Szczecin, 08 maja 2013 r.
RKL 80/V/2013

Pan
Sławomir Neumann
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

Odpowiadając na Pana pismo MZ-OZG-70-31131-10/EK/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.,
dotyczące zgłaszania ewentualnych uwag do:
1) projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
2) projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,
uprzejmie informujemy, że do przesłanej wersji projektu rozporządzenia wskazanego w pkt 1
nie zgłaszamy uwag.
Natomiast w zakresie projektu rozporządzenia wymienionego w pkt 2 wnosimy następujące
uwagi:
Propozycja ustanowienia obowiązku posiadania „transportu sanitarnego, stacjonującego
w lokalizacji, w której udzielane są świadczenia gwarantowane”, jako powodująca bardzo
wysokie koszty po stronie szpitala i de facto nie zwiększająca poziomu bezpieczeństwa pacjenta,
jest całkowicie nieracjonalna.
Powołany wymóg powodować będzie obowiązek całodobowego utrzymania karetki w stanie
gotowości.
Dla zabezpieczenia powyższego koniecznych jest 6 osób (3 zmiany po 2 osoby). Przy założeniu,
że wysokość wynagrodzenia dla członka zespołu kształtować się będzie na poziomie 3 200 zł
z pochodnymi, roczny koszt samych tylko wynagrodzeń wyniesie 280 000 zł. Mając na uwadze,
że projekt zakłada posiadanie transportu w każdej lokalizacji, do powyższych kosztów
należałoby doliczyć zwielokrotnione koszty przez liczbę miejsc udzielania świadczeń przez
danego świadczeniodawcę. I tak np. w przypadku prowadzenia działalności w dwóch
lokalizacjach, sam roczny koszt wynagrodzeń wzrósłby do kwoty 560 000 zł, a w przypadku
trzech do kwoty 840 00 zł, itd.

Do ww. kosztów wynagrodzeń należy doliczyć jeszcze koszt zakupu ambulansów (zakup
jednego ambulansu to koszt co najmniej 120 tys. zł), koszty ubezpieczenia, serwisów, napraw,
modernizacji oraz inne koszty eksploatacyjne.
Przedmiotowa regulacja powoduje zatem dla świadczeniodawców bardzo istotne, dotkliwe
i niepotrzebne obciążenia finansowe, które i tak nie zagwarantują pacjentom bezpieczeństwa,
a spowodują jedynie konieczność ponoszenia zbędnych wydatków na utrzymanie ambulansów,
których potencjał i tak nie będzie wykorzystany.
Powyższy obowiązek nie uwzględnia nadto charakteru świadczeniodawcy. Jeżeli bowiem dany
świadczeniodawca udziela świadczeń na rzecz np. dzieci czy z zakresu neonatologii,
to utrzymywanie przez takiego świadczeniodawcę ambulansu standardowego jest niecelowe
i nie zabezpiecza pacjentów o takim profilu.
Powyższe, jak również dotychczasowa praktyka udzielania pomocy w przypadkach nagłych
wskazują, że funkcjonujący w tym zakresie system ratownictwa jest dobry, a jego polepszenie
poprzez np. zagęszczenie stacji pogotowia, byłoby w praktyce z jednej strony mniej kosztowne,
a z drugiej strony, stanowiłoby o pełnym wykorzystaniu takiego potencjału.

Z wyrazami szacunku

Szczecin, 06 maja 2013 r.
RKL 80/V/2013

Sz. Pani
n.. med. Maria Ilnicka
Ilnicka--Mądry
dr n
Dyrektor
SPSK Nr 1 PUM

Z polecenia Pana Prof. Kazimierza Ciechanowskiego Prorektora ds. Klinicznych przesyłam
w załączeniu pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn.:
MZ-OZG-70-31523-4/EK/13 wraz z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
16 kwietnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do załączonego projektu
rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Z poważaniem

