okresie opisanym 
w artykule. W tym jednak przypadku wie
lokrotnie postulowane przez NIK zmiany 
wsparły działania Komisji Europejskiej.

W nowej perspektywie finansowej, 
na lata 2014–2020, kwota na rozwój in
frastruktury ochrony zdrowia zaplanowa
na została w wysokości prawie trzykrotnie 
wyższej niż w poprzednim okresie i wy
niosła około 12 mld zł. Uruchomienie za
rezerwowanych środków zostało jednak 
uzależnione od podjęcia prac nad przebu
dową systemu zdrowia, w tym m.in. od 

17 W wielu państwach europejskich (np. Austrii, Czechach, Francji, czy w Niemczech) mapy potrzeb zdrowot-
nych były tworzone jako istotne narzędzie wspierające procesy decyzyjne w systemie ochrony zdrowia, 
celem zapewnienia trwałości działań opartych na obiektywnych analizach. 

18 Informacja o wynikach kontroli Tworzenie�map�potrzeb�zdrowotnych, Warszawa, kwiecień 2018 r., nr ewid. 
191/2017/P/17/059/KZD.

19 Ustawa z 21.7.2016 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1355).

opracowania map potrzeb zdrowotnych 
i na ich podstawie dostosowania zasobów 
systemu do przyszłych, przewidywanych 
potrzeb. Mapy miały stanowić jedno z na
rzędzi stymulujących rozwój regionalnej 
i krajowej infrastruktury ochrony zdro
wia zgodnie z potrzebami zdrowotnymi 
społeczeństwa17.

Jak wykazała kontrola NIK18, obejmu
jąca okres od 2014 r. do I połowy 2017 r., 
Ministerstwo Zdrowia terminowo opra
cowało 532 mapy potrzeb zdrowotnych 
w ujęciu ogólnopolskim i dla każdego wo
jewództwa, w tym w dziedzinie: kardio
logii (17 map ), onkologii (17), lecznictwa 
szpitalnego (17) oraz 30 grup wybranych 
chorób, w sumie 481 map.

Kolejny instrument wspierający racjonal
ność podejmowania decyzji inwestycyjnych 
wprowadzono nowelizując 21 lipca 2016 r. 
ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych19. 
Przewidziano w niej wymóg uzyskiwania 
opinii o celowości inwestycji wydawanej 
przez wojewodę albo ministra w odniesieniu 
do tworzenia nowych podmiotów na terenie 
województwa oraz nowych komórek orga
nizacyjnych. Jak wskazano w uzasadnieniu 
projektu ustawy, uzyskanie pozytywnej 
opinii umożliwi świadczeniodawcom per
spektywiczny rozwój na podstawie racjo
nalnych przesłanek, zgodnie z potrzebami 
zdrowotnymi, których zaspokojenie będzie 
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priorytetem w danym regionie. Pozytywne 
opinie będą wydawane w wypadku, gdy 
na podstawie danych będących w posia
daniu wojewodów i oddziałów wojewódz
kich NFZ (zawartych w mapach potrzeb 
zdrowotnych) da się stwierdzić faktyczne 
braki zasobów. W uzasadnieniu podkreślono 
również, że projektowana ustawa jest odpo
wiedzią na potrzeby wskazywane nie tylko 
przez Ministra Zdrowia, czy w dialogu z Ko
misją Europejską, ale również na wskazania 
z kontroli Najwyższej Izby Kontroli doty
czącej „Zakupu i wykorzystania aparatury 
medycznej współfinasowanej ze środków 
regionalnych programów operacyjnych”.

W ocenie NIK20 formalne spełnienie wa
runków wymaganych przez UE, polegające 
na opracowaniu map potrzeb zdrowotnych 
oraz dokonywanie na ich podstawie inwesty
cji w systemie ochrony zdrowia współfinan
sowanych ze środków w Unii, nie daje jednak 
jeszcze pełnej gwarancji przebudowy syste
mu ochrony zdrowia zgodnie z przewidy
wanymi potrzebami ludności. Mapy muszą 
się bowiem opierać na rzetelnych danych, 
tak aby mogły stanowić podstawę do plano
wania finansowania świadczeń. Tymczasem 
rejestry i systemy teleinformatyczne wy
korzystywane w ochronie zdrowia nie za
wierały wystarczająco aktualnych i wiary
godnych danych. Najwyższa Izba Kontroli 
zwróciła uwagę, że bez poprawy w tym ob
szarze, mapy potrzeb zdrowotnych będą 

20 Ocena sformułowana w Informacji o wynikach kontroli Tworzenie�map�potrzeb�zdrowotnych.

w ograniczonym zakresie odzwierciedla
ły rzeczywiste potrzeby ludności i służyły 
kreowaniu polityki zdrowotnej państwa. 
Za szczególnie istotne zadanie NIK uznała 
również proces aktualizacji map. Na ich pod
stawie mają być bowiem ustalane priorytety 
dla regionalnej polityki zdrowotnej, plany 
zakupów świadczeń, a także oceniana za
sadność planowanych inwestycji.

Uwagi końcowe
Krótkie i wycinkowe spojrzenie na wybra
ny dorobek pięćdziesięciu lat kontroli NIK 
w systemie ochrony zdrowia potwierdza, 
że Izba pomimo zmieniających się uwarun
kowań społecznych i politycznych potrafiła 
identyfikować istotne problemy, wskazywać 
ich przyczyny i formułować ważne wnioski 
systemowe. Zawsze też starała się bronić 
praw pacjenta, do których należy prawo 
do leczenia przy użyciu nowoczesnej apa
ratury medycznej. Ujawnione przez NIK 
liczne przykłady nieefektywnych zakupów, 
wadliwego wykorzystania sprzętu i apara
tury medycznej stanowiły więc nie tylko 
przejaw niegospodarnego wykorzystania 
środków publicznych, ale naruszały też pod
stawowe prawa pacjenta.
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