
 
 

 
 

 
 
LBY.410.016.02.2018 
 
 

Prezes Andrzej Jacyna 
Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala 
w Warszawie 
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa 

 
 
 
 
 
 

  

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
zmienione zgodnie z treścią uchwały nr KPK-KPO.443.064.2019  

Komisji Rozstrzygającej z 18 kwietnia 2019 r. 
 
 

P/18/063 Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej 
 

 
  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala w Warszawie1 

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa 

 

Andrzej Jacyna, Prezes, od 15 czerwca 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Tomasz Jędrzejczyk, od 3 czerwca 2014 r. do 14 marca 2016 r.  

Andrzej Jacyna, od 14 marca 2016 r. do 15 czerwca 2018 r. (p.o. Prezes) 

1. Planowanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej2 

2. Nadzorowanie rozliczania świadczeń OPH 

 

2015-2018 (I połowa), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym 
okresie, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na zjawiska będące 
przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

1. Elżbieta Warda-Fereniec, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LBY/133/2018 z 31 sierpnia 2018 r.  

2. Leszek Murat, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/132/2018 z 31 sierpnia 2018 r. 

3. Beata Odjas, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/161/2018 z 26 września 2018 r. 

(akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Dalej: „NFZ”, „Centrala NFZ” lub „Fundusz”. 
2 Dalej: „OPH”. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Fundusz podejmował działania w celu określenia zapotrzebowania na świadczenia 
OPH, co jest niezbędne do planowania podziału środków. Pomimo sygnalizowania 
Ministrowi Zdrowia5 konieczności określenia standardów OPH, aby podnieść jakość 
świadczeń, Prezes NFZ nie wykorzystał wszystkich przysługujących mu prawnych 
możliwości w celu podniesienia tej jakości, tj. m.in. nie opracował kwestionariusza 
jakości udzielanych świadczeń. Tymczasem jego wprowadzenie pozwoliłoby na 
ustandaryzowanie i podniesienie jakości świadczeń oraz sprawowanie 
skuteczniejszego nadzoru nad ich wykonywaniem przez Oddziały Wojewódzkie 
NFZ6.  

NFZ w sposób nierzetelny sprawował nadzór nad realizacją zadań przez Oddziały, 
ponieważ nie podjął działań wobec przypadków niezapewnienia świadczeń 
perinatalnej opieki paliatywnej, w związku z zaniechaniem przeprowadzenia przez 
Oddziały procedury konkursowej w trzech województwach7. Ponadto dopuścił do 
sfinansowania przez Oddziały świadczeń na kwotę prawie 2,6 mln zł, które nie 
mieściły się w katalogu świadczeń gwarantowanych OPH.   

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia fakt, że Prezes NFZ sygnalizował 
Ministrowi potrzebę udoskonalenia systemu OPH. W 2016 r. Fundusz informował 
Ministra o konieczności opracowania standardów OPH. Natomiast w 2018 r. Prezes 
NFZ zwrócił się do Ministra z propozycją zmian w zakresie prowadzenia list 
oczekujących oraz sprawozdawania i publikacji informacji o osobach oczekujących. 
W ocenie NIK proponowane przez NFZ zmiany są niezbędne do poprawy 
funkcjonowania systemu OPH. Izba zauważa, że w 2017 r. istotnie zwiększono 
nakłady na świadczenia OPH (z 457,9 mln zł w 2016 r. do 667,6 mln zł w 2017 r., 
tj. o 45,8%), ale w przypadku braku standardów i rozeznania zapotrzebowania, NFZ 
nie był w stanie ocenić efektywności wydatkowanych środków.  

NIK zwraca uwagę na potrzebę kontynuowania działań zmierzających do 
zapewnienia minimalnego wskaźnika liczby łóżek w paliatywnej opiece stacjonarnej, 
określonego przez Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej8 (w 2018 r. 
brakowało łącznie 443 łóżek9). 

  

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Dalej: „Minister”. 
6 Dalej: „OW NFZ” lub „Oddziały”. 
7 W trzech innych województwach nie wyłoniono świadczeniodawców w wyniku przeprowadzonych konkursów.  
8 W paliatywnej opiece stacjonarnej wskaźnik liczby łóżek na 1 milion mieszkańców powinien wynosić od 80 do 100 łóżek. 
9 W 2018 r. wskaźnik ten wynosił poniżej 80 w 10 województwach, a w 2015 r. w 13 województwach. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej 

Prezes NFZ zgłaszał Ministrowi potrzebę udoskonalenia systemu opieki nad 
osobami korzystającymi ze świadczeń gwarantowanych OPH. I tak Prezes m.in.: 

 w 2009 r., realizując wniosek pokontrolny NIK, zwrócił się do Ministra o podjęcie 
działań na rzecz nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych11 w celu uregulowania 
problemu zwiększania zobowiązania Funduszu z tytułu świadczeń wykonanych 
ponad limit określony w umowach zawieranych ze świadczeniodawcami po 
zakończeniu okresu rozliczeniowego12, tj. wprowadzenia regulacji szczególnej 
pozwalającej Oddziałom  na zawieranie ugód pozasądowych mających stanowić 
podstawę prawną do przekazywania środków finansowych za świadczenia 
wykonane ponad limit określony w umowach o świadczenia OPH; 

 w 2016 r. sygnalizował Ministrowi, że zwiększenie finansowania OPH nie 
przyczyni się do wzrostu jakości udzielanych świadczeń, ponieważ Minister nie 
określił standardów obowiązujących wszystkich świadczeniodawców13; 

 w 2018 r. zwrócił się do Ministra z propozycją zmian w zakresie prowadzenia list 
oczekujących oraz sprawozdawania i publikacji informacji o osobach 
oczekujących, które przedstawił w podziale na możliwe do wprowadzenia 
w krótkiej i długiej perspektywie czasowej14. Wśród propozycji zmian w długiej 
perspektywie Prezes NFZ postulował wprowadzenie terminarzy w miejsce 
obowiązku prowadzenia listy oczekujących i rozszerzenie go w porównaniu 
z obecnymi listami o grupę świadczeniodawców realizujących świadczenia OPH, 
a także wprowadzenie wyjątków, gdy świadczeniodawcy nie sprawozdawaliby 
informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia z uwagi na 
trudność w jego określeniu oraz niski walor takiej informacji dla pacjenta.  

(akta kontroli str. 38, 130, 134, 215, 772-783) 

Prezes NFZ nie wnioskował do Ministra o utworzenie systemu zapewniającego 
jednolitą rejestrację danych m.in. dla kontroli jakości OPH (np. częstotliwości 
i skuteczności świadczonych usług, leczenia bólu i innych objawów somatycznych, 
adekwatności opieki do potrzeb).  

P.o. Dyrektor DŚOZ podał m.in., że Prezes NFZ nie wystąpił do Ministra 
z wnioskiem o utworzenie rejestru medycznego, ponieważ jako najpilniejsze uznano 
procedowanie tworzenia projektów rejestrów medycznych wskazanych w przepisach 
prawa powszechnie obowiązującego. 

