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Narzędziem poprawy efektywności sys-
temu ochrony zdrowia miała być zmiana 
formy organizacyjno-prawnej świadcze-
niodawców, to jest przekształcenie samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej (SPZOZ) w spółki kapitało-
we. Konstrukcja prawna SPZOZ była kry-
tykowana przez zwolenników zmian, bo-
wiem samodzielność tych zakładów była 
iluzoryczna. 

Organy założycielskie, głównie jednost-
ki samorządu terytorialnego, zaniedbu-
jąc bieżący nadzór nad gospodarką finan-
sową ingerowały nader chętnie w obsadę 
kierownictwa SPZOZ, nie zawsze stosu-
jąc kryteria merytoryczne. Uregulowania 
szczegółowe w praktyce ograniczały samo-
dzielność tych podmiotów. Musiały one 
na przykład uzyskiwać zgodę organu za-
łożycielskiego na dysponowanie własnym 
majątkiem, pomimo rozróżnienia przez 

ustawodawcę majątku własnego oraz ma-
jątku Skarbu Państwa lub jednostki samo-
rządu terytorialnego, który znajdował się 
w użytkowaniu zakładu. Wpływało to na 
ograniczenie możliwości zmiany profilu 
działalności. Stabilnemu funkcjonowa-
niu tych podmiotów nie sprzyjały częste 
i niekiedy mało precyzyjne zmiany prawa 
dotyczące między innymi wynagrodzeń 
pracowników, a więc mające bezpośred-
ni wpływ na koszty funkcjonowania sa-
modzielnych publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej. Jednocześnie zasada obli-
gatoryjnego przejęcia zobowiązań likwi-
dowanego zakładu przez organ założyciel-
ski, przy braku dyscypliny finansowej nie-
których placówek, stanowiła zagrożenie 
dla finansów jednostek samorządu tery-
torialnego.

Przyjęcie formy spółki kapitałowej miało 
prowadzić, przy zachowaniu odpowie - 

Co się zmieniło w opiece zdrowotnej?

Przekształcenie szpitali w spółki kapitałowe

Do poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia miało przyczynić się prze-
kształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki  
kapitałowe. Ruch ten, jak wykazała kontrola NIK, nie spowodował jednak istot-
nych zmian w sposobie zarządzania tymi jednostkami. Przekształcone zakłady nie 
podjęły bowiem wystarczających działań w celu zwiększenia efektywności swego 
funkcjonowania.
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dniego standardu usług medycznych, do 
maksymalizacji efektywności1 funkcjono-
wania, a także umożliwić uzyskanie dodat-
kowych przychodów ze sprzedaży usług 
zdrowotnych poza systemem ubezpiecze-
nia zdrowotnego.

Zmiana formy niosła jednak zagroże-
nia, w tym zwłaszcza możliwość upadłości 
spółki, i w konsekwencji ograniczenie do-
stępu do świadczeń. Obawiano się prefe-
rowania usługobiorców, którzy korzystają 
z odpłatnych świadczeń medycznych, przy 
czym zwracano uwagę na ryzyko:
• wystąpienia zjawiska „selekcjonowania 

pacjentów”2; 
• wydłużenia się kolejek osób oczekujących 

na świadczenia z powodu ograniczenia 
udzielania świadczeń nierentownych; 

• nieprawidłowości przy wycenie i zbywa-
niu składników majątkowych przekształ-
canego lub likwidowanego SPZOZ.
W efekcie zrezygnowano z obligatoryj-

nego przekształcenia SPZOZ w spółki 
kapitałowe, tworząc jednak rozwiązania 
prawne i finansowe, które miały stymu-
lować ten proces.

W okresie od początku 2011  r. do 
30 kwietnia 2014 r. liczba szpitali zwięk-
szyła się z 984 do 10783. Przekształceniami 

organizacyjno-prawnymi objęto 174 jed-
nostki4, w tym 125 na podstawie ustawy 
z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opie-
ki zdrowotnej5 i 49 na podstawie ustawy 
z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej6, która zastąpiła poprzednią regulację. 
W 38 SPZOZ przekształconych w spółki 
kapitałowe jednostki samorządu teryto-
rialnego zbyły posiadane akcje lub udziały. 
Skala dotychczasowych przekształceń nie 
zmieniła więc zasadniczo sytuacji w lecz-
nictwie zamkniętym, w którym domi-
nującą formą prawno-organizacyjną po-
zostaje nadal samodzielny publiczny za-
kład opieki zdrowotnej. 

W nadchodzących latach udział podmio-
tów działających jako spółki będzie jed-
nak z pewnością wzrastał. Obecnie, zgod-
nie z art. 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, Skarb Państwa 
reprezentowany przez ministra, centralny 
organ administracji rządowej albo woje-
wodę, a także jednostka samorządu tery-
torialnego nie mogą już tworzyć podmio-
tów leczniczych w formie SPZOZ, lecz 
wyłącznie w formie spółek kapitałowych 
lub jednostek budżetowych. 

Biorąc pod uwagę znaczenie procesu 
przekształceń dla sytuacji podmiotów 

1 Efektywność tę należy rozumieć nie tylko w aspekcie efektywności finansowej, lecz także zadowolenia  
interesariuszy.

2 Przez pojęcie „selekcjonowania pacjentów” w literaturze przedmiotu rozumie się sytuację ograniczania 
dostępu do świadczeń dla pacjentów, których koszty leczenia byłyby zbyt wysokie dla świadczeniodawcy 
lub ubezpieczyciela.

3 Źródło: Dane Ministerstwa Zdrowia.
4 Należy zauważyć, że według stanu na 30.04. 2014 r. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie przewidy-

wała formalnego przekształcenia SPZOZ w spółki z zachowaniem ich ciągłości prawnej. Najpierw nale-
żało zlikwidować SPZOZ, a następnie utworzyć nowy podmiot – spółkę. Na potrzeby niniejszego artyku-
łu powyższy proces również nazwano „przekształceniem”.

5 DzU.2007.14.89 ze zm.
6 DzU.2013.217 ze zm.
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leczniczych, Najwyższa Izba Kontroli 
przeprowadziła kontrolę pt. „Działalność 
szpitali samorządowych przekształconych 
w spółki kapitałowe”7. Celem badań kon-
trolnych8 była ocena wpływu przekształ-
ceń na liczbę i zakres wykonywanych 
świadczeń zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych (NFZ) oraz na 
sytuację finansową tych szpitali w latach 
2011–20149. Kontrolę przeprowadzono 

w Ministerstwie Zdrowia, 9 jednostkach 
samorządu terytorialnego będących orga-
nami właścicielskimi oraz 20 szpitalach 
przekształconych w spółki kapitałowe10. 
Ponadto, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit. f ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 
uzyskano informacje od 54 szpitali – spó-
łek wykonujących w 2013 r. hospitaliza-
cję w ramach kontraktów z Narodowym 
Fun duszem Zdrowia11.

