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Maryi Panny
lv Czestochowie

Wystapicniepokontrolne

Inspektorzy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili
wdniach od 12 do 27 paldziernika 2017 r. kontrolg problemow4 w zakresiegospodarki
finansowej Wojew6dzkiego Szpitala Specjalistycznegoim. NajSwigtszej Maryi Panny
od 1 stycznia2013r. do 27 paLdziernika20lTr.
z siedzib4w Czgstochowieza o\<res
Ustalenia kontroli zostaly zawarte w protokole kontroli, podpisanym w dniu
w jednostcekontrolowanej.
9 listopada2077r., ktoregojeden egzemplarupozostawiono
nieprawidiowoSci,wskazuj4cwnioski zmierzaj4cedo ich
Ponizejprzedstawiamposzczegolne
oraz osoby odpowiedzialne za nreprawidlowe
dzialalnoSci
usunigciai usprawnienia badanej
wykonywanie czynnoSci sluzbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia 7 pa2dziernika
(Dz.U . z 2016r. poz. 561).
1992r. o regionalnychtzbachobrachunkowych

W zakresieervidencjiksiggorvej:
W latach 2015 - 2017 (do dnia zakonczenia kontroli) w Wojewodzkim Szpitaltt
Specjalistycznymim. ItrajiwigtszejMaryi Panny z siedzibq w Czgstochowie,zwanymdalej
,,Szpitalem" obowiqzywala wprowadzonazarzqdzenieml{r 86/2012 Dyrektora Szpitala
z dnia I3 listopada 2012 r. ze zmianami,obowiqzujqcaod I stycznia 2012 r. - PoliQka
rachunkowoici, ktora zawierala wewngtrzne niespojnoici. Stosownie do art. B ust. I
ustawyz dnia 29 wrzeinia 1991 r. o rachunkowoici(Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6in. zm.,
nastgpnieDz. U. z 2016 r. poz. 1047z poin. zm.), olveilajqc zasadyrachunkowoicinalezy
zapewnit wyodrgbnienie w rachunkowoici wszystkichzdarzen istotnych do ocenysytuacii
majqtkoweji finansowej, przy zachowaniuzasadyostroinoici.
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rachunkowoici wykaz kont (wydruk z ewidencii
stanowiqcy zalqcznik do polityki
"wprowadzonynti
w polityce rachunkowosci zqsadami
ksiggovtej) nie byt spojny z
powyisze zasady wynikaly z publikacii
grupowaniaoperacji na poszczegamycttkoniach.
-ksiggowej przez Marig SteJko'
pfi. ,,Plan kont dla Sp ZOZ", edyciawrzesien2009 r., opracowanej
kredytow i poiyczek
Niezgodnoit shuierdzono w zal<resie ewidencji
analityki do konta 244 zaciqgnigtychprzez szpital, ktora byta prowadzona w forntie
w powolanejpubtikacji natomiastkonto 244 oznacza
,,Rozrachunki'wewnqtrzzakladowe";
sPorne".
,,Roszczenia
zobowiqzan wymagalnych,
w wykazie kont szpitala nie okreilono sposobu ewidencji
