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 I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli R/17/004 – Zapewnienie opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej 
w warunkach domowych w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatu bydgoskiego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Leszek Murat, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/117/2017 z 17 sierpnia 2017 r.  

2. Robert Elwertowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/118/2017 z 17 sierpnia 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Narodowy Fundusz Zdrowia – Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki 
w Bydgoszczy, ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz (dalej: „Oddział”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Kasprowicz – Dyrektor Oddziału NFZ1 

(dowód: akta kontroli str. 212-213) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w kontrolowanym okresie3 Oddział, w ramach 
posiadanych środków i właściwości terytorialnej, zapewniał dostępność do 
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
w ramach domowej opieki długoterminowej (SPO) oraz z zakresu domowej opieki 
paliatywnej i hospicyjnej (OPH). Działo się tak, pomimo że w Oddziale nie 
posiadano informacji o rzeczywistym zapotrzebowaniu na te świadczenia.  

NIK ocenia pozytywnie coroczne zwiększanie przez Oddział środków finansowych 
na świadczenia SPO i OPH, w kontekście zauważalnego rosnącego 
zapotrzebowania na te rodzaje świadczeń. Jednocześnie jednak Izba ocenia, że 
planowanie i – w konsekwencji – kontraktowanie tych świadczeń odbywało się 
w sposób nierzetelny. W szczególności Oddział nie wypracował skutecznej 
i wiarygodnej metody oceny rzeczywistego zapotrzebowania na te rodzaje 
świadczeń. Rozdzielenie środków pomiędzy oferentów, dokonywane w toku 
procedury konkursowej, było nietransparentne. Ponadto Oddział corocznie uznawał 
i finansował część świadczeń ponadlimitowych (tzw. nadwykonań)4, nie dokonując 
przy tym oceny, czy i w jakim wymiarze były to świadczenia ratujące życie.  

Istotne nieprawidłowości Izba stwierdziła w procesie wyboru świadczeniodawców. 
Dotyczyły one m.in.: 

1. przeprowadzenia niezgodnie z prawem postępowań na wybór 13 z 25 objętych 
badaniem świadczeniodawców pielęgniarskiej SPO (dalej: SPO-P) oraz 5 z 10 

                                                      
1 Od 9 października 2015 r. Wcześniej stanowisko Dyrektora Oddziału pełnił Pan Tomasz Pieczka (od 8 grudnia 2011 r.).  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. 
4 Świadczenia wykonane przez świadczeniodawcę w ilości przekraczającej limit określony w kontrakcie zawartym z NFZ na 
świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym. 

Ocena ogólna 
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świadczeniodawców OPH, poprzez brak ustalenia stanu faktycznego co do 
kwalifikacji personelu; 

2. nieodrzucenia jednej oferty niespełniającej wymogów dotyczących wymaganej 
liczby etatów fizjoterapeuty; 

3. odrzucenia przez Komisję Konkursową dwóch ofert i nieuznania słusznego 
protestu dwóch oferentów; 

4. podpisania umowy o udzielanie świadczeń z 34 oferentami (spośród 46 objętych 
badaniem) pomimo tego, że ich oferty nie spełniały warunku udokumentowania 
gotowości udzielania świadczeń przez wskazany w ofertach personel. 

Oddział sprawował monitoring realizacji umów z zakresu SPO i OPH. Skuteczności 
nadzoru nad udzielaniem świadczeń SPO i OPH nie wzmacniała liczba kontroli 
prowadzonych przez pracowników Oddziału u świadczeniodawców; w badanym 
okresie (3,5 roku) przeprowadzono jedynie trzy takie kontrole.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie świadczeń z zakresu SPO oraz OPH  

W II kwartale 2014 r. Oddział przeprowadził 11 konkursów na świadczenie opieki 
SPO oraz OPH, wyłaniając 85 świadczeniodawców5, z którymi podpisał umowy na 
okres trzech lat. W tym okresie liczba pacjentów objętych świadczeniami wzrosła 
o 3,7% (z 7 162 w 2014 r. do 7 430 w 2016 r.).  