Rysunek 1. Udział szpitali działających w formie spółek kapitałowych w łącznej liczbie szpitali

Źródło: Opracowanie własne NIK, według stanu na koniec kwietnia 2014 r.

  Szpitale przekształcone  
na podstawie ustawy  
z 30 sierpnia 1991 r.  
o zakładach opieki zdrowotnej

  Szpitale przekształcone  
na podstawie ustawy  
z 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej

  Szpitale pozostałe

125

49

904

7 Najwyższa Izba Kontroli badała wcześniej proces przekształceń SPZOZ w ramach kontroli, której wyniki 
przedstawiono w Informacji o wynikach kontroli przekształceń własnościowych wybranych szpitali w latach 
2006–2010, listopad 2011 r., <http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,8649.html>.

8 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Działalność szpitali samorządo-
wych przekształconych w spółki kapitałowe, NIK, marzec 2015 r., nr ewid. 196/2014/P14//061/KZD.

9 Do 30 kwietnia.
10 Kontrola w Ministerstwie Zdrowia została przeprowadzona pod względem legalności, gospodarności, rze-

telności i celowości; w jednostkach samorządu terytorialnego – pod względem legalności, gospodarno-
ści i rzetelności, natomiast w szpitalach przekształconych w spółki kapitałowe – pod względem legalności 
i gospodarności lub legalności, gospodarności i rzetelności (przy 100% udziale samorządu).

11 Według stanu na koniec maja 2013 r., zmiana formy organizacyjno-prawnej dotyczyła 150 szpitali. Na pod-
stawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK zwrócono się do 107 niekontrolowanych podmiotów, wykonu-
jących w 2013 r. hospitalizacje w ramach kontraktów z NFZ, w których udział jednostek samorządu teryto-
rialnego (JST) w kapitale zakładowym przekraczał 50%. Odpowiedzi nadesłały 54 szpitale samorządowe.
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Funkcjonowanie 
przekształconych szpitali
Dostęp pacjentów  
do świadczeń zdrowotnych

Zmiana formy organizacyjno-prawnej szpi-
tali i utworzenie spółek w miejsce samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki  
zdrowotnej nie spowodowały w kontrolo-
wanych podmiotach12 ograniczenia licz-
by i zakresu13 wykonywanych świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych. Późniejsze likwidacje ko-
mórek organizacyjnych, dokonywane po 
przekształceniu szpitala w spółkę, wyni-
kały głównie z ograniczenia wartości kon-
traktów z Funduszem bądź z niespełniania 
przez świadczeniodawcę wymagań kon-
kursowych. 

W 49 szpitalach, które zmieniły formę 
organizacyjno-prawną przed 2011 r., licz-
ba pacjentów korzystających ze świadczeń 
w tych szpitalach w latach 2011–2013 
utrzymywała się na stałym poziomie. 
W 11 spośród 16 rodzajów poradni przy-
szpitalnych zwiększyła się liczba udzielo-
nych porad oraz zlecanych badań diagno-
stycznych. W 25 szpitalach, które w latach 
2011–2014 (do 30 kwietnia) zostały prze-
kształcone w spółki kapitałowe, liczba od-
działów szpitalnych i poradni przyszpital-
nych pozostała również na niezmienionym 

poziomie. Spośród 16 analizowanych ro-
dzajów poradni, w dwóch (otolaryngolo-
gicznych i gastroenterologicznych) wzro-
stowi liczby pacjentów w latach 2011–2013 
towarzyszyło zmniejszenie liczby zleca-
nych badań diagnostycznych. Odmowy 
przyjęcia do szpitali związane były głów-
nie (ponad 70% przypadków) z brakiem 
wskazań  – po przeprowadzeniu wcześniej-
szej diagnozy w izbie przyjęć – do hospi-
talizacji w trybie pilnym.

Wyposażenie w sprzęt medyczny

Wyposażenie oraz obsada kadrowa 19 spo-
śród 20 kontrolowanych szpitali były zgod-
ne z wymogami Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Jedynie w Kutnowskim Szpitalu 
Samorządowym Sp. z o. o. kontrola NIK 
ujawniła różnice w faktycznym wyposa-
żeniu w sprzęt w porównaniu z wyposa-
żeniem wskazanym w ofertach na kon-
traktowanie świadczeń zdrowotnych14. 
Wyniki kontroli nie wykazały nieprawi-
dłowości w ewidencji pacjentów oraz roz-
liczeniach z NFZ.

Czas oczekiwania  
na świadczenie zdrowotne

Czas oczekiwania na udzielenie świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych we wszystkich 74 podmiotach 

12 Kontrolą objęto 20 szpitali przekształconych w spółki, w których większościowym udziałowcem były jed-
nostki samorządu terytorialnego (w przypadku 19 spółek udział ten wynosił 100%). Nie kontrolowano 
spółek, w których akcje lub udziały zostały w całości zbyte przez JST.

13 Przez pojęcie „zakres świadczeń” należy rozumieć świadczenie lub grupę świadczeń wyodrębnio-
nych w danym rodzaju świadczeń, natomiast miarą ich dostępności był m.in. czas oczekiwania na ich  
udzielenie.

14 Dotyczyło to oddziałów chirurgicznego oraz chirurgii onkologicznej, na których brakowało łóżka intensyw-
nej opieki medycznej, a na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej nie było artroskopu, choć posiadanie 
tego sprzętu zostało wykazane przez spółkę w ofertach złożonych NFZ podczas kontraktowania świad-
czeń i wpływało na ocenę złożonych ofert.
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był zróżnicowany i uzależniony od wiel-
kości kontraktu zawartego przez świad-
czeniodawcę z NFZ, a nie od formy or-
ganizacyjno-prawnej. W przypadkach od-
płatnego świadczenia usług medycznych 
ich udzielenie następowało bezzwłocz-
nie. Pacjenci uzyskujący świadczenia od-
płatne byli przyjmowani w innych godzi-
nach, niż pacjenci uzyskujący świadczenia  
w ramach kontraktów z NFZ, co należy 
ocenić pozytywnie.

Sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa 49 szpitali prze-
kształconych przed 2011 r. okresowo 
(w latach 2011–2013) poprawiła się, po 
czym w 2014 r.15 nastąpiło pogorszenie 
ich wskaźników ekonomicznych. Na ko-
niec kwietnia 2014 r. 38 szpitali wyka-
zywało stratę netto w łącznej wysokości 
28 440,98 tys. zł. Pozostałe 11 odnotowa-
ło zysk w kwocie 5297,14 tys. zł16. Zysk na 
działalności operacyjnej wykazało 13 pod-
miotów (8953,08 tys. zł), zaś stratę 35 szpi-
tali (25 761,66 tys. zł). Jeden podmiot wy-
kazał zerowy wynik na działalności opera-
cyjnej. Kwota zobowiązań wymagalnych 
wykazana przez 23 podmioty wyniosła 
ogółem 30 107,44 tys. zł17.