(akta kontroli str. 23-26, 38, 209-210, 214) 

W latach 2015-2018 (I połowa) w Centrali NFZ nie określono priorytetów 
zdrowotnych dotyczących OPH. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 grudnia 
2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny15, które 
obowiązywało w okresie objętym kontrolą, medycyna paliatywna nie została 

                                                      
10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm., dalej „ustawa o świadczeniach”.  
12 Informacja o wynikach kontroli pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r.” (156/2018/P/18/055/KZD), s. 15. 
13 Pismo NFZ z 25 października 2016 r. (DSOZ.401.2168.2016), pismo NFZ z 24 czerwca 2016 r. (DSOZ.401.1326.2016).  
14 Pismo z 10 kwietnia 2018 r. (DSS.0040.1.2018 2018.20755.MSZ). 
15 Dz. U. poz. 1489, uchylone z dniem 1 lipca 2018 r. 
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wskazana jako dziedzina priorytetowa. P.o. Dyrektor Departamentu Świadczeń 
Opieki Zdrowotnej Funduszu16 podał, że Polska znajduje się w czołówce państw 
europejskich, w których odnotowywany jest największy rozwój OPH. Jego zdaniem 
oznacza to, że przyjęte działania dotyczące nowych placówek realizujących 
świadczenia gwarantowane w przedmiotowym zakresie oraz poziom kontraktowania 
świadczeń odbywa się na właściwym poziomie, sukcesywnie wzrasta liczba 
zakupionych świadczeń oraz środków przeznaczonych na OPH. Istnieje wiele 
dziedzin, które wymagają zwrócenia uwagi na lepsze zabezpieczenie świadczeń, 
np. w opiece długoterminowej z powodu postępujących zmian demograficznych.  

(akta kontroli str. 23-27, 302-304) 

Centrala NFZ w okresie objętym kontrolą nie zanotowała ograniczeń w dostępie 
pacjentów do poszczególnych świadczeń OPH. Do Centrali NFZ wpłynęło sześć 
skarg zakwalifikowanych jako dotyczące OPH, ale żadna z nich nie dotyczyła 
dostępu do tych świadczeń.  

(akta kontroli str. 23-26, 31-32, 157-158, 747-749) 

Cena oczekiwana za osobodni i porady w świadczeniach OPH udzielanych w 2015 
i w I połowie 2016 r. ogłaszana w postępowaniach konkursowych przez OW NFZ 
ustalana była na podstawie danych historycznych, do czasu powołania Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji17 i określenia przez nią taryf na 
świadczenia gwarantowane realizowane w OPH. Taryfy dla poszczególnych 
świadczeń od 1 lipca 2016 r. zostały uwzględnione w przepisach zarządzeń Prezesa 
NFZ wydanych na podstawie obwieszczeń AOTMiT18. Ceny te sukcesywnie były 
zwiększane przez OW NFZ. 

(akta kontroli str. 23-26, 33-34) 

Od kwietnia 2015 r. NFZ pozyskiwał informacje o dostępie pacjentów do poradni 
medycyny paliatywnej oraz od lipca 2017 r. monitorował średni czas oczekiwania do 
oddziałów medycyny paliatywnej. Według danych NFZ w poszczególnych latach 
objętych kontrolą liczba osób oczekujących do poradni utrzymywała się na 
podobnym poziomie (poniżej 37 osób w skali kraju), zaś mediana średniego 
rzeczywistego czasu oczekiwania wyniosła 0 dni. W odniesieniu do oddziałów 
medycyny paliatywnej liczba osób oczekujących na świadczenie na koniec grudnia 
2017 r. wyniosła 45, zaś mediana średniego rzeczywistego czasu oczekiwania 
wyniosła 0, a na koniec czerwca 2018 r. 62 osoby, a mediana 0. Dane o czasie 
oczekiwania pozyskiwały od świadczeniodawców OW NFZ, a następnie 
przekazywały je do Centrali NFZ. Fundusz nie pozyskiwał danych o czasie 
oczekiwania na świadczenia OPH w hospicjach stacjonarnych oraz domowych. 

(akta kontroli str. 23-26, 31-32, 52-76) 

Centrala NFZ nie określiła dla OW NFZ wytycznych dotyczących np. liczby 
świadczeń oraz uzyskania wskaźnika jednostek rozliczeniowych na 10 tys. 
mieszkańców. W 2016 r. Prezes NFZ wystosował pismo do dyrektorów Oddziałów, 
w którym zwrócił im uwagę, aby przy planowaniu zakupu świadczeń dla osób 
przebywających w hospicjach stacjonarnych lub oddziałach medycyny paliatywnej 
uwzględnili liczbę łóżek zalecaną przez Europejskie Towarzystwo Opieki 
Paliatywnej19. Dane uzyskane przez Centralę NFZ20 wskazywały, że w 2016 r. 

                                                      
16 Dalej: „DŚOZ”. 
17 Dalej: „AOTMiT”. 
18 Obwieszczenie Prezesa AOTMiT z dnia 19 listopada 2015 r., z 29 czerwca 2016 r. i 30 czerwca 2017 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. 
19 Dalej: „EAPC”. 
20 Pozyskane od dyrektorów OW NFZ według stanu na 26 lutego 2016 r. i Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na 
30 czerwca 2015 r. 
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w trzech oddziałach: świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim liczba łóżek była 
większa niż zalecana przez EAPC (tj. większa niż 100 na 1 mln mieszkańców) 
i wynosiła odpowiednio 121, 116 i 101. Natomiast w oddziałach: 
zachodniopomorskim, łódzkim i mazowieckim była mniejsza niż 50 i wynosiła 
odpowiednio 26, 38 i 47 łóżek. W piśmie z 11 stycznia 2017 r. skierowanym do 
dyrektorów oddziałów NFZ Prezes wnosił o zwiększenie zakupu świadczeń 
w hospicjach domowych dla dorosłych i dla dzieci. W latach 2016-2017 nastąpiło 
zwiększone finansowanie w hospicjach domowych oraz nastąpił wzrost zakupionej 
liczby świadczeń. Wzrosła również liczba świadczeniodawców realizujących 
przedmiotowe świadczenia. I tak: w przypadku świadczeń dla dorosłych liczba 
świadczeniodawców w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wzrosła o 22, tj. o 5,8%, liczba 
świadczeń wzrosła o 220,9 tys., tj. o 4,7%, zaś wartość udzielonych świadczeń 
wzrosła o 55,1 mln zł, tj. o 27,7%. W przypadku świadczeń dla dzieci liczba 
świadczeniodawców w analogicznym okresie wzrosła o 7, tj. o 11,9%, liczba 
świadczeń wzrosła o 49,9 tys., tj. o 11,8%, a wartość udzielonych świadczeń 
wzrosła o 9 mln zł, tj. o 29,2%. 

(akta kontroli str. 23-26, 34-35, 48-50, 122, 451-452) 

Według zaleceń EAPC w paliatywnej opiece stacjonarnej wskaźnik liczby łóżek na 
1 milion mieszkańców powinien wynosić od 80 do 100 łóżek. W 2018 r. wskaźnik ten 
wynosił poniżej 80 w 10 województwach (brakowało w nich łącznie 443 łóżek), 
a w 2015 r. w 13 województwach (brakowało w nich łącznie 791 łóżek). NIK 
zauważa jednak, że liczba brakujących łóżek zmniejszyła się w latach 2015-2018 
o 44%. 