pontimo braku ol<reilenio zasad iej prowadzenia
.jednak byta one prowadzona
pottyce rachunkowoici nie wskazanowersji oprosramowania
Y::y;,::Y:r::;:r:;;;:i
i daty rozpocz7cia
i ego eksploatacji.
finansowo-ksiggowego
jednostkapowinna posiadat
zgodniez art. l0 ust. I pkt 3, lit. c ustawyo rachunkowoici,
przez niq zasady (politykg)
dokumentacjg opisujqcq w jgzyku pittktnt przyigte
prowodzenia ksiqg rachunkowych,
rachunkowosci,o w szczegolnoicidoeczqce sposobu
elrsploatacii. w myil
w tym okreirenie wersji oprogramowania i daty rozpoczgciaiego
rachunkowoici to wybrane
art. 3 ust. I pkt I I usmwl o rachunkowo1'ci,polityka
ustawq. stosowniedo art. l0 ust' 2
przezjednostkg ror*iqrania dopuszczone
i sto,yowane
pisemnei i aktualizuie
wvt, ustawyo rac-hunkowoici,kieiownik jednostki ustala w formie
p oli tykgr achunkowoi ci.
przyczynq powstania shuierclzonej nieprawidlowoici byto nieaktualizowanie zasad
prowadzenia ksiqg
ktasyfikacji zclarzefi adelcwatnie do stosowanego sposobu
rachunkowoici nalezalo do
rachunkowych. opracowanie dokuntent6w w zakresie
Szpitala. Za aktualizacjg
obowiqzkowp. Barbary Leszczynskiej Glownego Ksiggowego
p' Barbara
jednostki;
kotejni dyrektorzy
polityki rachunkowoici odiowraiali
(io 3l marca 2017 r.), p. JanuszKapustecki (p'o' Dyrektora
Magnuszewska-pankiewic,
Kaczmarek(od I paidziernika
Szpitalaod I lo,uietniado 30 wrzeinia 2017 r,), pt.Dariusz
2 0 1 7r . ) .
Wnioseknr 1
przyjEtej polityki
Uzupelni6 obowi4zujEcq w Szpitalu dokumentacjE
rozpoczqciajego
rachunkowoScio wskazanie wersji oprogramowaniai daty
ksiggowej zobowi1zan
sposobu prowadzenia ewidencji
i,
eksploatacj
zakladowy plan kont w zakresieopisu r nazwy
wymagalnych oraz zaktuah-zowa6
pkt 3 lit' c ustawy
kontaiqq, stosowniedo wymogow art. 8 ust. l, art. 10 ust' I
(Dz. lJ.22017 r. poz. 2342),majqc
z dnia29 wrzeSnia1994r. o rachunkowoSci
na uwadzeart.3 ust. 1 pkt Il orazart. 10 ust. 2tej ustawy'
bqdi przeniesionena
w latach 20..5- 2016ksiggi rachunkowenie zostalywydrukowane
niezgodnez art. I3 ust. 6
inny trwaly noinik danych na koniec roku obrotowego,co byto
z 2013 r. poz' 330 z p6in' zm'
ustawyz dnia 29 wrzeinia I99l r. o rachunkowoSci(Dz. U.
przepisu,ksiggi rachunkowe
i Dz. U. z 2016r. poz. 1017 z poin. zm.).stosowniedo ww.
za r6wnowa2ne
nalezy wydrukowat nie poiniej ni| no koniec roku obrotowego.
na i{ormatyczny noinik
z wydrukiemuznajesig przeniesienietreSci trsiqgrachunkowych