Przychody ogółem 49 spółek zwiększały 
się w latach 2011–2013 z 1 629 838,81 tys. zł 
do 1 777 431,73 tys. zł, to jest o 9,06%. 
Koszty ogółem wzrosły w tym okresie  

z 1 674 810,09 tys. zł do 1 795 238,39 tys. zł, 
to jest o 7,19%. 

Zmiana formy zatrudnienia miała 
wpływ na wzrost kosztów usług ob-
cych spółek. Zwiększyły się one 
z  448  122,06  tys.  zł w  2011  r. do 
514 703,20 tys. zł18 w 2013 r., to jest 
o 14,86%. Wzrost ten był ponaddwukrot-
nie większy od dynamiki kosztów ogó-
łem oraz większy niż dynamika przyrostu  
przychodów ogółem. Przychody z ty-
tułu realizacji kontraktów z NFZ wzro-
sły z 1 489 463,60 tys. zł w 2011 r. do 
1 628 383,65 tys. zł w 2013 r., to jest 
o 9,33%, a ich udział w przychodach 
ogółem w badanym okresie przekra-
czał 90%19. Przychody z tytułu odpłat-
nego udzielania świadczeń zdrowotnych 
zwiększyły się z 64 721,51 tys. zł w 2011 r. 
do 76 196,01 tys. zł w 2013 r. Ich udział 
w przychodach ogółem wzrósł z 3,97% 
w 2011 r. do 5,04% (według stanu na ko-
niec kwietnia 2014 r.).

Niższa niż możliwości szpitali wyso-
kość kontraktów zawartych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, w relacji do bazy 
materialnej szpitali, oraz niewielki popyt 
na odpłatne usługi medyczne skutkowały 
małym obłożeniem łóżek. Wynosiło ono 
odpowiednio: 64,9% w 2011 r., 63,5% 
w 2012 r., 63,4% w 2013 r. oraz 65,7% 
w pierwszych czterech miesiącach 2014 r. 
Wskazuje to na możliwość udzielania 

15 To jest w pierwszych 4 miesiącach objętych kontrolą.
16 Dwa szpitale (w Pleszewie i w Puszczykowie) osiągnęły 67,36% łącznych zysków.
17 Dla porównania, z analizy 346 danych dotyczących SPZOZ udzielających całodobowych świadczeń sta-

cjonarnych wynika, że w pierwszych 5 miesiącach 2014 r. 101 (29,2%) wykazało zysk w łącznej wysoko-
ści 73 311,9 tys. zł, a 232 stratę w kwocie 619 818,1 tys. zł. W 13 SPZOZ wynik finansowy był zerowy.

18 W pierwszych czterech miesiącach 2014 r. koszty usług wyniosły 225 008,75 tys. zł.
19 W 2011 r. – 91,39%, w 2012 r. – 91,90%, w 2013 r. – 91,61%, w 2014 r. (do 30 kwietnia) – 90,43%.
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dodatkowych świadczeń zdrowotnych 
bez rozbudowy bazy szpitalnej20.

W celu ograniczenia kosztów szpitali 
zmieniano formę zatrudnienia personelu 
medycznego, rezygnując z umów o pracę na 
rzecz umów cywilnoprawnych (kontrak-
tów). Przeciętne zatrudnienie w szpitalach 
zmniejszyło się w przeliczeniu na pełne 
etaty z 16 866,59 w 2011 r. do 15 811,76 
w 2014 r. (według stanu na 30 kwietnia), 
to jest o 6,25%. W 2011 r. na podstawie 
umowy o pracę zatrudnionych było w ba-
danych szpitalach 1650 lekarzy, zaś na kon-
traktach 2532. Na koniec kwietnia 2014 r. 
liczba lekarzy zatrudnionych na umowę 
o pracę zmniejszyła się do 1453, zaś wyko-
nujących pracę na podstawie kontraktów 
zwiększyła się do 3033. Podobnie w przy-
padku pielęgniarek; w 2011 r. zatrudnio-
nych na umowę o pracę było 7099 pielę-
gniarek, zaś na kontraktach 854. W 2014 r. 
(na koniec kwietnia) było to odpowied-
nio 6511 oraz 1140 pielęgniarek21. Zmianę 
formy zatrudnienia uzasadniano między 

innymi „[...] niższymi kosztami w sytu-
acji braku kontynuacji umowy na świad-
czenia w danym zakresie lub obniżenia 
planu rzeczowo-finansowego w kolejnym 
konkursie ofert ogłaszanym przez NFZ. 
Umowy cywilnoprawne stwarzają ponad-
to możliwość zatrudnienia lekarzy w ela-
stycznym czasie pracy, co ma znaczenie 
szczególnie w sytuacji braku lekarzy spe-
cjalistów udzielających świadczeń w ro-
dzaju ambulatoryjna opieka specjalistycz-
na.”. Zmiana umów o pracę na kontrakty 
może stanowić, w ocenie NIK, zagrożenie 
dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjen-
tów w sytuacji długotrwałego świadczenia 
pracy przez personel medyczny, bowiem 
w tej formie zatrudnienia nie obowiązu-
ją ustawowe normy czasu pracy oraz od-
poczynku22.

Na poprawę wyniku finansowego nie-
których przekształconych szpitali miało 
wpływ przeniesienie kosztów amortyza-
cji na podmiot właścicielski. Poprawiło to 
wynik finansowy netto23, lecz skutkowało 

20 Jak wynika z ustaleń kontroli pn. Wykonanie w 2012 r. planu finansowego Narodowego Funduszu Zdro-
wia (nr ewid P/13/128), podczas której badaniem ankietowym objęto 934 podmioty wykonujące hospita-
lizację w ramach kontraktu z NFZ, według stanu na 30.06.2012 r. (odpowiedzi nadesłało 495 szpitali) sto-
pień wykorzystania łóżek szpitalnych zmniejszył się nieznacznie w latach 2010–2012, tj. z 64,8% do 64,0%, 
przy wzroście liczby osób oczekujących na udzielenie świadczeń: z 683,7 tys. do 783,8 tys. osób. Jedno-
cześnie ankietowane szpitale wskazywały, że wartość dodatkowych świadczeń możliwych do wykonania, 
bez zwiększania zatrudnienia, wzrosła w latach 2010–2012 z 3 176 073,3 tys. zł do 3 898 628,9 tys. zł,  
tj. o 22,7%.

21 Liczba lekarzy przypadająca na 10 tys. ludności w 2012 r. wahała się od 14 w woj. wielkopolskim do po-
nad 26 w woj. mazowieckim. Liczba pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców również była najmniejsza w woj. 
wielkopolskim – 43, natomiast największa w woj. lubelskim – niemal 65. Źródło: <www.stat.gov.pl>.

