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NKO-401-24/08 

 

Pan 

Bronisław Szczeciński 

Likwidator 

Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej  

w Krapkowicach w likwidacji 
 

 

W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 

2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach od 1 września 2008 r. do 

7 października 2008 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Krapkowicach będącym w likwidacji od dnia 1 września 2008 r. kontrolę problemową 

gospodarki finansowej za lata 2006 – 2007 oraz wybranych zagadnień za lata 2004 i 2005.  

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności szpitala będące głównie konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 28.10. 2008 r. 

1 .  U s t a l e n i a  k o n t r o l i   

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Naruszenie przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości polegające na: 

− nieokreśleniu przyjętych w jednostce zasad klasyfikacji zdarzeń oraz powiązania kont 

ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej (protokół kontroli str. 6, 7), 
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− braku wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 

nośnikach danych (protokół kontroli str. 7), 

− braku opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub 

funkcji oraz określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji 

(protokół kontroli str. 7), 

− braku w zakładowym planie kont uregulowań dla kont o symbolach „133, 231, 252, 

500, 503, 705” (protokół kontroli str. 16), 

− nieoznaczeniu księgi rachunkowej (dziennika) nazwą programu przetwarzania 

(protokół kontroli str. 22), 

− braku podsumowań obrotów na kolejnych stronach wydruków komputerowych 

zestawienia obrotów i sald dotyczących kont 200 – rozrachunki z odbiorcami i 201 – 

rozrachunki z dostawcami (protokół kontroli str. 22). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy i byli Dyrektorzy SPZOZ w Krapkowicach. 

2. Nieterminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdań w zakresie operacji 

finansowych (Rb-Z i Rb-N), 

(protokół kontroli str. 24-25). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy i byli Dyrektorzy SPZOZ w Krapkowicach.  

3. Nieustalenie w formie pisemnej procedur kontroli finansowej w zakresie wynikającym z 

dyspozycji art. 47 ustawy o finansach publicznych, 

(protokół kontroli str. 11 – 14). 

Odpowiedzialność ponoszą byli Dyrektorzy SPZOZ w Krapkowicach. 

4. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec kontrahentów, co 

spowodowało zapłatę przez jednostkę odsetek karnych w kwocie 128.657,50 zł,  

(protokół kontroli str. 31-37). 

Odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy oraz byli Dyrektorzy SPZOZ w 

Krapkowicach. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 16 ust.1 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

5. Zawarcie umów dotyczących wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szpitala na świadczenie 

usług medycznych pomimo braku opinii Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz braku 

zgody (w jednym przypadku) Zarządu Powiatu, co jest sprzeczne z uregulowaniami 

określonymi w  uchwale nr XVI/94/2000 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 
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24 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania 

majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Krapkowicach, 

(protokół kontroli str. 31 – 34). 

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą byli Dyrektorzy SPZOZ w Krapkowicach. 

6. Nieprzestrzeganie przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo 

zamówień publicznych polegające na: 

− nieprawidłowym ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia (protokół kontroli str. 

38 – 41), 

− nieudzieleniu odpowiedzi na pytanie oferenta w sprawie Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (protokół kontroli str. 42), 

− niedopełnieniu obowiązku potwierdzania pisemnie pocztą faktu przekazywania 

wykonawcom dokumentacji przetargowej faksem lub drogą elektroniczną (protokół 

kontroli str. 44, 48), 

− nieodrzuceniu ofert, których treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, (protokół kontroli str. 44 – 45, 48 – 49). 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 17 

ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

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

Odpowiedzialność ponoszą byli Dyrektorzy SPZOZ w Krapkowicach. 

 

I I .  W n i o s k i  p o k o n t r o l n e  

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia 

prowadzenia zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając 

na podstawie art.9 ust.2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, wnosi o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o 

podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

1. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Dostosować dokumentację 

opisującą przyjęte zasady rachunkowości oraz ewidencję księgową do potrzeb jednostki i 

wymogów wynikających z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości ( j. t. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).  

2. Przestrzegać terminowego sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji 

finansowych organowi nadzoru, stosownie do przepisów określonych w § 5 rozporządzenia 
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Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

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

3. Ustalić i wdrożyć procedury kontroli finansowej w zakresie przygotowania i rozliczania 

inwestycji, gospodarowania materiałami i towarami, ze szczególnym uwzględnieniem 

leków oraz zasad udzielania i rozliczania zaliczek,  zgodnie z art. 47 ustawy o finansach 

publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

4. Podjąć skuteczne działania w celu zapewnienia terminowego regulowania wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań i niedopuszczenia do powstawania odsetek karnych z tego 

tytułu. Przestrzegać w tym zakresie zasad wynikających z art. 35 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy o 

finansach publicznych.  

5. Wydzierżawianie i wynajmowanie pomieszczeń szpitala na świadczenie usług 

medycznych dokonywać ściśle na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu nr 

XVII/95/2000 w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku 

trwałego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach. 

6. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzić z należytą starannością z 

zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z poźn. zm). Wzmocnić nadzór nad 

trybem wyboru ofert oraz przestrzegać zasady pisemności postępowania o udzielenie 

zamówień publicznych. 

Stosownie do postanowień art. 9 ust.3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach nie wykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych w myśl 

art.27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

Zgodnie z art. 9 ust.3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków 

zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do 

Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię 

lub niewłaściwe zastosowanie. 

Do wiadomości:                                                                                                                                 

Starosta Krapkowicki                                                                                                                         Prezes                                                                                   

                                                                                                  Janusz Gałkiewicz 

                                                                                                              /--/ 