                                     (dowód: akta kontroli str. 38, 47, 78, 317, 319, 399-400, 
4534-4544, 4663-4664) 

Na świadczenia z zakresu SPO Oddział przeznaczył w latach 2014-2016 łącznie 
59 566,4 tys. zł, z tego na świadczenia realizowane przez  pielęgniarską opiekę 
długoterminową (SPO-P) 28 458,1 tys. zł, zaś na świadczenia realizowane przez 
zespół długoterminowej opieki domowej dla osób wentylowanych mechanicznie 
(SPO-W) 31 108,3 tys. zł. Na świadczenia z zakresu OPH Oddział przeznaczył 
50 417,8 tys. zł. Dodatkowo, za zrealizowane nadwykonania Oddział zapłacił łącznie 
6 420,0 tys. zł (za świadczenia SPO 3 070,2 tys. zł, natomiast za świadczenia OPH 
3 349,8 tys. zł). Łącznie na realizowane w latach 2014-2016 w warunkach 
domowych świadczenia OPH i SPO wydatkował 65 986,4 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 316, 321, 4685-4686) 

W ramach OPH Oddział zapewniał opiekę plasującą województwo kujawsko-
pomorskie na pierwszym miejscu w kraju, biorąc pod uwagę liczbę jednostek 
rozliczeniowych w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych. Liczba zapewnionych 
przez Oddział jednostek w ramach świadczenia SPO-P w przeliczeniu na 10 tys. 
ubezpieczonych plasowała województwo kujawsko-pomorskie poniżej średniej dla 
kraju, jednak w latach 2014-2016 województwo kujawsko-pomorskie przybliżało się 
do średniej dla kraju, osiągając jej poziom w: 47,4% w 2014 r., 52,2% w 2015 r., 
53,2% w 2016 r. Pani Elżbieta Kasprowicz – Dyrektor Oddziału wyjaśniła m.in., że 
przyczyną niższego niż średnie dla kraju zapewnienia przez Oddział świadczeń 
SPO były ograniczone środki finansowe znajdujące się w dyspozycji Oddziału.  

 (dowód: akta kontroli str. 4534, 4705-4710, 4762-4773) 

                                                      
5 Suma liczby świadczeniodawców z poszczególnych zakresów świadczeń, spośród których z niektórymi Oddział zawarł 
umowy o realizację więcej niż jednego rodzaju świadczeń. 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.1 Planowanie świadczeń  

Planując zakup świadczeń, Oddział brał pod uwagę m.in. poziom realizacji 
świadczeń w roku poprzednim oraz priorytety centralne6. Przy ustalaniu obszarów 
kontraktowania NFZ uwzględniał m.in. sytuację epidemiologiczną oraz migracje 
osób ubezpieczonych. Przy tworzeniu planów zakupu Oddział wykorzystywał m.in. 
dane opracowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego 
w Bydgoszczy, Główny Urząd Statystyczny oraz Państwowy Zakład Higieny. Plany 
zakupu świadczeń na lata 2015-2017 zostały zatwierdzone przez Dyrektora 
Oddziału odpowiednio: 3 października 2014 r., 27 października 2015 r., 15 listopada 
2016 r. Oddział zwiększał środki zaplanowane7 na wykonywanie świadczeń m.in. 
z powodu zarejestrowanych nadwykonań w latach poprzednich oraz w celu 
zwiększenia dostępności do świadczeń. I tak: 

a) na SPO zaplanował przeznaczyć w 2016 r. o 37,2% więcej środków niż w 2014 r. 
(23 544,3 tys. zł w stosunku do 17 164,3 tys. zł)8; z tego:  

─ na świadczenia w ramach SPO-W zaplanował przeznaczyć w 2016 r.  
o 61,0% więcej środków niż w 2014 r. (13 473,7 tys. zł w stosunku do 
8 366,8 tys. zł); 

─ na świadczenia w ramach SPO-P zaplanował przeznaczyć w 2016 r. o 14,5% 
więcej środków niż w 2014 r. (10 070,5 tys. zł w stosunku do 8 797,6 tys. zł); 

b) na OPH zaplanował przeznaczyć w 2016 r. o 16,8% więcej środków niż 
w 2014 r. (17 872,6 tys. zł w stosunku do 15 296,7 tys. zł)9. 