22 Patrz przepisy działu III ustawy z 15.04 2011 r. o działalności leczniczej.
23 Koszty amortyzacji majątku ruchomego i nieruchomego wykorzystywanego przez Poddębickie Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o., ponoszone przez powiat poddębicki, według danych za 2012 r. i 2013 r. wynosi-
ły blisko 4 mln zł. Gdyby środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ujęte były w ewidencji księ-
gowej spółki, wykazałaby ona stratę w wysokości ok 3,3 mln zł w 2012 r. i 2013 r., podczas gdy spół-
ka osiągnęła w tych latach zysk netto w wysokości odpowiednio 673,37 tys. zł i 622,15 tys. zł. Również 
w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, w efekcie ponoszenia kosztów amortyzacji 
przez powiat, w latach 2011–2013 nastąpiła poprawa wyniku finansowego odpowiednio o 707,6 tys. zł,
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zapłatą podatku dochodowego od osób 
prawnych, z czego zwolnione były podmio-
ty działające w formie SPZOZ. Ponadto 
szpitale działające w formie spółek kapi-
tałowych ponosiły koszty najmu lub dzier-
żawy nieruchomości, podczas gdy SPZOZ 
wykorzystywały go nieodpłatnie.

Również sytuacja finansowa 25 szpita-
li przekształconych w spółki w badanym 
okresie poprawiła się w latach 2011–2013, 
lecz pogorszyła w pierwszych czterech mie-
siącach 2014 r. Przychody ogółem tych 
podmiotów wzrosły z 750 798,85 tys. zł 
w 2011 r. do 920 682,78 tys. zł w 2013 r., 
to jest o 22,63%. W tym samym okresie 
koszty ogółem zwiększyły się o 17,97%: 
z 778 429,65 tys. zł do 918 305,20 tys. zł. 
Na koniec kwietnia 2014 r. 17 spośród 
25  spółek odnotowało stratę netto 
oraz stratę na działalności operacyjnej. 
Tyle samo spółek wykazało zobowią-
zania wymagalne w łącznej wysokości 
14 910,29 tys. zł.

Wszystkie 25 szpitali przekształco-
nych w latach 2011–2013 przeprowa-
dziło reorganizację zatrudnienia. Liczba 
personelu lekarskiego zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę zmniejszy-
ła się z 866 w 2011 r. do 750 w 2014 r. 
(stan na 30 kwietnia), przy jednocze-
snym wzroście liczby lekarzy zatrud-
nionych na kontraktach z 960 do 1297. 
Liczba pielęgniarek zatrudnionych na 

umowę o pracę zmalała z 3515 do 3230,  
a pracujących na kontraktach pozostała 
bez zmian (470 osób). 

Obłożenie łóżek szpitalnych w 25 szpi-
talach wynosiło średnio: 63,8% w 2011 r., 
61,7% w 2012 r., 68,4% w 2013 r. oraz 
67,7% w 2014 r.

W ocenie NIK, przeprowadzone prze-
kształcenia nie gwarantują poprawy sy-
tuacji finansowej, a odnotowany w latach 
2011–2013 wzrost wyników finansowych 
był podobny jak w nieprzekształconych 
SPZOZ. Spośród 16 spółek przekształ-
conych w latach 2011–2014, w przypadku 
których jednostki samorządu terytorialne-
go (JST) przejęły zobowiązania, w ośmiu 
z nich skutkowało to doraźną poprawą wy-
niku finansowego. W kolejnych latach wy-
kazały one jednak stratę netto. Może to 
w przyszłości skutkować ponownym na-
rastaniem zadłużenia i tym samym czę-
ściowe oddłużenie tych jednostek ochro-
ny zdrowia nie będzie trwałe.

Narzędzia usprawniające 
zarządzanie szpitalami
Rozpoznawanie  
potrzeb zdrowotnych ludności

Szpitale przekształcone w spółki nie wy-
pracowały narzędzi pozwalających na ba-
danie zapotrzebowania ludności zamiesz-
kałej na terenie ich działania na świad-
czenia zdrowotne24. Dyrektorzy szpitali 

 616,6 tys. zł i 218,9 tys. zł (w latach 2011–2012 spółka korzystała z majątku na podstawie umowy uży-
czenia, a w 2013 r. koszty amortyzacji znacznie przewyższały koszty dzierżawy nieruchomości ponoszone 
przez spółkę). W NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o. nastąpiła poprawa wyniku finansowego 
w związku z ponoszeniem kosztów amortyzacji przez powiat. W latach 2011–2013 koszty powiatu z tego 
tytułu wyniosły łącznie 2515,3 tys. zł, przy przychodach za dzierżawę mienia po zlikwidowanym SPZOZ 
wynoszących 1412,0 tys. zł.

24 Jedynie dwa szpitale, spośród 20 kontrolowanych, przeprowadziły szersze badanie potrzeb zdrowotnych.
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wychodzili z założenia, że rozpoznanie po-
trzeb jest zadaniem Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Przygotowując swoją ofertę na 
potrzeby kontraktacyjne NFZ, dostoso-
wywali się zatem do potrzeb społeczności 
lokalnych. Rozpoznania tego nie prowadzi-
li jednak w odniesieniu do świadczeń od-
płatnych, których mogliby udzielać poza 
umową z NFZ, zwiększając w ten spo-
sób przychody uzyskiwane przez spółkę. 

Rzetelne rozpoznanie potrzeb zdrowot-
nych stanowiło jednak problem również dla 
samego Funduszu. Jak wynika z ustaleń kon-
troli realizacji zadań Narodowego Funduszu 
Zdrowia w ramach planu finansowego na 
2013 r.25, jednym z najistotniejszych pro-
blemów płatnika publicznego był brak ak-
tualnych informacji o procesach i zjawiskach 
epidemiologicznych. Cyklicznie informacje 
przekazywane przez świadczeniodawców 
miały charakter retrospektywny. Od mo-
mentu zaistnienia zdarzenia do pozyskania 
przez Fundusz odpowiednich danych, ich 
przeanalizowania oraz dokonania niezbęd-
nych zmian w planie finansowym upływało 
wiele miesięcy. W sytuacji błędnego rozpo-
znania przez NFZ potrzeb zdrowotnych lud-
ności może to prowadzić do niedostosowania  
oferty świadczeniodawców do rzeczywiste-
go zapotrzebowania pacjentów na określone 
usługi medyczne i zwiększenia liczby osób 
oczekujących na udzielenie deficytowych 
świadczeń zdrowotnych.

Rachunek kosztów

Tylko jeden spośród 20 kontrolowanych 
szpitali prowadził rachunek kosztów pro-
cedur medycznych. Pozostałe spółki nie 
miały odpowiednich informacji o ich ren-
towności. Koszty działalności ustalano we-
dług „klucza podziałowego” pomiędzy po-
szczególne komórki organizacyjne szpita-
la zgodnie z zasadami przyjętymi przez 
zarządy tych podmiotów. Taka metoda 
nie dawała możliwości oszacowania kosz-
tów jednostkowych procedur medycznych. 
Z uwagi na fakt, że wyodrębnienie ośrod-
ka kosztów następowało na podstawie de-
cyzji kierownika spółki, struktura kosz-
tów w poszczególnych podmiotach była 
nieporównywalna.