(akta kontroli str.: 23-26, 117-121) 

Zastępca Dyrektora DŚOZ wyjaśnił m.in., że Prezes NFZ zwracał uwagę dyrektorom 
OW NFZ w pismach z 2015 r. oraz z 2016 r., aby przy planowaniu zakupu 
świadczeń uwzględniali liczbę łóżek w opiece stacjonarnej wskazaną w zaleceniach 
EAPC. P.o. Dyrektor DŚOZ wyjaśnił m.in., że dyrektorzy OW NFZ w sposób 
wyczerpujący zostali poinformowani o dokumencie, w którym znajdują się dane 
o szacowanej liczbie łóżek na milion mieszkańców w stacjonarnej OPH. Ponadto 
określona w zaleceniach liczba łóżek ma charakter szacunkowy i nie jest wiążąca 
dla polskiego publicznego płatnika świadczeń opieki zdrowotnej. W Wytycznych 
Komitetu Ministrów zaleca się, aby rządy państw członkowskich dążyły do 
zrealizowania ujętych w załączniku działań, uwzględniając specyfikę danego kraju. 
W Polsce, oprócz świadczeń OPH, istnieją świadczenia gwarantowane opiekuńcze 
i pielęgnacyjne w ramach opieki długoterminowej. Liczbę łóżek dla pacjentów ze 
schorzeniami nowotworowymi i nienowotworowymi przypadającą na milion 
mieszkańców należałoby uwzględnić z obu rodzajów świadczeń. P.o. Zastępca 
Dyrektora DŚOZ wyjaśniła m.in., że NFZ nie ponawiał pism po 2016 r. ponieważ 
przy obliczaniu liczbę łóżek przypadających na 1 mln mieszkańców należy 
uwzględnić również świadczenia w ramach opieki długoterminowej. Dodała, że 
zalecenia EAPC nie są obligatoryjne.  

(akta kontroli str. 23-26, 35, 48-50, 112, 117-121, 209-212, 788-810).  

Prezes NFZ otrzymał od instytucji wskazanych w art. 120 ust. 7 ustawy 
o świadczeniach informacje konieczne do sporządzenia prognoz przychodów 
i kosztów Funduszu na kolejne trzy lata, ale nie dotyczyły one świadczeń OPH.  

(akta kontroli str. 23-26, 28) 

OW NFZ przekazywały Prezesowi NFZ informacje dotyczące prognozowanych 
kosztów Oddziałów, w tym kosztów świadczeń OPH, oraz projekty planów 
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finansowych. Wartości planowanych nakładów na świadczenia OPH znajdowały 
odzwierciedlenie w projekcie i planie finansowym na dany rok. Centrala NFZ nie 
podejmowała działań na rzecz odpowiedniego rozkładu środków na OPH, ponieważ 
ustalanie struktury kosztów świadczeń opieki zdrowotnej pozostawało – zgodnie 
z art. 131b ustawy o świadczeniach – w kompetencjach dyrektorów Oddziałów. 
Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ podał, że ustawa 
o świadczeniach nie przewiduje przekazywania przez Oddziały do Centrali NFZ 
materiałów (w tym analiz) będących podstawą szacowania kosztów poszczególnych 
rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej.  

(akta kontroli str. 23-26, 29, 48-50, 77-79) 

W okresie objętym kontrolą Prezes NFZ przekazywał Oddziałom wytyczne 
w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez 
świadczeniodawców ponad kwotę zobowiązania wynikającą z umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. W 2013 r. przekazał do Oddziałów trzy takie pisma, 
zawierające wytyczne dotyczące formy dokonania rozliczenia umów w zakresie 
nadwykonań. Mając na uwadze potrzebę ujednolicenia poziomu finansowania 
świadczeń ponadlimitowych Prezes w piśmie ze stycznia 2017 r. wskazał, że 
procesowi rozliczania mogą podlegać świadczenia opieki zdrowotnej finansowane 
przez OW NFZ na podstawie zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej m.in. w OPH, wartość wszystkich rozliczonych świadczeń za 2016 r. 
w poszczególnych rodzajach świadczeń nie mogła przekroczyć wartości 
przewidzianej na ich finansowanie w planie finansowym Oddziału, a proces 
rozliczania miał się odbyć poprzez system informatyczny OW NFZ oraz określenie 
w zarządzeniu dyrektora szczegółowych zasad realizacji tego zadania. Analogiczne 
wskazania Prezes zawarł w piśmie z października 2017 r., dotyczącym rozliczania 
umów, których okres obowiązywania zakończył się w 2017 r.  

(akta kontroli str. 77-110, 196-208) 

W styczniu i marcu 2017 r. Prezes NFZ wystosował do dyrektorów OW NFZ pisma, 
w których wskazywał na konieczność podjęcia działań zmierzających do 
zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wygasaniem 
z dniem 30 czerwca 2017 r. większości umów, których okres obowiązywania został 
przedłużony na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającej 
ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw21. W tym celu należało rozpocząć postępowania 
konkursowe. W sześciu przypadkach dotyczących OPH, uzasadnionych brakiem 
możliwości zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, okres 
obowiązywania dotychczasowych umów, po uzyskania zgody Prezesa, został 
przedłużony w trybie art. 156 ustawy o świadczeniach. Ponadto NFZ posiadał 
informacje na temat świadczeniodawców, którzy będą realizować świadczenia na 
obszarze, na którym zakończone zostały postępowania konkursowe.  

(akta kontroli str. 23-26, 36, 48-50, 112, 122-128,138-139) 

Do Centrali NFZ nie były zgłaszane problemy, które mogłyby wpływać na jednolitość 
sposobu realizacji świadczeń OPH. 

(akta kontroli str. 23-26, 35) 

W działalności Centrali NFZ w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

                                                      
21 Dz. U. z 2016 r. poz. 2198. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Prezes Funduszu nierzetelnie realizował obowiązek z art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy 
o świadczeniach w zakresie określania jakości i dostępności świadczeń OPH, 
ponieważ nie skorzystał z możliwości podniesienia jakości świadczeń poprzez 
opracowanie kwestionariusza jakości, o którym mowa w § 3 ust. 4 załącznika do 
rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów22 W ocenie NIK takie działanie 
byłoby celowe, ponieważ umożliwiłoby monitorowanie i kontrolę jakości OPH.  

P.o. Dyrektor DŚOZ wyjaśnił m.in., że § 3 ust. 4 załącznika do ww. rozporządzenia 
nie nakłada na Prezesa NFZ obligatoryjnego obowiązku opracowania ww. 
kwestionariusza, a wyłącznie stanowi o obowiązku nałożonym na 
świadczeniodawców w zakresie prowadzenia działań mających na celu zapewnienie 
należytej jakości udzielanych świadczeń, w tym stosowania ww. kwestionariusza, 
o ile został on opracowany.  

Zastępca Dyrektora DŚOZ wyjaśnił m.in., że wprawdzie Fundusz nie posiada 
kwestionariusza jakości, jednak m.in. jakość uwzględniana jest przy wyborze 
świadczeniodawców na drodze konkursów ofert lub rokowań, do realizacji 
przedmiotowych świadczeń, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert23. Dodatkowo Fundusz wprowadził 
do przepisów zarządzenia w sprawie określenia warunków umów zawierania 
i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna „Kartę wizyt w domu 
chorego” (zał. nr 3 do zarządzenia), która pozwala Funduszowi na nadzór 
i monitorowanie wykonanych porad i wizyt w domu pacjenta w określonym czasie. 
Ponadto Karta ta może być wykorzystywana w przypadku rozpatrywania skarg 
pacjentów.  

(akta kontroli str. 23-26, 38, 209-210, 214) 

Zdaniem NIK, określenie przez Prezesa NFZ kwestionariusza jakości na podstawie 
§ 4 załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów stanowi 
warunek zapewnienia należytej jakości udzielanych świadczeń, zwłaszcza w sytuacji 
braku opracowania przez Ministra standardów świadczenia opieki paliatywnej, 
których potrzebę – z punktu widzenia podnoszenia jakości świadczeń OPH – 
sygnalizował Ministrowi Prezes NFZ w pismach z 2016 r. Brak określenia takiego 
kwestionariusza skutkuje niemożliwością wypełnienia przez świadczeniodawców 
nakazu sformułowanego w § 3 ust. 4 załącznika do ww. rozporządzenia, 
tj. stosowania kwestionariusza jakości. Wobec tego NFZ miał utrudnione zadanie 
określenia jakości w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. przestrzegania obowiązku określonego 
w art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach. NIK zauważa, że określenie ww. 
kwestionariusza pozwoliłoby na ustandaryzowanie świadczeń, podniesienie ich 
jakości i sprawowanie skuteczniejszego nadzoru nad wykonywaniem świadczeń 
przez OW NFZ.  
 