(dowód: akta kontroli str. 11-20, 29-31 45-48, 68, 205-206, 228, 318, 389, 481) 

Zwiększeniu środków zaplanowanych na realizację świadczeń towarzyszyło 
zwiększenie liczby zaplanowanych jednostek rozliczeniowych. I tak: 

a) w ramach SPO Oddział zaplanował na 2016 r. o 22,2% więcej jednostek 
rozliczeniowych, aniżeli w 2014 r. (482 311,9 w stosunku do 394 767,0)10; z tego: 

─ w ramach SPO-W zaplanował na 2016 r. o 64,9% więcej jednostek 
rozliczeniowych, aniżeli w 2014 r. (88 355,7 w stosunku do 53 591,3); 

─ w ramach SPO-P zaplanował na 2016 r. o 15,5% więcej jednostek 
rozliczeniowych, aniżeli w 2014 r. (393 976,3 w stosunku do 341 175,7); 

b) w ramach OPH zaplanował w 2016 r. o 15,7% więcej jednostek rozliczeniowych, 
aniżeli w 2014 r. (422 838,8 w stosunku do 365 436,5)11. 

(dowód: akta kontroli str. 227, 320, 481) 

Oddział zwiększał wartość kontraktacji dla świadczeniodawców z terenu powiatu 
bydgoskiego12 m.in. z powodu zarejestrowanych nadwykonań w latach poprzednich. 
I tak: 

                                                      
6 Określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r.  w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U.  Nr 137, 
poz. 1126). Do priorytetów zaliczono m.in. rozwój opieki długoterminowej (§1 pkt 11).  
7 Plan finansowy po zmianach. 
8 Dane dotyczą całego województwa. W planie pierwotnym na 2016 r. wydatki określono na kwotę 19 371,0 tys. zł, podczas 
gdy w planie pierwotnym na 2014 r. wydatki określono na kwotę 16 962,8 tys. zł. Stanowi to wzrost o 14,2%.   
9 Plan finansowy po zmianach. W planie pierwotnym na 2016 r. wydatki określono na kwotę 17 164,6 tys. zł, podczas gdy 
w planie pierwotnym na 2014 r. wydatki określono na kwotę 15 242,5 tys. zł. Stanowi to wzrost o 12,6%.  
10 Plan finansowy po zmianach. Dane dotyczą całego województwa. W planie pierwotnym było to 450 203 w stosunku do 
390 571,8.  
11 Plan finansowy po zmianach. Dane dotyczą całego województwa. W planie pierwotnym było to 408 426,2 w stosunku do 
362 855.  
12 Tj. mających centrum logistyczne na terenie powiatu.  



 

6 

─ w ramach SPO zakontraktował na 2016 r. o 52,4% więcej środków, aniżeli 
w 2014 r. (15 428,9 tys. zł w stosunku do 10 122,7 tys. zł); 

─ w ramach OPH zakontraktował na 2016 r. o 21,0% więcej środków, aniżeli 
w 2014 r. (6 068,7 tys. zł w stosunku do 5 016,5 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 26-66, 311, 481) 

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. na opiekę SPO oczekiwało w Województwie 
138 osób, a średni czas oczekiwania wynosił od czterech dni (w przypadkach 
pilnych) do sześciu dni (w przypadkach stabilnych). Najwięcej osób oczekiwało na 
opiekę w ramach SPO-P (134), zaś cztery na opiekę w ramach SPO-W. Na opiekę  
w ramach OPH oczekiwało 20 osób, w tym czworo dzieci. Czas oczekiwania wynosił 
do pięciu dni. Pan Andrzej Wiśniewski – zastępca Dyrektora Oddziału wyjaśnił m.in., 
że z powodu zmiany prawa od kwietnia 2015 r. dane te nie są przesyłane do 
Oddziału. Zgodnie ze zmienionymi przez NFZ w kwietniu 2015 r. zasadami 
sprawozdawczości, zaprzestano zbierać informacje o oczekiwaniu na świadczenia 
SPO i OPH.  