Szczecin, 5 lutego 2013 r.
RKL 18/II/2013

Ministerstwo Zdrowia
Departament
Budżetu, Finansów i Inwestycji

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w nawiązaniu do pisma z dnia 24 stycznia
2013 r., sygn.: MZ-BFI-221-341-58/GL/13, w załączeniu przesyła uzupełnione dokumenty
rozliczeniowe dotyczące udzielonej dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 1 PUM na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie Kliniki
Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci w SPSK 1 PUM”, w tym:
- Zestawienie faktur lub rachunków lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności,
- Rozliczenie rzeczowo-finansowe dotacji przyznanej na rok budżetowy 2012 r.
Powyższe dokumenty zostały uzupełnione o kolumnę 11 – Wydatek strukturalny nr obszaru
oraz kolumnę 16 – Środki z innych źródeł.
Kwota dotacji przyznana SPSK Nr 1 PUM na podstawie zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego i podpisanej umowy nr SK/85112/6220/1209/1230 z dnia 19 grudnia
2012 r. wraz z aneksami Nr 1 i Nr 2 wyniosła 1 791 802 zł.

Z poważaniem

Według zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia uszczegółowionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie Kliniki
Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci w SPSK 1 PUM” wydatki miały wynieść
5 729 tys. zł, z tego 1 792 tys. zł środki dotacji, 3 029 tys. zł środki własne, 908 tys. zł środki
z innych źródeł. Jak wynika z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki
objęte rozliczeniem i harmonogramem rzeczowo-finansowym ww. zadania na rok 2012,
faktycznie wyniosły 4 461 631,11 zł, czyli o 1 267 368,89 zł mniej.
Niższa realizacja wydatków niż wielkości wynikające z uszczegółowionego harmonogramu
realizacji przedmiotowego zdania inwestycyjnego na 2012 r., to wynik wciąż panującej
niepewności w krajowej gospodarce.

Szczecin, 14 stycznia 2013 r.
RKL 6/I/2013

Ministerstwo Zdrowia
Departament
Budżetu, Finansów i Inwestycji

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie działając zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 i ust. 8
i ust. 9 umowy nr SK/85112/6220/1209/1230 z dnia 19 grudnia 2012 r. wraz z aneksem Nr 1
z dnia 28 grudnia 2012 r. i Nr 2 z dnia 31 grudnia 2012 r. na udzielenie w 2012 roku
Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 1 PUM w Szczecinie dotacji celowej na
dofinansowanie, realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie Kliniki Anestezjologii i
Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci w SPSK 1 PUM”, przesyła:
- Załącznik nr 4 do umowy pn. Zestawienie faktur lub rachunków lub innych dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności z tytułu otrzymanych zaliczek płatności – narastająco
przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
- informację roczną o realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
- Załącznik nr 4 pn. Rozliczenie rzeczowo-finansowe przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Podstawą sporządzenia „Zestawienia faktur” i „Rozliczenia dotacji” były dokumenty
stanowiące dowód dokonanych zakupów, w tym m.in. faktury VAT, protokoły zdawczoodbiorcze oraz polecenia przelewu. Wysokość poniesionych wydatków na podstawie
przedstawionych dokumentów wykazano na formularzach, stanowiących Załącznik nr 4 do ww.
umowy dotacji pn. Zestawienie faktur lub rachunków lub innych dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności z tytułu otrzymanych zaliczek płatności – narastająco zadania
inwestycyjnego pn. „Wyposażenie Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii dla
Dzieci w SPSK 1 PUM” oraz Załącznik nr 4 pn. Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania
inwestycyjnego pn. Wyposażenie Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci
w SPSK 1 PUM.” Na drukach wykazano numery i daty dowodów księgowych oraz kwoty
poniesione i dofinansowania otrzymanego na poszczególny sprzęt medyczny. Nie stwierdzono
różnic pomiędzy danymi wynikającymi z przedstawionych PUM dokumentów źródłowych,
a wykazanymi w formularzu rozliczeniowym.
Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem Szpital poniósł wydatki na zakup wyposażenia
w kwocie 1 916 624,16 zł, z czego otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej
to 1 791 802 zł, co stanowi 93,48% poniesionych wydatków, natomiast wkład własny Szpitala
wynosi 124 822,16 zł, co stanowi 6,52% wartości zakupu.
W oparciu o weryfikację przedstawionej PUM dokumentacji ustalono, że:
- W 2012 r. SPSK Nr 1 PUM realizował umowę dotacji na łączną na kwotę 1 791 802 zł.