Kontrola wewnętrzna

Badane podmioty w niewielkim stop-
niu wykorzystywały systemy kontr oli 
wewnętrznej do poprawy efektywno-
ści zarządzania. Jedynie w 2 szpitalach, 
spośród 20 kontrolowanych, powołano 
wyspecjalizowaną komórkę audytu lub  
rewidenta zakładowego. W jednym szpita-
lu, chociaż wyodrębniono stanowisko do 
spraw kontroli wewnętrznej, to w prakty-
ce nie przeprowadzano kontroli. W dwóch 
innych szpitalach kontrole wewnętrzne 
miały miejsce, lecz nie wyodrębniono 
tam wyspecjalizowanej komórki kontrol-
nej26. W jednym podmiocie wprowadzono 

25 Kontrola nr ewid. P/14/060.
26 W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o. o. oraz w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku  

Sp. z o. o. W szpitalu tym w latach 2011–2014 przeprowadzono łącznie 85 kontroli wewnętrznych, w tym 
w 27 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, zaś w jednym wykazano rażące zaniedbanie obowiąz-
ków służbowych. Część leków na bloku operacyjnym było przeterminowanych. Przeterminowany był rów-
nież sprzęt do wkłuć, iniekcji oraz intubacji, płyny infuzyjne oraz zestawy narzędziowe wielokrotnego 
użytku. Naruszenia te skutkowały udzieleniem personelowi kary nagany z wpięciem do akt.
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system kontroli zarządczej. W pozostałych 
14 spółkach nie funkcjonowały komórki 
audytu bądź kontroli, a także nie działa-
ła kontrola wewnętrzna.

Analiza skarg

Na działalność kontrolowanych podmio-
tów wpłynęło w od początku 2011 r. do 
30 kwietnia 2014 r. 599 skarg pacjentów, 
z których 95 (15,9%) szpitale oceniły jako 
zasadne. Głównym powodem skarg było 
niewłaściwe zachowanie personelu szpi-
tala w stosunku do pacjenta lub odmowa 
wykonania określonych badań. Jako przy-
kład dobrej praktyki należy wskazać postę-
powanie Powiatowego Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. w Drezdenku, w którym wpły-
wające skargi i wnioski były przedmiotem 
analizy między innymi zespołu ds. jakości, 
a wnioski stanowiły podstawę do wypra-
cowania rekomendacji i zaleceń dla popra-
wy bezpieczeństwa pacjentów.

Kontrola epidemiologiczna

Szereg nieprawidłowości ujawniły inspek-
cje sanitarne pomimo tego, że we wszyst-
kich kontrolowanych szpitalach działały 
komitety i zespoły do spraw zakażeń we-
wnątrzszpitalnych. 

W Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej 
Sp. z o. o. w wyniku kontroli przeprowa-
dzonych przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego stwierdzono od-
stępstwa od wymagań sanitarnych na od-
działach urazowo-ortopedycznym i kar-
diologicznym, zakażenie gronkowcem 
złocistym (MRSA) na oddziałach gine-
kologiczno-położniczym i neonatologicz-
nym. Ponadto Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny stwierdził, że apteka 
szpitalna nie odpowiada wymaganiom 
sanitarnym. 

Kontrola inspekcji sanitarnej ujawniła, 
że w Strzelińskim Centrum Medycznym  
Sp. z o. o. nie wprowadzono nadzoru mi-
krobiologicznego w zakresie zbierania i ana-
lizy danych o czynnikach ryzyka zakażeń 
oraz antybiotykoterapii. Kontrola epide-
miologiczna nie obejmowała ani oceny pro-
cedur zapobiegania zakażeniom i choro-
bom zakaźnym, ani prawdopodobieństwa 
wystąpienia zakażeń związanych z udzie-
laniem świadczeń zdrowotnych. 

W wyniku kontroli przeprowadzonych 
przez NIK ustalono, że w 7 spośród 20 kon-
trolowanych szpitali składy komitetów do 
spraw zakażeń wewnątrzszpitalnych były 
niezgodne z obowiązującymi przepisami27  

27 W Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu, Szpitalu Tucholskim Sp. z o. o., Szpitalu Po-
wiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, w Strzelińskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. składy komitetów ds. za-
każeń wewnątrzszpitalnych nie odpowiadały wymogom art. 15. ust. 1 i 3 ustawy z 5.12.2008 r. o zapo-
bieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z powodu niepowołania diagnosty laborato-
ryjnego – mikrobiologa, specjalisty mikrobiologa oraz lekarza wykonującego zadania służby medycyny  
pracy w rozumieniu przepisów ustawy z 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (DzU.1997.96.593 
ze zm.). W jednym ze szpitali kontrolowanych przez Delegaturę NIK w Bydgoszczy przewodniczącym ze-
społu ds. kontroli zakażeń szpitalnych był lekarz niemający kwalifikacji określonych w § 2 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z 27.05.2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych 
(DzU.2014.746). W Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. od 1.09. 2013 r. w skład zespołu kontro-
li zakażeń szpitalnych nie wchodziła pielęgniarka lub położna – specjalista do spraw epidemiologii lub hi-
gieny i epidemiologii (art. 15 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).
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lub powołane do nich osoby nie wykony-
wały swoich funkcji28.

Nadzór Ministra Zdrowia  
nad przekształceniami szpitali
Pomimo postępującego procesu prze-
kształceń SPZOZ, Ministerstwo Zdrowia 
miało fragmentaryczne dane dotyczące 
oceny ich wpływu na dostęp do świad-
czeń zdrowotnych finansowanych ze środ-
ków publicznych, co NIK oceniła negatyw-
nie. Prowadzone w tym zakresie analizy 
(dwie w latach 2011–2014) opierały się 
na badaniu zmian w strukturze spółek na 
podstawie danych z Rejestru Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą, a nie 
na kompleksowej analizie czasu oczeki-
wania pacjentów czy kontroli tak zwane-
go selekcjonowania pacjentów. Badaniem 
objęto jedynie 48 szpitali. W 35 z nich nie 
odnotowano zmian struktury organizacyj-
nej, w 6 nastąpiła likwidacja oddziałów, 
w 7 utworzenie lub połączenie oddziałów.