NIK pozytywnie ocenia sygnalizowanie Ministrowi Zdrowia przez Prezesa NFZ 
potrzeby doskonalenia systemu opieki nad osobami korzystającymi ze świadczeń 
OPH. Niemniej jednak NFZ nie wykorzystał wszystkich możliwości w celu 
podniesienia jakości świadczeń OPH. 

2. Nadzorowanie rozliczania świadczeń OPH 

Pierwotny plan finansowy NFZ na 2015 r. przewidywał koszty świadczeń OPH 
na poziomie 369,1 mln zł, w 2016 r. – 414,7 mln zł, w 2017 r. – 626,2 mln zł, 

                                                      
22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.).  
23 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu 
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, ze zm. – obowiązuje od 1 września 2016 r.). 
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a w 2018 r. – 692,3 mln zł. Według planów finansowych obowiązujących na 
31 grudnia ww. lat, koszty OPH wyniosły odpowiednio: 417,4 mln zł, 461,1 mln zł, 
679,0 mln zł i 715,6 mln zł (na 30 czerwca 2018 r.). Wykonanie planu w 2015 r. 
wyniosło 414,4 mln zł (99,3%), w 2016 r. 457,9 mln zł (99,3%), w 2017 r. 667,6 mln 
zł (98,3%), a w 2018 (I połowa) 331,1 mln zł (46,3%). Koszty świadczeń w rodzaju 
OPH w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej ogółem wynosiły w 2015 r. 0,61%, 
w 2016 r. 0,65%, a w 2017 r. i w 2018 r. (I połowie) – 0,87%. 

(akta kontroli str. 514-517) 

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ podał, że w okresie 
objętym kontrolą OW NFZ zabezpieczyły odpowiednie środki na świadczenia OPH. 
Miał o tym świadczyć poziom wykorzystania planowanych środków przeznaczonych 
na finansowanie OPH kształtujący się powyżej 99% w latach 2015-2017.  

(akta kontroli str. 23-26, 28-30) 

Liczba podmiotów udzielających świadczeń OPH wynosiła24 w okresie objętym 
kontrolą 551. Najwięcej świadczeniodawców było w woj. mazowieckim – 76, 
wielkopolskim – 57 i śląskim – 5225. Z kolei najmniej w woj. opolskim – 11, 
podlaskim – 16 i lubuskim – 1926. Najwięcej podmiotów udzielało świadczeń 
w warunkach domowych: w 2015 r. – 402, w 2016 r. – 404, w 2017 r. – 427, 
a w 2018 r. (I połowie) – 409. Wśród tych jednostek dominowały te, które udzielały 
świadczeń dorosłym pacjentom: odpowiednio 382, 382, 404 i 385. OPH 
w warunkach stacjonarnych zapewniało 163 świadczeniodawców w latach 2015-
2016, a w okresie 2017-2018 (I połowa) – 180. Opiekę ambulatoryjną realizowało 
137 podmiotów w latach 2015-2016, 153 w 2017 r. i 145 w 2018 r. (I połowie). 
Siedem podmiotów w I połowie 2018 r. miało podpisane umowy na świadczenie 
perinatalnej opieki paliatywnej27. Według stanu na 13 grudnia 2018 r. umów nie 
podpisano w sześciu województwach, w tym w trzech Oddziałach nie ogłoszono 
konkursów na to świadczenie28. 

(akta kontroli str. 18, 762-766) 

W latach objętych kontrolą świadczeń z zakresu OPH udzielono 257 068 
pacjentom29. Najwięcej pacjentów skorzystało z OPH w warunkach domowych 
(dorośli): 158 854, następnie w warunkach stacjonarnych: 110 584, w warunkach 
ambulatoryjnych: 40 434, w warunkach domowych (dzieci): 3 096 oraz w ramach 
perinatalnej opieki paliatywnej: 10130. 

Przeciętny okres objęcia opieką dla całego okresu objętego kontrolą wynosił 141,4 
dni. Pacjenci najdłużej korzystali z OPH w warunkach domowych - dzieci: 507,9 
dni31, a dorośli: 107,8 dni. Najkrócej opieką objęci byli pacjenci korzystający z opieki 
w warunkach ambulatoryjnych – 6,2. Przeciętny okres objęcia OPH w warunkach 
stacjonarnych wynosił 28,9 dni32. 

Liczba udzielonych świadczeń w kontrolowanym okresie wyniosła 22 090,7 tys., 
w tym w 2015 r. – 5 852,9 tys., w 2016 r. - 6 225,8 tys., w 2017 r. - 6 533,7 tys. oraz 

                                                      
24 Według kodów świadczeniodawców. 
25 Były to województwa o najwyższej liczbie ludności według danych GUS. 
26 Były to województwa o najniższej liczbie ludności według danych GUS. 
27 W woj. dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. 
28 Tj. w woj. podlaskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. 
29 W 2015 r. 86 947, w 2016 r. 88 430, w 2017 r. 91 653, a w I półroczu 2018 r. 59 514 pacjentom. 
30 Świadczenie to zostało wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. poz. 236). 
31 Najdłużej z OPH korzystały dzieci w warunkach domowych w woj. kujawsko-pomorskim – 722,4, małopolskim – 670,3 
i warmińsko-mazurskim – 538,5. Najkrócej w woj. opolskim – 351,4, łódzkim – 369,4 i zachodniopomorskim – 378,5. 
32 Przy opiece perinatalnej, ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia, nie można było ustalić rzeczywistego czasu objęcia 
pacjenta opieką. 
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3 478,2 tys. w I połowie 2018 r. Najwięcej świadczeń wykonano w OPH 
w warunkach domowych (dorośli) – 16 992,0 tys.33, następnie w warunkach 
stacjonarnych - 3 335,6 tys.34, w warunkach domowych (dzieci) – 1 530,4 tys.35, 
w warunkach ambulatoryjnych – 230,1 tys.36, w perinatalnej opiece paliatywnej – 
2,4 tys. świadczeń37.  

(akta kontroli str. 15) 

Średnie ceny jednostkowe zwiększały się w latach objętych kontrolą, w tym 
największy wzrost nastąpił w 2017 r. w związku z nową wyceną AOTMiT. I tak:  

 średnia cena jednostkowa świadczeń w OPH w warunkach stacjonarnych 
wynosiła w 2015 r. 216,35 zł38 za osobodzień, w 2016 r. 216,39 zł39; natomiast 
średnia cena za punkt rozliczeniowy wyniosła w 2017 r. 52,57 zł40, (tj. za 
osobodzień przynajmniej 320,68 zł41), a w I połowie 2018 r. 53,92 zł42, tj. 
przynajmniej 328,91 zł. Średnie ceny za punkt rozliczeniowy w latach 2017-2018 
(I połowa) stanowiły odpowiednio 93,6% i 96% wyceny AOTMiT43; 

 średnie ceny jednostkowe w OPH w warunkach domowych (dorośli), wynosiły za 
osobodzień w 2015 r. 41,45 zł i 41,33 zł w 2016 r., a w 2017 r. 51,19 zł i 52,16 zł 
w I połowie 2018 r. za punkt rozliczeniowy44 równy osobodniu; Średnie ceny 
w latach 2017-2018 (I połowa) stanowiły odpowiednio 91,1% i 92,8% wyceny 
AOTMiT45; 