- Dotacja została udzielona ze środków budżetowych część 46 – Zdrowie rozdział 85112 –
Szpitale kliniczne, paragraf 6220 z przeznaczeniem na dofinansowane nakładów na zakup
wyposażenia dla Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci w SPSK
Nr 1 PUM.
- Dotacja z Ministerstwa wpłynęła bezpośrednio na rachunek Szpitala w trzech transzach.
- Środki te otrzymano na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.
- W dniu 31.12.2012 r. Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło realizację przedmiotowego zadania
inwestycyjnego w zakresie rzeczowo-finansowym, określonym w harmonogramie,
stanowiącym załącznik do umowy dotacji.
- Zakupy zostały dokonane w wyniku czterech postępowań prowadzonych w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wyposażenia, w tym postępowanie Nr OS/ZP/31/12 na
dostawę respiratorów, Nr OS/ZP/40/12 na dostawę central pielęgniarskich dla dorosłych
i dla dzieci oraz monitorów modułowych, Nr OS/ZP/19/12 na dostawę pomp
objętościowych, strzykawkowych oraz do żywienia dojelitowego, Nr OS/ZP/60/12 na
dostawę sprzętu medycznego.
- Szpital zakupił wyposażenie objęte dotacją od trzech różnych dostawców, z którymi zostały
zawarte stosowne umowy.
- Dostawcy wystawili faktury VAT, które określają przedmiot dostawy i termin płatności.
- Wszystkie faktury zostały zapłacone w całości, w terminach ich wymagalności.
- Każda z faktur dokumentująca zakup wyposażenia zawiera na odwrocie:
a) numer i datę zawarcia umowy z Dostawcą,
b) opis związku wydatku z umową o udzielenie dotacji,
c) informację o poprawności merytorycznej,
d) informację o kwocie współfinansowania z dotacji,
e) informację o zakwalifikowaniu wydatku do wydatku strukturalnego i ujęciu w księgach
rachunkowych,
f) zatwierdzenie do wypłaty przez dyrektora i głównego księgowego.
Reasumując, stwierdza się, że środki pieniężne pochodzące z dofinansowania w formie
dotacji celowej ze środków budżetowych część 46 – Zdrowie rozdział 85112 – Szpitale kliniczne,
paragraf 6220 w wysokości 1 791 802 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,
na pokrycie określonych rodzajowo wydatków w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowofinansowym dla zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie Kliniki Anestezjologii i Oddziału
Intensywnej Terapii dla Dzieci w SPSK 1 PUM”. Szpital uzyskał efekt rzeczowy zadania, który jest
zgodny z umownym w postaci: respiratorów dla dorosłych (11 szt.), central pielęgniarskich
(4 szt.), systemów monitorujących (2 kpl.), pomp infuzyjnych strzykawkowych (101 szt.), pomp
infuzyjnych objętościowych do żywienia pozajelitowego (16 szt.), stacji dokujących (16 szt.),
statywów do stacji pomp (16 szt.), manometrów elektronicznych do pomiaru i regulacji
ciśnienia w mankietach rurek INT/TRC (24 szt.). Zrealizowane zakupy dotyczyły zakupów
wymienionych w zatwierdzonym harmonogramie dla przedmiotowego zadania.
Efektem długoterminowym doposażenia Kliniki Anestezjologii i Oddziału Intensywnej
Terapii dla Dzieci w SPSK Nr 1 PUM w odpowiedni sprzęt i aparaturę medyczną będzie