(dowód: akta kontroli str. 207-208, 4784-4794) 

Dyrektor Oddziału poinformowała, że Oddział nie przekazywał do NFZ ani do 
Ministra Zdrowia zapotrzebowania na zwiększenie finansowania opieki domowej 
z powodu bezskuteczności takiego wnioskowania (budżet Oddziału jest ustalany 
w oparciu o algorytm podziału składek na ubezpieczenie zdrowotne13). 

 (dowód: akta kontroli str. 294-295, 320) 

Spośród 1 814 pacjentów objętych w 2014 r. SPO lub OPH przez 
świadczeniodawców z terenu powiatu bydgoskiego, świadczenia zakończono w tym 
roku w stosunku do 1 145 z nich (w 1 053 przypadkach powodem była śmierć 
pacjenta). W 2015 r. zakończono świadczenia opieki 1 203 pacjentom spośród 
1 915 objętych opieką (w tym 1 110 z powodu śmierci pacjenta). W 2016 r. 
zakończono świadczenia opieki 1 203 pacjentom spośród 1 976 objętych opieką 
(w tym 1 107 z powodu śmierci pacjenta). 

Oddział nie posiadał informacji, ilu pacjentom przerwano świadczenia z powodu 
pogorszenia lub polepszenia stanu zdrowia. Pan Andrzej Wiśniewski – zastępca 
Dyrektora Oddziału wyjaśnił m.in., że nie było prawnego obowiązku przekazywania 
takich informacji przez świadczeniodawców do NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 206-207) 

1.2  Przygotowanie i prowadzenie postępowań konkursowych 

W celu przeprowadzenia postępowań konkursowych na wyłonienie 
świadczeniodawców, Dyrektor Oddziału powołał 9 kwietnia 2014 r. komisje 
konkursowe (dalej także: „Komisje”), odrębne dla świadczeń SPO i OPH. Komisje 
składały się z pięciu członków – pracowników Oddziału. W skład każdej z nich 
wchodziła co najmniej jedna osoba z wykształceniem medycznym. Komisje działały 
w oparciu m.in. o Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik do 
uchwały nr 36/2005/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 października 
2005 r.  

                                                      
13 Budżet dla każdego OW NFZ- ustalany zgodnie z algorytmem wynikającym z art. 118 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.) – stanowi podstawę do sporządzenia 
planu finansowego oddziałów, które dokonują podziału przyznanych im na dany rok środków na poszczególne rodzaje  
i zakresy świadczeń.   
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                                        (dowód: akta kontroli str. 194-197, 364-366, 379-380, 
2140-2141, 2150-2151) 

Komisja SPO została powołana dla postępowań m.in. z zakresu: SPO-P (dla 
regionu bydgoskiego), SPO-W dzieci oraz dorosłych (dla województwa), które objęto 
badaniem NIK14. Komisja rozpatrzyła łącznie 120 ofert na świadczenia SPO, w tym 
39 ofert z zakresu objętego badaniem NIK (w okresie od 28 kwietnia 2014 r. – 
termin otwarcia ofert – do 2 czerwca 2014 r. – termin rozstrzygnięcia postępowania).  

Komisja OPH została powołana dla postępowań m.in. z zakresu hospicjum 
domowego dla dorosłych oraz hospicjum domowego dla dzieci (dla regionu 
bydgoskiego), które objęto badaniem NIK15. Komisja rozpatrzyła łącznie 43 oferty na 
świadczenia OPH, w tym 11 ofert z zakresu objętego badaniem NIK (w okresie od 
28 kwietnia 2014 r. – termin otwarcia ofert – do 2 czerwca 2014 r. – termin 
rozstrzygnięcia postępowania). 

