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Katowice,  20  lipca  2011 r.
KN ZK.1711.00008.2011

Pani
Iwona Łobejko
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu



Wystąpienie pokontrolne
Na podstawie: 
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                      o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm),
- art. 67 ust. 2 i 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),
- Regulaminu kontroli instytucjonalnej wydziałów, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych oraz innych podmiotów, stanowiącego załącznik do uchwały nr 725/363/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia                    1 kwietnia 2010 r.,
pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanym przez Panią Szpitalu w zakresie wybranych zagadnień z gospodarki finansowej za 2010 r. i bieżącej. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 31.05.2011 r. 
Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości: 
	Niedołożenie należytej staranności przy zawarciu umów z Prywatną Przychodnią Lekarską w Opolu na wykonywanie zabezpieczenia medycznego, tj. dyżurów medycznych, poprzez określenie w nich między innymi, że dyżury medyczne pełnione będą w dni powszednie od godziny 14:35 do godziny 7:00. W przypadku pracowników Szpitala równocześnie   zatrudnionych   przez   Przychodnię,   tak   ustalony   czas 


pełnienia dyżurów (od 14:35 do 7:00) nakładał się z czasem pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy (7:25 do 15:00), a jednocześnie nie była zapewniona ciągłość pracy od godziny 7:00 do 7:25. W następstwie powyższego podwójnie zapłacono za ten sam czas pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę i umów z ww. podmiotem (od 14:35 do15:00). Wyliczono koszty nałożenia się czasu pracy za I kwartał 2010 r. na kwotę 5.621 zł,
          pkt II.5.2 str. 32 – 34 protokołu kontroli;

2. Naruszenie art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy  i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów poprzez  przyjmowanie urlopu wypoczynkowego do rozliczenia czasu pracy lekarzy pracujących na podstawie art. 32ja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej- w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień.
Doliczenie urlopu wypoczynkowego do rozliczenia czasu pracy ponad normę 48 godzin tygodniowo spowodowało wypłatę nienależnego wynagrodzenia, 
                                    pkt II.4.2 str. 22, 25, 26 protokołu kontroli;

3. Naruszenie § 3 pkt 2 umowy pożyczki nr 956/ZD/2010 zawartej z Województwem Śląskim w dniu 28.04.2010 r. z przeznaczeniem na realizację projektu „Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich” przyznanej w kwocie 877.873,34 zł  poprzez niedotrzymanie terminu spłaty pierwszej raty pożyczki, przypadającego na dzień 31.03.2011 r. w wysokości 109.819,18 zł, w tym odsetki 85,03 zł. Na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych, tj.17.05.2011 r. zapłacono tylko odsetki od pożyczki w kwocie 85,03 zł,
                                          pkt II.1 str.6 protokołu kontroli;

4. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., a od dnia 25.06.2010 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:
a) art. 46 ust. 1 poprzez dokonanie nieterminowego zwrotu wadium wykonawcy, którego oferta nie została wybrana w postępowaniu na dostawę 41 szt. łóżek wraz ze stolikami przyłóżkowymi i materacami. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu w 15.11.2010 r. Wadium zwrócono wykonawcy w dniu 10.12.2010 r., tj. po 25 dniach, licząc od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
pkt II.3 str. 17 protokołu kontroli;

b) art. 46 ust. 1a poprzez dokonanie nieterminowego zwrotu wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu na dostawę 41 szt. łóżek wraz ze stolikami przyłóżkowymi i materacami. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26.11.2010 r. Wadium zostało zwrócone w dniu  10.12.2010 r., tj. 14 dni po zawarciu umowy.
Zgodnie z art. 46 ust. 1a wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
pkt II.3. str. 17 protokołu kontroli;

c) art. 151 ust. 1 poprzez dokonanie nieterminowego zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wymianę baterii oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary w Sosnowcu. Przedmiot zamówienia został odebrany protokołem odbioru z dnia 15.11.2010 r., natomiast  zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy (70%) nastąpił w dniu 28.03.2011 r., tj. 103 dni po wymaganym terminie. 
Zgodnie z Art. 151 ust. 1 zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
 pkt II.3. str. 16 protokołu kontroli;

d) art. 95 ust. 2 poprzez  przekazanie z opóźnieniem Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na dostawę systemu laserowej chirurgii rogówkowej z platformą planowania zabiegów. 
Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23.08.2010 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 6.09.2010 r.,  tj. 14 dni po zawarciu umowy. 
Zgodnie z art. 95 ust. 2 jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
pkt II.3. str. 12 protokołu kontroli;

e) art. 95 ust. 1 poprzez przekazanie z opóźnieniem ogłoszenia o udzieleniu zamówienia do Biuletynu Zamówień Publicznych, co dotyczyło postępowań na:

- kompleksową modernizację oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5, im. Św. Barbary w Sosnowcu – wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 7.12.2010 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2010 r., tj. 8 dni po zawarciu umowy, 

- wymianę baterii oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary w Sosnowcu. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 18.10.2010 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2010 r., tj. 16 dni po zawarciu umowy. 

Zgodnie z art. 95 ust. 1 jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
pkt II.3 str. 16, 18 protokołu kontroli;

5. Naruszenie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) poprzez nieterminowe oraz w nieprawidłowej wysokości przekazanie odpisu na ZFŚS, tj. do końca maja 2010 r. odprowadzono 20,5% odpisu zamiast co najmniej 75%, natomiast 48,8% odprowadzono w dniu 19 października 2010 r., zamiast do końca września 2010 r. Przedmiotowa nieprawidłowość była również kwestionowana w wystąpieniu pokontrolnym wydanym w następstwie poprzedniej kontroli finansowej,
pkt I.3 str. 3 protokołu kontroli.

Mając powyższe na względzie zalecam:
Umowy z zewnętrznymi podmiotami na realizację świadczeń zdrowotnych zawierać w sposób zapewniający ciągłość udzielanych przez Szpital świadczeń medycznych oraz zabezpieczający interes finansowy Szpitala. 
	Wzmocnić nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za czas pracy lekarzy, jego planowanie, ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie mając na względzie obowiązek funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
	Terminowo regulować powstałe zobowiązania między innymi dotyczące spłaty ww. pożyczki oraz odpisów na ZFŚS.
	Przy udzielaniu zamówień publicznych przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Sprawozdanie o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