danych,zapewniajqcy trwaloit zapisr.ti{ormacji, przez czas nie krotszy od wymaganego
dla przechowywania ksiqg r achunkowych.
Organizowanie i nadzorowanie rachunkowoici Szpitala naleialo do p. Barbary
Leszczyriskiej- Glownego KsiggowegoSzpitala.
Wniosek nr 2
Zapewnic prawidlowe utrwalanie tre5ci ksi4g rachunkowych na koniec roku
obrotowego poprzez ich wydrukowanie bqdL przeniesienie treSci ksiqg
rachunkowychna informatycznynoSnikdanych, stosowniedo wymogow art. 13
ust. 6 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoSci(Dz.U. z 2017 r.
poz.2342).

publicznegozakladu opieki zdrorvotnej:
W zakresiecllugusamodzielnego
14/latach 2015 - 2016 nie przestrzegano zasady dokon|nvanie wydatkow publicznych
w terminach wynikajqcych z wczeiniej zaciqgnigtychzobowiqzait, czym naruszonoart. 41
ust. 3 pkt 3 ustawyz dnia 27 sierpnia2009 r. ofinansochpublicznych(Dz. U. z 2013 r.,
poz.8B5zpoin. zm.,anastgpnieDz. U. z 2016r.poz. IB70 zpoin. zm.).
Powy2szedoQczylozobowiqzan:
zl (stan
- w 2015 r. z etulu dostaw towar6w i uslug w lqcznej kwocie 31.861.899,19
zobowiqzanwymagalnychna 3l grudnia 2015 r.)
- w 20I6 r. z tytulu dostawtowar|w i uslugw lqcznejkwocies3.l2l.05g,69 zl orazz Qtulu
nieterminowego oclpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjcrlnych w kwocie
225.994,29zl (stanzobowiqzariwymagalnychna 3l grudnia 2016 r').
W zwiqzku z nieterminowym regulowaniem zobowiqzan LVojewodzki Szpital
Specjatiiryrrry im. I,{ajSwigtszejMaryi Panny zaplacil odsetki za zwlokg oroz oplaty
prolongacyine:
- w 2015 r. w wysokoici 2.441.606,85zl, w tym; z Qtulu dostaw towardw i uslug
2.203,686,00zl, z pozostatych tytulow 237.920,85 zl (wobec sektora rzqdowego
50.759,00zl, inne
3.485,41zl, sektora ubezpieczeit
1.085,00zl, sektorasctmorzqdowego
1 8 2 . 5 9 1 , 4z4l ) ,
zl,
- w 2016 r. 1.857.924,90
zl, w tym; z tytulu dostaw towardw i uslug 1.576.156,06
sektora
zl,
IL0l4,B2
rzqdowego
z pozostalychtytulow 281.768,84zl (wobec sektora
I24.435,82zl, inne I46'3I8,20 zl).
ubezpieczen
- 2016 przez
W trakcie kontroli 153 faktur VAT wystawionych t1) latach 2015
34 kontrahentdw,shuierdzono,ze opoinienia w uregulowaniuzobowiqzariobjgQchprobq
kontroli,skutkujqcenaliczenienti zaplatqodsetekw lqczneikwocie 281.I17,87 zl, wyniosly
od 3I do 786 dnL
przyczynq nieterminowego regulowania platnoici byl brak plynnoici finansowei,
spowodowanyglownie niepol<rywaniemlub niebiezqcympokrywaniem przez I'{arodowy
Fundusz Zdrowia poniesionych kosztfw procedur wykonanych ponad plan wynikajqcy
z umdw o wykonywanieiwiadczen medycznych.

ponosila p, Barbara
Odpowiedzialnoit za nieterminowe regulowanie ww. zobowiqzan
art. 53 ust. I ustawy
Mignuszewska-pankiewicz- byty Dyrektor Szpitala, ne podstawie
sektorafinans'w
o fronrach publicznych.Zgodni.ez tynt przepisem,kierownikiednostki
jednostki'
pibtfrrrychlest odpowiedzialnyza caloit gospodarkifinansowei tej
Wnioseknr 3
Wzmocnic dzialaniaw celu zapewnieniaterminowegoregulowania zobowr4zan
Panny
wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznegoim. Najswigtszej Maryi
do art. 44 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia
z siedzib4w czgstochowie,^stosownie
r. o finansachpublicznych(Dz.IJ.22017 r., po,.2077), maj4c
27 sierpni-a2009
na uwadzeart.68 oraz 69 ust. 1 pkt 3 tej ustawy'

r. o regionalnych
Stosowniedo treSci art.9 ust. 3 ustawy z dnia7 paldziernika 1992
tealizacji
sposobie
o
sprawozdanie
izbachobrachunkowych(Dz. u. z 2016 r. poz. 561),
obrachunkowej
wnioskow pokontrolnych nalezy przediozyc Regionalnej rzbie
wyst4pienia.
niniejszego
w Katowicach,w terminie 30 dni od daty otrzymania
przysluguje.prawo
Do wnioskow pokontrolnych zawartychw niniejszymwyst4pieniu
paf'dziernika
dniaT
z
zakresiervymienionymlv art. 9 ust. 4 ustalvy
zgloszemazastrzeLenw
wnosii do Kolegium
1g9zr. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzelenia moLna
pokontrolnego.
tutej szejrzby. w terminie 14 dni od daty otrzymaniawyst4pienia
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