(dowód: akta kontroli str. 395, 399-400, 2145-2149) 

NIK objęła badaniem postępowania konkursowe w ramach następujących zakresów 
świadczeń SPO:  

─ na SPO-P16 dla obszaru regionu bydgoskiego17. W ramach tego postępowania 
do Oddziału wpłynęło 29 ofert na łączną kwotę 3 470,2 tys. zł (na II półrocze 
2014 r.). Oddział zawarł umowy na wykonanie świadczeń z 25 oferentami na 
łączną kwotę 2 141,8 tys. zł (na II połowę 2014 r.).  

─ na SPO-W dla dorosłych dla obszaru województwa18 (dalej: „SPO-WD”).  
W ramach tego postępowania do Oddziału wpłynęło sześć ofert na łączną kwotę 
5 385,7 tys. zł (na II półrocze 2014 r.). Oddział zawarł umowy na wykonanie 
świadczeń z trzema oferentami uklasyfikowanymi najwyżej w rankingu 
końcowym, na łączną kwotę 3 316,0 tys. zł (na II połowę 2014 r.). 

─ na SPO-W dla dzieci dla obszaru województwa19 (dalej: „SPO-Wdz”). W ramach 
tego postępowania do Oddziału wpłynęły cztery oferty na łączną kwotę 
965,7 tys. zł (na II półrocze 2014 r.). Oddział zawarł umowy na wykonanie 
świadczeń z trzema oferentami na łączną kwotę 728,7 tys. zł (na II połowę 
2014 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 2132, 2135-2136, 2143-2153, 3499, 4519) 

NIK objęła badaniem postępowania z dwóch zakresów świadczeń OPH:  

─ na świadczenia w hospicjum domowym (dorosłych)20 dla obszaru regionu 
bydgoskiego (dalej: „OPH-D”). W ramach tego postępowania do Oddziału 
wpłynęło 10 ofert21 na łączną kwotę 4 393,0 tys. zł (na II półrocze 2014 r.). 
Oddział po negocjacjach zawarł umowy ze wszystkimi oferentami na łączną 
kwotę 3 400,0 tys. zł (na II połowę 2014 r.).  

                                                      
14 Ponadto Komisja SPO prowadziła postępowania dla ośmiu innych zakresów świadczeń w ramach opieki długoterminowej, 
np. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży (dla 
województwa). Nie zostały one objęte badaniem NIK.  
15 Ponadto Komisja OPH prowadziła postępowania dla 10 innych zakresów świadczeń w ramach opieki paliatywnej 
i hospicyjnej, np. porada w poradni medycyny paliatywnej dla regionu bydgoskiego. 
16 Nr postępowania 02-14-000110/SPO/14/1/14.2142.026. 
17 Tj. Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, 
tucholskiego, żnińskiego. 
18 Nr postępowania 02-14-000108/SPO/14/1/14.2140.026.04/01. 
19 Nr postępowania 02-14-000109/SPO/14/1/14.2141.026.04/01. 
20 Nr postępowania 02-14-000097/OPH/15/1/15.2180.027.04/01. 
21 W tym jeden świadczeniodawca złożył trzy oferty, w których wskazał trzy różne miejsca udzielania świadczeń. 
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─ na świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci22 dla obszaru regionu 
bydgoskiego (dalej: „OPH-Dz”). W ramach tego postępowania do Oddziału 
wpłynęła jedna oferta na kwotę 181,4 tys. zł (na II półrocze 2014 r.). Oddział 
zawarł umowę na wykonanie świadczeń z tym oferentem na wnioskowaną kwotę 
(na II połowę 2014 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 400, 2133, 2134, 2145-2146, 4521) 

Dla objętych kontrolą postępowań SPO i OPH obie Komisje konkursowe łącznie: 

─ odrzuciły cztery spośród 50 ofert (dwóch oferentów złożyło protesty na działania 
Komisji)23; 

─ nie unieważniły żadnego prowadzonego postępowania; 

─ przeprowadziły 12 kontroli oferentów ubiegających się o zawarcie umowy24 
(żadna kontrola nie wpłynęła na ranking końcowy)25;  

─ w 19 przypadkach wezwały oferentów do uzupełniania braków formalnych 
stwierdzonych w ofertach; 

─ przeprowadziły negocjacje ze wszystkim oferentami, których oferta nie podlegała 
odrzuceniu (46). 