 średnie ceny za osobodzień, a następnie punkt rozliczeniowy w OPH 
w warunkach domowych (dzieci) były wyższe i wynosiły odpowiednio 75,34 zł 
w 2015 r., 75,11 zł w 2016 r. oraz 52,98 zł w 2017 r. i 53,88 zł w 2018 r. I 
połowa46, co w przeliczeniu na osobodzień dawało 84,77 zł i 86,21 zł; Średnie 
ceny w latach 2017-2018 (I połowa) stanowiły odpowiednio 94,3% i 95,9% 
wyceny AOTMiT47; 

 średnia cena porady ambulatoryjnej wyniosła 35,49 zł w 2015 r., 37,00 zł 
w 2016 r. oraz 52,82 zł w 2017 r. i 53,83 zł w 2018 r. (I połowa) – za punkt 
rozliczeniowy48, tj. 52,30 zł i 53,3 zł za poradę. Średnie ceny w latach 2017-2018 
(I połowa) stanowiły odpowiednio 94% i 95,8% wyceny AOTMiT49; 

                                                      
33 Najwięcej w woj. śląskim – 2 275,8 tys., woj. mazowieckim 2 118,9 tys. i wielkopolskim 1 555,5 tys.. 
34 Najwięcej w woj. małopolskim – 413,8 tys., wielkopolskim – 365,0 tys. i mazowieckim 344,8 tys. 
35 Najwięcej w woj. małopolskim – 351 tys., dolnośląskim – 137,0 tys. i śląskim – 135,1 tys. 
36 Najwięcej w woj. śląskim – 66,5 tys., dolnośląskim – 24,4 tys., warmińsko-mazurskim – 23,3 tys. 
37 Najwięcej w woj. mazowieckim – 2 297,98, małopolskim - 77,46 i podkarpackim - 9,00. 
38 Najwyższa w woj. łódzkim 242,68 zł, najniższa w pomorskim 199,70 zł. 
39 Najwyższa w woj. łódzkim 242,12 zł, najniższa w pomorskim 198,57 zł. 
40 Najwyższa w woj. kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim i podlaskim – 56,19 zł, najniższa w woj. lubuskim – 46,00 zł 
41 W przypadku pacjenta żywionego dojelitowo średni koszt osobodnia wyniósł 417,93 zł, a dla pacjenta żywionego pozajelitowo 
515,19 zł. 
42 Najwyższa w woj. kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, podlaskie i warmińsko-mazurskie – 56,19 zł, najniższa 47,30 zł 
w woj. opolskim. 
43 Tj. 56,19 zł za punkt. Od 82% do 100% w 2017 r. i od 84% do 100% w 2018 r. I półroczu wyceny AOTMiT 
44 Najniższa w latach 2015-2016 w woj. podlaskim – odpowiednio 37,00 zł i 36,89 zł, w 2017 r. w woj. lubelskim – 44,64 zł 
i w 2018 r. I połowa 46,58 zł w woj. zachodniopomorskim. Najwyższa cena była w 2015 r. w woj. podkarpackim – 47,41 zł, 
wielkopolskim 47,47 zł, a w latach 2017-2018 r. I połowa kujawsko-pomorskim i podlaskim – 56,19 zł. 
45 Od 79% do 100% w 2017 r. i od 83% do 100% w 2018 r. I półroczu. 
46 Najniższa w latach 2015 i 2016 w woj. małopolskim – 65,66 zł, a w latach 2017 r. i 2018 r. I połowa w woj. opolskim – 47,30 zł. 
Najwyższa w 2015 r. w woj. dolnośląskim – 87,00 zł, w 2016 r. w śląskim – 84,17 zł, a w latach w latach 2017 r. i 2018 r. I połowa 
w woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, podlaskim – 56,19 zł. 
47 Od 84% do 100% w 2017 r. i 2018 r. I półroczu. 
48 Najniższa w 2015 r. w woj. podlaskim i świętokrzyskim 30,00 zł, w 2016 r. w woj. zachodniopomorskim 32,00 zł, a w 2017 
i 2018 r. I połowa w woj. opolskim 46,05 zł. Najwyższa w latach 2015-2016 w woj. kujawsko-pomorskim, małopolskim, 
mazowieckim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim – 40,00 zł, a w latach 2017-2018 I połowa kujawsko-pomorskim, lubelskim, 
lubuskim, podlaskim i warmińsko mazurskim – 56,19 zł  
49 Od 82% do 100% w 2017 r. i  w 2018 r. I półroczu. 
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 średnio punkt rozliczeniowy w perinatalnej opiece paliatywnej wynosił 55,16 zł 
w 2018 r. (I połowa), co dawało odpowiednio 1 424,23 zł za kompleksowe 
świadczenie i stanowiło 98,2% wyceny AOTMiT50. 

(akta kontroli str. 21) 

Liczba świadczeń wykonanych ponad ustalone w umowach limity w okresie objętym 
kontrolą wyniosła 1 873,5 tys., w tym 2015 r. 381,4 tys., w 2016 r. 487,4 tys., 
w 2017 r. 583,8 tys. oraz 421,0 tys. w 2018 r. (I połowa). Najwięcej nadwykonań 
realizowano w OPH w warunkach domowych (dorośli) 1 611,1 tys.51, następnie 
w warunkach domowych (dzieci) 130,2 tys.52, w warunkach stacjonarnych 
122,8 tys.53 i 9,5 tys. świadczeń w warunkach ambulatoryjnych54.  

NFZ zapłacił w tym okresie za 1 384,5 tys. świadczeń wykonanych w ramach 
nadwykonań, czyli za 73,9% wszystkich nadwykonań, w tym za nadwykonania 
w OPH w warunkach domowych (dorośli) za 1 194,5 tys. świadczeń, czyli 74,1%, 
w warunkach domowych (dzieci) za 101,6 tys. świadczeń, czyli 78,0%, oraz za 
82,0 tys. świadczeń zrealizowanych w warunkach stacjonarnych i 6,3 tys. świadczeń 
w warunkach ambulatoryjnych, stanowiących 66,8% tych świadczeń.  

Za świadczenia OPH udzielone w latach 2015-2018 (I połowa) ponad limity 
określone w umowach OW NFZ zapłaciły na podstawie zawartych ugód ze 
świadczeniodawcami na kwotę 49,6 mln zł, w tym za 2015 r. na 7,8 mln zł, za 
2016 r. 11,5 mln zł, za 2017 r. 30,3 mln zł55. Ugody o najwyższej wartości za lata 
2015-2016 zawarły Pomorski OW NFZ (odpowiednio 2,3 mln zł i 1,9 mln zł), 
Małopolski OW NFZ (1,8 mln zł i 1,8 mln zł) oraz Śląski OW NFZ (1,5 mln zł 
i 2,1 mln zł). Za 2017 r. były to Dolnośląski OW NFZ (4,5 mln zł), Kujawsko-
Pomorski OW NFZ (4,5 mln zł) oraz Małopolski OW NFZ (4,2 mln zł).  

Łączne koszty OPH w latach 2015-2018 (I połowa) wyniosły 1 871,1 mln zł, z tego 
w 2015 r. 414,4 mln zł, w 2016 r. 457,9 mln zł, w 2017 r. 667,6 mln zł, a w 2018 r. 
(I połowa) 331,1 mln zł.  

 (akta kontroli str. 13-14, 517) 

Do NFZ nie były zgłaszane problemy, w tym interpretacyjne, które mogłyby wpływać 
na jednolitość sposobu realizacji świadczeń OPH i powodować różnice w podejściu 
poszczególnych Oddziałów do realizacji zadań OPH56.  

