
Minister Religa nielegalnie przekazywał pieniądze – Polska,
11 września 2008 r.

"Polska"  dotarła  do  raportu  NIK  obnaŜającego  nieprawidłowości  w  szpitalach.
Dyrektorzy czterech szpitali są podejrzani o popełnienie przestępstw. 

W 2007 r. minister zdrowia Zbigniew Religa przekazał szpitalom 150 mln zł na realizację programu
"Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli". Zdaniem NIK zrobił to nielegalnie. 

- Program przyjęła Rada Ministrów 6 lutego 2007 r., jednak środki na jego realizację nie zostały
przewidziane w ustawie budŜetowej na rok 2007. Co więcej - dotacje, które uzyskały szpitale
kliniczne i instytuty, przeznaczono na sfinansowanie spłaty zobowiązań tych placówek. Tymczasem
nie było przepisów, które by na to pozwalały - wynika z raportu NIK. 

Co na to resort zdrowia? - Adresatem zarzutów jest rząd Jarosława Kaczyńskiego. Ministerstwo
tylko wykonało uchwałę - mówi rzecznik Jakub Gołąb. 

NIK przyjrzał się działalności resortu w ramach kontroli procesu restrukturyzacji samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2005-2007. Skontrolowano 49 szpitali i instytutów
medycznych. Wnioski płynące z raportu są druzgocące. W latach 2005-2008 na ratowanie
zadłuŜonych po uszy szpitali budŜet państwa wydał 1,9 mld zł. Jednak ZOZ-y nie potrafiły
wykorzystać tych pieniędzy. 

NIK negatywnie ocenił realizację programów restrukturyzacyjnych przez większość
skontrolowanych szpitali. 71 proc. z nich osiągnęło wyniki finansowe gorsze od prognozowanych w
programach, które były podstawą otrzymania dotacji. W przypadku ośmiu część pieniędzy z
budŜetu została wykorzystana niezgodnie z prawem. Do tego nadzór nad realizacją programów był
niewystarczający. - WdraŜanie programów restrukturyzacyjnych oceniamy bardzo krytycznie - nie
ukrywa rzecznik NIK BłaŜej Torański. 

NIK wykazała, Ŝe szpitale nie potrafią oszczędzać i gospodarować swoim mieniem. ZaniŜały stawki
czynszowe za wynajmowane pomieszczenia, nie ściągały własnych naleŜności i nie naliczały od nich
odsetek. Utrzymywały zbędą aparaturę. - Uprzywilejowane traktowanie przez dyrektorów
niektórych kontrahentów moŜe wskazywać na ryzyko wystąpienia korupcji - ostrzega NIK w
raporcie. 

Efektem kontroli są cztery zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zdaniem
kontrolerów szef szpitala kolejowego we Wrocławiu nie dopełnił obowiązków i wyrządził szkodę
majątkową, dyrektor z Biłgoraja i likwidator placówki w Kamiennej Górze sporządzali nierzetelną
dokumentację w celu wyłudzenia poŜyczki, a szef placówki w Brzezinach fałszował księgi
rachunkowe. 
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