Analizy przeprowadzane przez Mini-
sterstwo Zdrowia dotyczyły głównie oceny 
wpływu tych zmian na sytuację finansową 
spółek. Na podstawie danych zebranych 

od 142 spośród 174 spółek kapitałowych29 
ustalono, że pomimo zmiany formy orga-
nizacyjno-prawnej, w dalszym ciągu około 
95% przychodów ze sprzedaży osiągano 
w wyniku realizacji kontraktów zawartych 
z NFZ. Przychody z odpłatnych świadczeń 
zdrowotnych stanowiły około 4,7% przy-
chodów ze sprzedaży. Żadna ze spółek nie 
uzyskała dodatniej rentowności sprzedaży. 
Spośród 142 spółek30 zysk netto w łącznej 
kwocie 93 109 tys. zł odnotowały 94, zaś 
stratę, w łącznej wysokości 66 828,4 tys. zł, 
48 podmiotów.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, ana-
liza sytuacji finansowej spółek była utrud-
niona z uwagi na to, że w latach 2012–2014 
nie obowiązywały jednolite standardy we-
wnętrznej ewidencji i sprawozdawczości 
kosztowej dla podmiotów leczniczych. 
Zróżnicowanie ich struktur i zakresu prowa-
dzonej działalności praktycznie uniemoż-
liwiało pozyskanie wiarygodnych i porów-
nywalnych danych o kosztach świadczeń 
medycznych, zaś nieadekwatne ustalenie  
cen świadczeń kontraktowanych przez NFZ 
będzie miało negatywny wpływ na sytuację 
finansową świadczeniodawców31.

28 W jednym ze szpitali kontrolowanych przez Delegaturę NIK we Wrocławiu, w latach 2011–2014 (do 
9 czerwca) jako członków komitetu oraz zespołu kontroli zakażeń szpitalnych powołano odpowiednio le-
karza wykonującego zadania służby medycyny pracy oraz diagnostę laboratoryjnego, lecz osoby te fak-
tycznie nie brały udziału w pracach komitetu i zespołu.

29 W odniesieniu do pozostałych 32 szpitali nie uzyskano danych m.in. z powodu niewyrażenia zgody na ich 
udostępnienie przez 8 spółek, nieprzekazania informacji przez 5 JST z powodu braku podstaw prawnych, 
zmian organizacyjno-prawnych w 7 spółkach, przekształcenia 12 spółek pod koniec 2013 r. i możliwości 
przesłania informacji dopiero za 2014 r.

30 Na podstawie sprawozdań finansowych według stanu na 31.12.2013 r.
31 W projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-

blicznych (druk sejmowy nr 2505) zawarto delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw zdro-
wia do wydania zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Nie planuje się 
nałożenia obowiązku stosowania rachunku kosztów przez wszystkich świadczeniodawców ze względu na 
koszty jego wdrożenia oraz istotne trudności w zakresie możliwości zapewnienia kompatybilności danych 
przekazywanych przez wszystkich świadczeniodawców. Odpowiedź Sławomira Neumana – sekretarza 
stanu w Ministerstwie Zdrowia dla Marszałka Sejmu z 4.02.2014 r.
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Wsparcie przekształceń SPZOZ 
w spółki kapitałowe

W celu wsparcia procesu przekształceń 
Minister Zdrowia32 udzielał w latach 
2011–2014 jednostkom samorządu tery-
torialnego dotacji przeznaczonych na spła-
tę zobowiązań przejętych od SPZOZ prze-
kształconych w spółki kapitałowe. Proces 
udzielania oraz rozliczania dotacji był zgod-
ny z warunkami zawartymi w umowach. 
Jednak szacunki, których Ministerstwo 
Zdrowia dokonało na podstawie informa-
cji uzyskanych podczas wywiadów telefo-
nicznych, dotyczące skali zainteresowania 
przekształceniami na podstawie ustawy 
z 28 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej, okazały się nietrafne. Z przewidywa-
nych około 500 podmiotów, które miały 
zostać objęte przekształceniem, zmiany 
formy organizacyjno-prawnej dokonano 
jedynie w 45 spośród nich. 

Z ujętej w ustawach budżetowych na 
lata 2011–2013 kwoty 1400 mln zł prze-
znaczonej na wsparcie procesu przekształ-
ceń wykorzystano zaledwie 332,7 mln zł, 
to jest 23,8%33. Mimo tak niskiego stopnia 
spożytkowania dotacji, w Ministerstwie 
nie analizowano przyczyn takiego stanu. 
W kolejnych latach nie dostosowano kwoty 
środków tej rezerwy do liczby i wartości 
składanych wniosków o udzielenie dotacji. 

W efekcie rezerwa była niewspółmiernie 
wysoka do potrzeb. Niewielkie jej wyko-
rzystanie wynikało ze struktury zobowią-
zań SPZOZ i ograniczeń ustawowych do-
tyczących przeznaczenia tych środków na 
spłatę zobowiązań34.

Rola JST  
w procesie przekształceń szpitali
Główną przyczyną podjęcia przez JST de-
cyzji o zmianie formy organizacyjno-praw-
nej SPZOZ była konieczność dokonania 
restrukturyzacji finansowej, w tym za-
dłużenia, a także uzyskanie dodatkowych 
środków ze sprzedaży odpłatnych usług 
medycznych. 

Cztery spośród 9 kontrolowanych jedno-
stek samorządu terytorialnego, będące or-
ganami założycielskimi SPZOZ, przepro-
wadziły przed przekształceniem szczegó-
ło wą analizę potrzeb zdrowotnych ludności  
objętej opieką danego szpitala. W pozo-
stałych przypadkach nie podejmowano 
takich działań. Również po przekształce-
niu organy właścicielskie szpitali nie pro-
wadziły okresowych analiz potrzeb zdro-
wotnych, chociaż obowiązek taki wynika  
z art. 6 ustawy o finansowaniu świadczeń 
opieki zdrowotnej. Jako przykład dobrej 
praktyki można przedstawić działania po-
wiatu mikołowskiego, który corocznie 

32 Na podstawie art. 196 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.
33 Do 31.12.2013 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 45 wniosków o udzielenie dotacji od 34 podmiotów 

tworzących samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
34 Przykładowo: warunkiem uzyskania dotacji było: wpisanie spółki powstałej z przekształcenia SPZOZ 

do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31.12.2013 r. oraz spełnienie warunku polegającego  
m.in. na: spłacie przez podmiot tworzący, który przekształcił SPZOZ w spółkę kapitałową, kredytów 
bankowych zaciągniętych przez SPZOZ poręczonych przez ten podmiot, dokonanej do 31.12.2009 r. 
(art. 197 pkt 1 i 2 lit. f ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej). Tym samym dotacja nie obejmo-
wała kredytów zaciągniętych po tej dacie.
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rozsyłał ankiety do podmiotów udziela-
jących świadczeń medycznych, funkcjo-
nujących na terenie powiatu, dotyczące 
najbardziej aktualnych potrzeb. Uzyskane 
w ten sposób informacje stanowiły pod-
stawę dalszych działań, takich jak wdro-
żenie czterech programów zdrowotnych 
dla mieszkańców.