(akta kontroli str. 23-26, 39) 

NFZ trzykrotnie informował Ministra o potrzebie opracowania standardów 
określających sposób postępowania z chorymi zakwalifikowanymi do OPH. Po raz 
pierwszy 24 czerwca 2016 r. podkreślając, że znaczny wzrost finansowania 
świadczeń w związku podniesieniem wyceny tych świadczeń przez AOTMiT 
(o około 228 mln zł) może nie przełożyć się na poprawę jakości udzielanych 
świadczeń. W piśmie z 7 czerwca 2016 r. NFZ prosił o udzielenie informacji, czy 
Minister określi w 2016 r. w formie rozporządzenia standardy, które obowiązywać 
będą każdego świadczeniodawcę realizującego świadczenia OPH finansowane 
przez Fundusz. NFZ zwrócił uwagę, że wzrost nakładów na OPH nie przyczyni się 
do wzrostu jakości udzielanych świadczeń, ponieważ brakuje określonych 

                                                      
50 Od 93% w woj. podkarpackim i warmińsko-mazurskim do 100% w woj. lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, 
pomorskim i śląskim. 
51 Najwięcej w woj. mazowieckim – 284 tys., opolskim – 217,4 tys., pomorskim – 139,7 tys. 
52 Najwięcej w woj. kujawsko-pomorskim – 31,5 tys., małopolskim – 30,3 tys., dolnośląskim – 21 tys. 
53 Najwięcej w woj. mazowieckim – 32,4 tys., małopolskim – 14,9 tys., dolnośląskim – 11,3 tys. 
54 Najwięcej w woj. pomorskim – 2 tys., warmińsko-mazurskim – 1,22 tys. i śląskim – 1,2 tys. 
55 W I połowie 2018 r. nie zawierano ugód.  
56 W 2015 r. Centrala przekazała OW NFZ uzyskaną od Ministra interpretację wymogu posiadania przez świadczeniodawców 
nesesera pielęgniarskiego, zaś w 2017 r. pismo Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie składu zestawu 
przeciwwstrząsowego .    
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standardów, które obowiązywałyby wszystkich świadczeniodawców. W kolejnym 
piśmie z 25 października 2016 r. również poruszano kwestie związane z brakiem 
standardów w OPH. 

(akta kontroli str. 23-26, 33-38, 44, 48-50, 129-136) 

NFZ brał udział w opiniowaniu projektów zmian do aktów prawa powszechnie 
obowiązującego regulujących OPH. Uwagi skierowane do Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia zostały zawarte w pismach z 27 lutego 2018 r. i 1 marca 
2018 r. Dotyczyły one m.in. braku przepisów dotyczących stosowania kryteriów 
kwalifikacji dla dzieci do 18 r.ż. oraz niesłusznego wyodrębnienia przyczyn 
rezygnacji pacjenta ze świadczenia (wypisanie się z OPH lub zmiana stanu zdrowia 
pacjenta), a także ponownej analizy warunków realizacji świadczeń dla pacjentów, 
u których w przebiegu jednostek chorobowych kwalifikujących do leczenia zachodzi 
obawa o niewydolność układu oddechowego wymagającego wspomagania pracy 
przez specjalistyczny sprzęt, tj. respirator. NFZ krytycznie odniósł się do 
wprowadzenia karty kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych OPH pacjentów 
dorosłych. Zastępca Dyrektora DŚOZ podał, że uwagi zawarte w piśmie z 1 marca 
2018 r. nie zostały uwzględnione, a te wyartykułowane w piśmie z 27 lutego 2018 r. 
można uznać za uwzględnione, ponieważ nie wprowadzono karty kwalifikacji do 
przepisów rozporządzenia w sprawie OPH. 

(akta kontroli str. 23-26, 38, 451- 456) 

Analiza dostępności do świadczeń OPH została przeprowadzona przez NIK na 
podstawie danych przekazanych przez Centralę NFZ na 26 września 2018 r.57 oraz 
danych GUS dotyczących liczby mieszkańców. Średnia krajowa wskaźnika liczby 
pacjentów na 10 tys. mieszkańców województwa dla OPH ogółem w latach 2015-
2017 wzrosła z 27,00 w 2015 r. do 28,20 w 2017 r. Dla poszczególnych województw 
różnice w tych wskaźnikach58 odnośnie do OPH ogółem sięgały do 79% (najwyższy 
zanotowano w woj. kujawsko-pomorskim – 37,01, a najniższy w woj.: mazowieckim 
– 20,66 i lubelskim – 20,97). W przypadku poszczególnych zakresów różnice 
w średniej tego wskaźnika były znaczące. Dla warunków stacjonarnych wyniosły – 
do 105% (najwyższe wskaźniki odnotowano w woj. świętokrzyskim – 12,36 
i podkarpackim – 11,65, a najniższe w zachodniopomorskim – 6,03 i mazowieckim – 
6,62), w opiece domowej dla dorosłych – do 176% (najwyższy zanotowano w woj. 
kujawsko-pomorskim – 23,77, a najniższy w woj. małopolskim – 8,62 i lubelskim – 
9,51). W warunkach domowych dla dzieci rozpiętość wskaźnika sięgała 528%, gdzie 
najwyższy występował w woj. małopolskim – 0,93, a najniższy w woj. lubuskim – 
0,15. Największe różnice miały miejsce w świadczeniach udzielanych w poradni 
medycyny paliatywnej. Prawie 12-krotnie wyższy wskaźnik  uzyskano w woj. śląskim 
– 7,51 i dolnośląskim – 7,17, podczas gdy w woj. mazowieckim – 0,63, 
a podkarpackim – 0,88. 

Ze świadczeń OPH korzystało o ponad 30% więcej pacjentów z gmin miejskich niż 
wiejskich. Średni wskaźnik liczby pacjentów na 10 tys. mieszkańców w OPH ogółem 
wynosił 30,35 w 2015 r., 30,68 w 2016 i 31,47 w 2017 r. dla gmin miejskich 
i odpowiednio 20,89, 21,05 i 22,04 dla gmin wiejskich. Częściej z hospicjum 
domowego dla dzieci korzystali pacjenci, którzy mieszkali w gminach wiejskich – 
średnia 0,41 w 2015 r., 0,44 w 2016 r. i 0,50 w 2017 r. Dla gmin miejskich wartości 
te wynosiły w poszczególnych latach: 0,31, 0,32 i 0,50. Średnia liczba pacjentów 

                                                      
57 Liczba pacjentów bez powtórzeń co do roku, identyfikatora, kodu świadczenia i OW NFZ.  Pacjent, któremu udzielane były 
w danym roku świadczenia w różnych zakresach liczony był dwukrotnie i pacjent, któremu udzielane były w danym roku 
świadczenia w dwóch lub więcej województwach liczony był dwukrotnie (tak aby nie było poszkodowane żadne województwo 
i żaden zakres udzielanych świadczeń). Natomiast pacjent, któremu udzielany był wielokrotnie w danym roku ten sam zakres 
świadczenia w jednym województwie liczony był jeden raz. 
58 Dla średniej z trzech lat 2015-2017. 
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z miast, którym udzielono porady w poradni medycyny paliatywnej w latach 2015-
2016, była dwukrotnie wyższa od średniej dla pacjentów z gmin wiejskich. Natomiast 
średnia dla pacjentów korzystających z hospicjum domowego dla dorosłych z gmin 
miejskich była o 33% wyższa niż średnia dla gmin wiejskich59, a dla świadczeń 
w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym różnica ta wynosiła 20%. 