podwyższenie jakości świadczonych usług medycznych m.in. poprzez: poprawę dostępności
leczenia krytycznie chorych pacjentów, zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych
oraz zwiększenie ilości przyjmowanych pacjentów.
W załączeniu niniejszej informacji przedkładamy:
1. Załącznik nr 4 - Zestawienie faktur lub rachunków lub innych dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności z tytułu otrzymanych zaliczek płatności – narastająco.
2. Załącznik nr 4 - Rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego.
3. Roczną informację SPSK Nr 1 PUM o realizacji zadania inwestycyjnego, trybie wyboru
wykonawcy oraz uzyskanych efektach rzeczowych.
4. Kopie faktur VAT dostawców, potwierdzające poniesienie wydatków wyszczególnionych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym ww. zadania inwestycyjnego wraz z kopiami
protokołów zdawczo-odbiorczych.
5. Kopie wyciągów bankowych z rachunku Szpitala wskazujące na otrzymanie środków
pochodzących z dotacji celowej oraz dokonanie przez Szpital płatności na konto
wystawców faktur potwierdzających poniesienie wydatków.
Kopie załączonych dokumentów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione.
Uprzejmie prosimy o akceptację przedstawionych dokumentów stanowiących załączniki
do ww. umowy dotacji celowej udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi
Klinicznemu Nr 1 PUM w 2012 r.

Z poważaniem

Załączniki
do pisma Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Szczecinie Nr RKL 6/I/2013 z dnia
14 stycznia 2012 r.:
r.:
- Załącznik Nr 4 „Zestawienie faktur lub rachunków lub innych dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności z tytułu otrzymanych zaliczek płatności – narastająco przedmiotowego
zadania inwestycyjnego”
- Załącznik Nr 4 „Rozliczenie rzeczowo-finansowe przedmiotowego zadania inwestycyjnego”
- Pismo SD/MZ/R/1/2013 z 07.01.2013 r.
- Pismo SD/MZ/R/2/2013 z 10.01.2013 r. wraz z informacją roczną o uzyskanych efektach
rzeczowych z realizacji zadania inwestycyjnego „Wyposażenie Kliniki Anestezjologii i Oddziału
Intensywnej Terapii dla Dzieci w SPSK 1 PUM”
- Faktura VAT Dräger Polska Nr DPL/PM/092-4/06/12 z 31.07.2012r. na kwotę 649 836,00 zł
brutto wraz z protokołem przekazania Nr DPL/PM/092/12 z 31.07.2012 r.

- Faktura VAT Dräger Polska Nr DPL/PM/102-1/06/12 z 31.07.2012r. na kwotę 605 880,00 zł
brutto wraz z protokołem przekazania Nr DPL/PM/102/12 z 31.07.2012 r. i 20.07.2012 r.
- Faktura VAT Medica Vera Adam Jański Nr 1206015 z 14.06.2012r. na kwotę 537 788,16 zł
brutto wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym Nr 14/IF/12 z 13.06.2012 r.
- Faktura VAT Covidien Sp. z o.o. Nr I600141/08 z 24.07.2012r. na kwotę 123 120,00 zł brutto
wraz z pismem SPSK-1 z 04.09.2012 r. i Covidien z 15.09.2012 r. oraz protokołem zdawczoodbiorczym Nr 1/2012 z 24.07.2012 r.
- Wyciąg bankowy Nr 137/2012 z dnia 13.07.2012
- Wyciąg bankowy Nr 171/2012 z dnia 31.08.2012
- Wyciąg bankowy Nr 193/2012 z dnia 1.10.2012
- Wyciąg bankowy Nr 254/2012 z dnia 28.12.2012
- Wyciąg bankowy Nr 255/2012 z dnia 31.12.2012

Szczecin, 12 września 2012 r.
RKL 87/IX/2012

Ministerstwo Zdrowia
Departament
Budżetu, Finansów i Inwestycji

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 września 2012 r., znak: MZ-BFI-221-341-54/GL/12
w sprawie uzupełnienia informacji zawartych w dokumencie Program inwestycji
pn. „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku SPSK Nr 1 PUM dla Klinik: Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej” w kontekście wniosku
z dnia 20 sierpnia, znak: SD/MZ/R/12/2012 o przyznanie dofinansowania ze środków
budżetowych części 46 – Zdrowie w 2012 roku na realizację zakupu pierwszego wyposażenia

dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
przesyła w załączeniu skorygowany załącznik pn. „Program Inwestycji” uwzględniający uwagi
i wyjaśnienia, zawarte w przedmiotowym piśmie Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji
do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie.

Z poważaniem