W ocenie kontrolowanych JST, moż-
liwość koordynacji zakresu udziela-
nych świadczeń zdrowotnych na pod-
stawie rozpoznania potrzeb była ogra-
niczona. Samorządy zwracały uwagę, 
że „[…] obecnie obowiązujące przepi-
sy w żaden sposób nie wskazują ani nie 
obligują podmiotów tworzących, czy 
to na poziomie gminy, powiatu czy wo-
jewództwa, do działań mających cha-
rakter konsultacji czy jakiejkolwiek 
współpracy. Jest to istotna luka prawna,  
albowiem brak jest podmiotu ustawowo 
zobowiązanego do zapewnienia lub koor-
dynacji świadczeń medycznych na danym 
obszarze”.

Dostrzegając potrzebę racjonalizacji 
rozmieszczenia placówek ochrony zdro-
wia, jednostki samorządu terytorialnego 
powoływały ciała konsultacyjne, co nale-
ży ocenić pozytywnie35. Skuteczność ich 
działań była jednak ograniczona z uwagi 
na brak możliwości władczego oddzia-
ływania na poszczególne samorządy. 
Skutkowało to tym, że kontrakty z NFZ 

były niejednokrotnie dzielone pomiędzy 
kilka podmiotów, co uniemożliwiało pełne 
i efektywne wykorzystanie bazy szpitalnej. 

W procesie przekształceń w badanych 
jednostkach samorządu terytorialnego 
nie wystąpiły istotne nieprawidłowości. 
Stwierdzono jednak przypadki akcepto-
wania sprawozdań likwidatorów, pomi-
mo nieprzeprowadzenia inwentaryzacji 
majątku na dzień poprzedzający rozpo-
częcie likwidacji SPZOZ oraz jej zakoń-
czenie. Ujawniono również przekazanie 
umowami cesji wierzytelności likwido-
wanego SPZOZ w kwocie 968,9 tys. zł 
na rzecz nowo powołanej spółki, zamiast 
na rzecz jednostki samorządu terytorial-
nego, co było niezgodne z art. 53a ustawy 
z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej.

W niektórych jednostkach samorządu 
terytorialnego, z uwagi na skalę zadłużenia 
SPZOZ, które musiałoby zostać przejęte 
przez organ założycielski, proces likwida-
cji lub przekształcenia SPZOZ w spółki 
kapitałowe nie został zakończony lub też 
nastąpiło przejęcie działalności leczniczej 
przez podmioty prywatne. 

W przypadku szpitala, dla którego or-
ganem założycielskim był powiat śremski, 
w kontrolowanym okresie równolegle funk-
cjonowała spółka oraz SPZOZ, którego za-
dłużenie systematycznie zwiększało się i na 
koniec 2013 r. wyniosło 89 553,38 tys. zł, 

35 Patrz program wojewódzki — „Strategia polityki zdrowotnej województwa łódzkiego na lata 2006–2013”; 
w 2012 r. została powołana Regionalna Rady Polityki Zdrowotnej. W skład Rady weszli przedstawiciele 
m.in.: Wojewody Łódzkiego, Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, Zrzeszenia Szpitali Powiato-
wych i Miejskich Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia, a także Sejmiku Województwa Łódzkiego. W 2014 r. członkowie Rady opiniowali m.in. diagnozę 
do „Strategii polityki zdrowotnej dla województwa łódzkiego na lata 2014–2020”, analizę SWOT dla wo-
jewództwa w zakresie ochrony zdrowia oraz projekt wymienionej strategii.
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a przychody 1493,35 tys. zł. Przychody 
spółki, która przejęła działalność medycz-
ną wyniosły w 2013 r. 44 898,26 tys. zł. 
Zdaniem NIK, przyczyną równoległego 
funkcjonowania SPZOZ było to, że za-
kończenie likwidacji SPZOZ spowodo-
wałoby konieczność przejęcia zobowiązań 
przez powiat lub spółkę, których obsługa 
mogłoby stanowić zagrożenie dla funkcjo-
nowania tych podmiotów.

W przypadku Starostwa Powiatowego 
w Gorzowie Wielkopolskim36, pomi-
mo rozpoczęcia likwidacji SPZOZ 
w Kostrzynie nad Odrą w 2007 r., do 
dnia zakończenia kontroli NIK pro-
ces ten nie został ukończony z uwagi na 
kwotę zobowiązań SPZOZ, które wynio-
sły 99 881,4 tys. zł37. Działalność medycz-
na została przejęta przez nowo utworzo-
ną spółkę38, która następnie została zbyta 
przez powiat39. Według NIK, nastąpiło to 
wskutek tego, że powiat nie miał możliwo-
ści wygospodarowania tak dużych środ-
ków bez uszczerbku dla realizacji zadań 
własnych.

Przejęcie szpitala przez inwestora pry-
watnego nastąpiło również w powiecie 
gostynińskim. Podejmowane w latach 
2011–2012 działania restrukturyzacyjne, 

polegające między innymi na zmniejszeniu 
zatrudnienia oraz obniżeniu wynagrodzeń, 
okazały się nieskuteczne. Zobowiązania 
jednostki wzrosły z 27 896,9 tys. zł (w tym 
wymagalne 3529,6 tys. zł) na koniec 2010 r. 
do 39 522,5 tys. zł (w tym wymagalne 
18 103,1 tys. zł) na koniec 2012 r. 

Narastanie zadłużenia spowodowało, że 
powiat wydzierżawił szpital i przychodnię 
przyszpitalną podmiotowi zewnętrznemu, 
natomiast podstawową opiekę zdrowot-
ną przekazano spółce40 powołanej w miej-
sce SPZOZ. W ramach aportu spółka ta 
otrzymała nieruchomości o wartości ponad 
17 mln zł, wykorzystywane na prowadze-
nie między innymi jej działalności statuto-
wej. Niewielkie przychody z tytułu udzie-
lania świadczeń w podstawowej opiece 
zdrowotnej oraz trudności w regulowaniu 
zobowiązań spowodowały, że w styczniu 
2014 r. został złożony wniosek o ogłosze-
nie upadłości spółki. Majątek tego pod-
miotu stanowi masę upadłościową i nie ma 
gwarancji, że w przyszłości będzie prze-
znaczony na cele działalności medycznej. 
Może to istotnie utrudnić wykonywanie 
przez powiat zadań władzy publicznej  
wynikających z ustawy z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

36 Przebieg procesu likwidacji szpitala oraz zagospodarowania jego majątku był przedmiotem kontroli Dele-
gatury NIK w Zielonej Górze, zakończonej w marcu 2009 r. Wydana przez NIK ocena negatywna w zakre-
sie działań powiatu uzasadniona została m.in. brakiem skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem szpi-
tala w latach 1999–2006, a w konsekwencji zbyt późnego podjęcia decyzji o jego likwidacji.

37 Według stanu na 31.05.2014 r.
38 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w KRS 20.06.2007 r.
39 13.08.2007 r. powiat zbył 51% udziałów (po cenie nominalnej) na rzecz firmy KNOW HOW w Szczeci-

nie, a 12.09.2007 r. nabywca zbył je po cenie nominalnej na rzecz firmy Nowy Szpital Holding Sp. z o.o. 
z siedzibą w Szczecinie. 13.08.2007 r. Wojewoda Lubuski wpisał do rejestru zakładów opieki zdrowotnej 
Nowy Szpital jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 6.03.2008 r. Powiat zbył dalsze 39% udziałów 
w spółce.