(akta kontroli str. 527-542) 

W działalności NFZ w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

Działania nadzorcze Prezesa Funduszu wobec OW NFZ były niewystarczające, 
a tym samym okazały się nie w pełni skuteczne, ponieważ: 

a) Oddziały nie zapewniły realizacji świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej na 
terenie sześciu województw, przy czym w trzech z nich60 nie ogłosiły konkursu na 
wykonywanie świadczeń. W związku z tym na terenie trzech województw pacjenci 
nie mieli dostępu do świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej wskutek zaniechania 
przeprowadzenia procedury konkursowej. Należy zwrócić uwagę, że świadczenia te 
były gwarantowane od lutego 2017 r., a zmiana zarządzenia Prezesa NFZ 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka 
paliatywna i hospicyjna zostały wprowadzone przez Prezesa NFZ dopiero 
9 września 2017 r.61  
Zastępca Dyrektora DŚOZ  wyjaśnił m.in., że brak takich działań wynikał z tego, że 
chorzy nie są pozbawieni opieki, albowiem pacjent paliatywny może korzystać ze 
świadczeń w różnych rodzajach i zakresach (np. z podstawowej opieki zdrowotnej, 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej). Wytyczne Rady Europy stanowią m.in., że 
większa część OPH jest i prawdopodobnie zawsze będzie sprawowana przez 
niespecjalistyczne jednostki62. P.o. Zastępcy Dyrektora DŚOZ  wyjaśniła, że NFZ nie 
ma uprawnień do tworzenia nowych podmiotów, które mogłyby realizować określone 
świadczenia zdrowotne. Świadczenia dla rodziców dziecka, w tym będącego w fazie 
prenatalnej, oraz dla dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, albo 
nieuleczalną chorobą zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu, są zabezpieczone. Rodzice dziecka, którzy nie chcą 
korzystać z opieki perinatalnej, mogą korzystać ze wsparcia w innych rodzajach 
i zakresach świadczeń, takich jak: szpitalne i ambulatoryjne z zakresu położnictwa 
i ginekologii lub neonatologii oraz w ośrodku diagnostyki perinatalnej, w zakładzie 
genetyki czy też poradni psychologicznej lub psychiatrycznej. Dyrektorzy Oddziałów 
wskazywali, że brak było podmiotów chętnych i przygotowanych do realizacji 
świadczeń OPH w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 12-13, 750-752, 764-766) 

Zdaniem NIK, Prezes NFZ w ramach sprawowanego nadzoru powinien monitorować 
zapewnienie realizacji świadczeń OPH we wszystkich województwach i podejmować 
działania ukierunkowane na zapewnienie dostępu tych świadczeń w danym 
regionie.   

b) wykorzystując centralne reguły weryfikacyjne w systemie informatycznym 
Oddziały finansowały świadczenia OPH, niemieszczące się w katalogu świadczeń 
gwarantowanych. Analiza przekazanych przez Centralę NFZ danych z systemu 
informatycznego, dotyczących pacjentów, którym w latach 2015-2018 (I półrocze) 
udzielono świadczeń gwarantowanych w rodzaju OPH, wykazała że system nie 

                                                      
59 Wynosi w 2015 r. 16,20 gminy miejskie i 10,82% gminy wiejskie, w 2016 r. 16,37 i 10,85, a w 2017 r. 16,88 i 11,29 
60 Tj. w woj. podlaskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. 
61 Zarządzeniem nr 83/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 września 2017 r. zmieniającym  zarządzenie w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. 
62 Pkt 72 str. 24.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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weryfikował poprawności wprowadzania niektórych danych. W związku z tym NFZ 
zapłacił 2 595,5 tys. zł za świadczenia, które nie mieściły się w katalogu świadczeń 
gwarantowanych, tj. tych, których kody zostały wskazane w wykazie określonym 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie OPH jako jednostki chorobowe 
kwalifikujące do leczenia w zakresie OPH. W obecnym stanie prawnym opieką OPH 
mogą zostać objęci tylko ci pacjenci, których kody chorób zostały zamieszczone 
w wykazie. Zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ, celem zunifikowania procesów 
weryfikacyjnych w skali całego kraju, od 1 marca 2014 r. wyłączone zostały reguły 
oddziałowe. Powyższe skutkowało brakiem możliwości weryfikowania 
i kwestionowania świadczeń sprawdzeniami innymi, niż centralne. I tak według 
danych uzyskanych od OW NFZ za pośrednictwem Centrali NFZ:  

 13 Oddziałów63 (81,3%) zapłaciło za świadczenia realizowane w warunkach 
ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej łącznie 74 tys. za 1 512 porad, 
których kody nie zostały wskazane w ww. wykazie jako jednostki chorobowe 
kwalifikujące do leczenia w zakresie OPH; 

 14 Oddziałów64 (87,5%) zapłaciło za świadczenia realizowane w warunkach 
domowych – hospicjum domowe dla dorosłych łącznie 402,4 tys. zł za 
świadczenia dla 85 pacjentów; 

 12 Oddziałów65 (75%) zapłaciło za świadczenia realizowane w warunkach 
stacjonarnych – hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej 
łącznie 2 119,1 tys. zł za świadczenia dla 219 pacjentów. 

Powyższe dane zostały zweryfikowane przez OW NFZ, które jako przyczynę 
nieprawidłowości wskazywały wprowadzone centralnie reguły weryfikacyjne.  

Zastępca Dyrektora DŚOZ wyjaśnił m.in., że ideą wprowadzenia projektu walidacji 
i weryfikacji na poziomie centralnym była standaryzacja zasad sprawdzania 
raportów w skali całego kraju. Reguły oddziałowe, działające różnorodnie 
w poszczególnych województwach, wprowadzały nierówne traktowanie 
świadczeniodawców. W swoich założeniach projekt centralny przewidywał 
stopniowe zastąpienie procesów oddziałowych. Przez kilka lat działały one 
równolegle, ale wobec nasilających się zgłoszeń o sprzecznym działaniu z regułami 
centralnymi Prezes NFZ podjął decyzję o ich wyłączeniu. Priorytetem tego 
przedsięwzięcia było ujednolicenie działania. Fakt wyłączenia weryfikacji 
oddziałowych nie zwalniał pracowników Oddziałów z prowadzenia szczegółowej 
kontroli raportów statystycznych metodami pozasystemowymi. W ich kompetencji 
pozostała możliwość przeglądania wyników, prowadzenia arbitrażu, badania 
zasadności merytorycznej włącznie z analizą dokumentacji, indywidualnej oceny 
zdarzeń i rozstrzygania w sprawach wątpliwych lub spornych. Wskazał, że wątpliwe 
świadczenia stanowią jedynie 0,15% wszystkich rozliczonych świadczeń i są one 
przedmiotem dalszych wyjaśnień Centrali NFZ prowadzonych poprzez Oddziały. 
Podał, że elektroniczna weryfikacja jest narzędziem tylko pomocniczym, 
wspomagającym, ale nie jedynie decydującym i nie może być traktowana jako 
ostatecznie rozstrzygająca w ocenie poszczególnych zdarzeń, a definitywna decyzja 
dotycząca rozliczenia świadczenia należy do pracowników Oddziału.  

(akta kontroli str.543-746) 

c) Oddziały podpisywały po zakończeniu okresu rozliczeniowego zwiększające 
zobowiązanie NFZ ugody oraz aneksy pomimo tego, że część ze sfinansowanych 

                                                      
63 Dolnośląski, kujawsko-pomorski, lubelski, łódzki, małopolski, mazowiecki, opolski, pomorski, śląski, świętokrzyski, warmińsko-
mazurski, wielkopolski i zachodniopomorski. 
64 Dolnośląski, kujawsko-pomorski, lubelski, łódzki, małopolski, mazowiecki, opolski, podkarpacki, podlaski, pomorski, śląski, 
warmińsko-mazurski, wielkopolski i zachodniopomorski. 
65 Dolnośląski, kujawsko-pomorski, lubelski, łódzki, małopolski, mazowiecki, opolski, podkarpacki, podlaski, pomorski, śląski, 
i wielkopolski. 
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świadczeń mogła nie spełniać warunków wynikających z art. 15 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej66 oraz z art. 19 ustawy o świadczeniach. 
Prezes NFZ nie określił jednolitych zasad finansowania świadczeń w taki sposób, 
aby nie było konieczności zwiększania zobowiązań Oddziałów po zakończeniu 
okresu rozliczeniowego. Kierował do Oddziałów coroczne wytyczne w sprawie 
zwiększania zobowiązań Funduszu, nie zobowiązywał jednak Oddziałów do 
weryfikacji świadczeń ponadlimitowych pod kątem ratowania życia oraz do 
weryfikacji uzasadnionych kosztów ich poniesienia. Dodatkowo świadczeniodawcy 
udzielający świadczeń ponadlimitowych byli traktowani niejednolicie: w części 
województw ze świadczeniodawcami zawierano aneksy (wg 100% stawki 
kontraktowej), a w innych ugody wg różnej67 stawki procentowej ceny kontraktowej 
(najmniej 42%)68, a w jednym województwie w 2015 r. w ogóle nie płacono za 
zrealizowane świadczenia ponad limit69. 

Łączna wartość ugód i aneksów zwiększających zobowiązanie Funduszu, 
a zawieranych po zakończeniu okresu rozliczeniowego (dotycząca świadczeń 
udzielonych w latach 2015-2017), wyniosła 78,5 mln zł. 

Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ wyjaśnił m.in., że z uwagi 
na brak jednoznacznych unormowań prawnych regulujących problematykę 
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych ponad limity określone 
w umowach, ewentualne sfinansowanie przez Oddział tzw. świadczeń 
ponadumownych może nastąpić poprzez zmianę warunków finansowych umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach środków finansowych 
ustalonych w planie kosztów świadczeń zdrowotnych tego Oddziału. Podstawę 
prawną dla zawarcia ugód pozasądowych ze świadczeniodawcami stanowi przepis 
art. 917 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny70, zgodnie z którym przez 
ugodę strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w zakresie istniejącego między 
nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń 
wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór 
istniejący lub mogący powstać. Natomiast art. 155 ust. 1 ustawy o świadczeniach 
przesądza, że do umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się 
przepisy kc, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Podkreślił, że brak jest 
jednoznacznych unormowań prawnych regulujących problematykę finansowania 
nadwykonań, a pozostające w planie finansowym Oddziału środki, których nie 
wykorzystali świadczeniodawcy, uprawniają do finansowania świadczeń 
ponadlimitowych udzielanych nie tylko w stanie nagłym.  

(akta kontroli str. 13-14, 21, 430, 518-526) 

NIK wskazuje, że w obecnym stanie prawnym istnieje konieczność weryfikowania 
przez OW NFZ prawidłowości kwalifikowania przez świadczeniodawców świadczeń 
jako ratujące/nieratujące życie. Dostrzegając zawieranie ugód i aneksów po 
zakończeniu okresu rozliczeniowego NIK zauważa, że wydatki Oddziałów 
poniesione na sfinansowanie zobowiązań po upływie okresu rozliczeniowego 
mieściły się w ramach planu finansowego. Służyły także realizacji podstawowego 
celu NFZ, jakim jest zapewnienie uprawnionym dostępu do świadczeń, które są 
w obecnym stanie prawnym świadczeniami limitowanymi. Aneksowanie przez 

                                                      
66 Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm. 
67 Np. w 2015 r. w czterech województwach ugody były płacone na poziomie od 42% do 80% w zależności od zakresu, w jednym 
od 59% do 100% w zależności od zakresu, a w jednym 100% we wszystkich zakresach. 
68 Średnia z najniższych stawek w poszczególnych latach i zakresach wyniosła 56%. 
69 W 2015 r. w dziewięciu województwach podpisano aneksy, w pięciu ugody, w jednym obydwa rodzaje dokumentów, a w jednym 
w ogóle nie płacono za świadczenia zrealizowane ponad limity. W 2016 r. w pięciu województwach podpisano aneksy, w ośmiu 
ugody, a w trzech obydwa rodzaje dokumentów. W 2017 r. w dwóch województwach podpisano aneksy, w 10 ugody, a w czterech 
obydwa rodzaje dokumentów. 
70 Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm., dalej: „kc”. 
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Oddziały umów do 31 grudnia jest utrudnione m.in. z powodu zmian w planie 
finansowym NFZ w II połowie grudnia oraz sprawozdawania wykonanych świadczeń 
za grudzień dopiero w styczniu następnego roku. NIK zwracała się do Ministra 
Zdrowia z wnioskami o systemowe rozwiązanie problemu finansowania świadczeń 
wykonanych ponad ustalone w umowach limity71, niemniej jednak Minister nie podjął 
dotychczas działań w tym zakresie. 

Izba wskazuje, że zgodnie z art. 102 ust. 5 pkt 21 ustawy o świadczeniach do 
zakresu działania Prezesa Funduszu należy nadzór nad realizacją zadań OW NFZ. 

Prezes NFZ nie sprawował odpowiedniego nadzoru nad Oddziałami w zakresie 
zapewnienia świadczeń OPH, na co wskazują m.in. przypadki niezapewnienia 
świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej. Ponadto Oddziały zapłaciły prawie 
2,6 mln zł za świadczenia, które nie mieściły się w katalogu świadczeń 
gwarantowanych OPH, jako przyczynę podając centralne reguły weryfikacyjne 
w systemie informatycznym NFZ.  

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski o: 

1. sprawdzenie i aktualizację reguł weryfikacyjnych funkcjonujących w systemie 
informatycznym NFZ, aby zapewnić finansowanie świadczeń mieszczących się 
w katalogu świadczeń gwarantowanych; 

2. podejmowanie skutecznych działań nadzorczych zmierzających do 
zapewnienia świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej na terenie wszystkich 
województw; 

3. opracowanie i wprowadzenie kwestionariusza jakości udzielanych świadczeń. 

W związku z tym, że już w 2009 r. Prezes NFZ – realizując wniosek pokontrolny NIK 
– zwrócił się do Ministra o podjęcie działań na rzecz nowelizacji ustawy 
o świadczeniach w celu uregulowania problemu zwiększania zobowiązania NFZ 
z tytułu świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowach zawieranych ze 
świadczeniodawcami po zakończeniu okresu rozliczeniowego (tj. wprowadzenia 
regulacji szczególnej pozwalającej OW NFZ na zawieranie ugód pozasądowych 
mających stanowić podstawę prawną do przekazywania środków finansowych za 
świadczenia wykonane ponad limit określony w umowach o świadczenia OPH) oraz 
mając na uwadze najwyższą wartość, jaką jest udostępnianie świadczeń pacjentom, 
NIK odstępuje od sformułowania wniosku pokontrolnego w tym zakresie. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

                                                      
71 M.in. w informacji o wynikach kontroli pt. „Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej” (37/2014/P/13/131/KZD) 
z 8 września 2014 r.; w wystąpieniu pokontrolnym z 3 stycznia 2014 r.  „Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej”  (KZD-
4101-04-01/2013) oraz w informacji o wynikach kontroli pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r.” 
(156/2018/P/18/055/KZD) z listopada 2018 r. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Bydgoszcz,   11   stycznia 2019 r. 

 

 

 

Kontrolerzy 

Elżbieta Warda-Fereniec 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 

/-/ 
........................................................ 

podpis 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Dyrektor 

Barbara Antkiewicz 

 

/-/ 
........................................................ 

podpis 

Leszek Murat 

Główny specjalista kontroli państwowej 

/-/ 
........................................................ 

podpis 

 

 

 

 

 

 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: p.o. Dyrektor Barbara Antkiewicz. 
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podpis 
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