40 Data wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
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finansowanych ze środków publicznych41 
(m.in. art. 6 pkt 1 oraz art. 8) w odniesie-
niu do jego mieszkańców.

Kontrolowane jednostki samorządu te-
rytorialnego wspierały proces przekształ-
ceń SPZOZ, głównie przez przejęcie zobo-
wiązań42 likwidowanych SPZOZ w łącz-
nej wysokości 244 324 398,51 zł oraz 
ich spłatę – 201 468 010,5443 zł, w tym 
111 642 878,57 zł z dotacji uzyskanej od 
Ministra Zdrowia. Podejmowały również 
starania o umorzenie części przejętych 
zobowiązań44.

Nadzór nad szpitalami  
działającymi w formie spółek

Organy właścicielskie spółek wykorzysty-
wały głównie instrumenty nadzoru prze-
widziane w Kodeksie spółek handlowych. 
Trzy spośród 9 skontrolowanych jednostek 
samorządu terytorialnego przeprowadza-
ły w badanym okresie kontrole lub audy-
ty podległych szpitali45. 

Starostwo Powiatowe w Kutnie zlecało 
audyt podmiotom zewnętrznym. Audyt 
w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym 

Sp. z o. o. wykazał nieprawidłowości pole-
gające między innymi na podwójnym faktu-
rowaniu należności z tytułu nadwykonań,  
braku kontrasygnat głównego księgowego 
na zawieranych umowach, podpisywaniu 
niekorzystnych dla szpitala umów o dzie-
ło, zatrudnieniu na kierowniczym stano-
wisku osoby z prawomocnym wyrokiem 
zakazującym pracy na takim stanowisku, 
nierozliczaniu zaliczek pobieranych na po-
czet wynagrodzenia. Dokonana w następ-
stwie audytu korekta kosztów i należno-
ści z tytułu nadwykonań spowodowała 
podwyższenie wykazanej przez spółkę 
straty netto z kwoty około 1,5 mln zł do 
3 mln zł. W związku z wynikami audytu 
zarząd spółki przekazał do prokuratury 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez poprzedni zarząd46.

Wnioski
Ustalenia kontroli wskazują, że przekształ-
cenie szpitali w spółki nie spowodowało 
istotnych zmian w sposobie zarządzania 
tymi jednostkami47. Przekształcone pod-
mioty nie podjęły wystarczających działań  

41 DzU.2008.164.1027 ze zm.
42 Dla porównania, kwota przejętych należności wyniosła 5 646 375,51 zł.
43 Kwota ta obejmuje odsetki, które narosły w latach 2011–2014 (do 30 kwietnia) od przejętych po SPZOZ 

zobowiązań.
44 Przykładowo: Starostwo w Poddębicach doprowadziło do umorzenia 593,41 tys. zł przejętych zobowią-

zań; Starostwo w Kutnie doprowadziło do umorzenia zobowiązań o wartości 680,81 tys. zł; Starostwo 
w Braniewie – 240,30 tys. zł.

45 Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2011–2014, przeprowadził 7 kontroli w spółkach po-
wstałych z likwidacji lub przekształcenia SPZOZ, tj. w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach 
Sp. z o. o. (3 kontrole, w tym jedna dotycząca stażystów), Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. 
z siedzibą w Zagórzu (2 kontrole); Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o. o. (1 kontrola); Mazowieckim 
Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. (1 kontrola). Z kolei Samorząd Województwa Dolnośląskie-
go wszczął kontrolę w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o. o. w kwietniu 2014 r.

46 Prokuratura wszczęła śledztwo, które zostało umorzone w grudniu 2013 r.
47 Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że powyższe ustalenia są zbieżne z ustaleniami poprzedniej kon-

troli NIK dotyczącej procesu przekształceń szpitali, która również wykazała, że zmiana formy organiza-
cyjno-prawnej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych nie doprowadziła do trwałej poprawy ich 
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w celu poprawienia efektywności swego 
funkcjonowania. Tylko nieliczne z nich ba-
dały i analizowały rynek usług medycz-
nych, zaś te, które tego nie czyniły, miały 
trudności w podejmowaniu decyzji za-
rządczych, zwłaszcza dotyczących zmia-
ny zakresu udzielanych świadczeń. Ponad 
90% przychodów ogółem pochodziło 
z kontraktów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, a jedynie około 5% stanowi-
ły przychody z tytułu odpłatnych usług 
medycznych. 

Uzależnienie spółek od przychodów 
z NFZ spowodowało, że ich przychody 
były kształtowane nie tyle przez działania 
zarządzających, ile przez decyzje płatni-
ka publicznego i jego sytuację finansową. 
Decydującym bodźcem uwzględnianym 
przez spółki podczas kształtowania ofer-
ty usług medycznych były nie lokalne po-
trzeby pacjentów, lecz decyzje Funduszu, 
jakie świadczenia będzie on kontraktował. 

W tej sytuacji brakowało bodźców do 
prowadzenia szczegółowego rachunku 
kosztów, skoro zawarcie kontraktu po 
określonych przez płatnika cenach miało 
zasadnicze znaczenie dla dalszego istnie-
nia podmiotu. W efekcie nie szacowano 
rentowności poszczególnych procedur 

medycznych48, a zarządzający spółkami 
nie wykorzystywali tego narzędzia w celu 
przeprowadzenia restrukturyzacji działal-
ności. Wyżej opisane zjawiska świadczą 
o tym, że spółki, podobnie jak SPZOZ, 
miały ograniczone możliwości zmiany pro-
filu swojej działalności.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, 
zmiana formy prawnej podmiotów leczni-
czych może przynieść korzyści w wyniku:
• wprowadzenia przez spółki narzędzi 

usprawniających zarządzanie, uwzględ-
niających między innymi rozpoznanie 
lokalnych potrzeb i ocenę rynku usług 
medycznych;

• dalszej przebudowy przez Ministra 
Zdro wia systemu ochrony zdrowia 
i stworzenia mechanizmów realnej kon-
kurencji między spółkami o środki pu-
bliczne na podstawie jakości i efektów 
świadczonych usług49.
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 sytuacji finansowej oraz dostępu do usług medycznych. Patrz Informacja o wynikach kontroli przekształ-
ceń własnościowych wybranych szpitali w latach 2006–2010, Warszawa, listopad 2011 r., <http://www.
nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,8649.html>.

48 Analiz takich dokonywano w sposób uproszczony, przez podział kosztów na poszczególne komórki orga-
nizacyjne szpitala.

49 Wniosek ten nawiązuje do wniosku sformułowanego już wcześniej, w Informacji o wynikach kontroli  
pt. Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej, nr ewid. P/13/131.
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