Trzech oferentów skorzystało ze środków odwoławczych do Dyrektora Oddziału. 
W konsekwencji odwołań Oddział zawarł z nimi umowy w trybie rokowań. 

Oddział nie występował do organów ścigania z zawiadomieniami dotyczącymi 
podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w związku z kontraktowaniem 
świadczeń. 

                           (dowód: akta kontroli str. 395, 2027-2136, 2177-2188, 3006-3024, 
3034-3035, 4519-4521, 4531, 4609) 

Przeprowadzone negocjacje Oddział udokumentował w postaci protokołów 
z negocjacji zawierających ostateczne stanowiska stron co do liczby i ceny 
świadczeń. W protokołach końcowych nie stwierdzono rozbieżności, które 
uniemożliwiałyby wybranie oferty.   

(dowód: akta kontroli str. 496-4511, 4519-4521) 

Na realizowanie świadczeń SPO i OPH w całym województwie Oddział podpisał 
umowy łącznie z 85 świadczeniodawcami (58 w ramach SPO-P, sześcioma  
w ramach SPO-W, 21 w ramach OPH).  

(dowód: akta kontroli str. 4663-4664) 

Szczegółowa kontrola za rok 2016 wykazała, że podwyższanie przez Oddział 
w trakcie roku wartości zakontraktowanych środków odbywało się zasadniczo 
w oparciu o jedno kryterium: wartości nadwykonania danego świadczeniodawcy za 
I półrocze 2016 r.. I tak, wszyscy świadczeniodawcy, którzy nie sprawozdawali 
nadwykonań utrzymali wartość kontraktu na tym samym poziomie, zaś  
24 świadczeniodawców, którzy sprawozdali nadwykonania, otrzymało zwiększenia 
kontraktu o wartość tych nadwykonań.  

                                                      
22 Nr postępowania 02-14-000096/OPH/15/1/15.21.2181.027.04/01. 
23 Uwzględnione przez Dyrektora Oddziału. 
24 Tj. wszystkich oferentów, którzy nie posiadali ciągłości udzielanych świadczeń.  
25 W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wybór świadczeniodawców. 
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(dowód: akta kontroli str. 4663-4670) 

W działalności Oddziału w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. Oddział nie podejmował skutecznych działań w celu określenia rzeczywistego 
zapotrzebowania na świadczenia SPO i OPH, co jest konieczne do rzetelnego 
planowania podziału środków. Przy sporządzaniu planu zakupu świadczeń opierano 
się na danych historycznych (w tym o nadwykonaniach), wynikach 
przeprowadzonych trzech kontroli (w 2015 r.) oraz – do marca 2015 r. – na liczbie 
osób oczekujących na świadczenia. Od kwietnia 2015 r. Oddział nie prowadził już 
jednak analizy dynamiki liczby osób oczekujących na świadczenia, stąd 
w planowaniu nie brano pod uwagę rzeczywistej dostępności do świadczeń, ani 
w ujęciu wojewódzkim, ani regionalnym26.  

Pani Elżbieta Kasprowicz – Dyrektor Oddziału wyjaśniła m.in., że potrzeby na 
świadczenia SPO i OPH są zawsze większe aniżeli poziom nadwykonań świadczeń. 
Oddział nie posiada wiedzy, czy zapewnił domową opiekę oraz paliatywną  
i hospicyjną wszystkim uprawnionym do tego osobom. Mimo dużego zwiększania 
poziomu finansowania SPO i OPH, wielkość przeznaczonych przez Oddział 
środków nie pokrywa wszystkich potrzeb, co m.in. odzwierciedla poziom 
nadwykonań. Część świadczeniodawców nie podejmuje się wykonania świadczenia 
poza wartość określoną w umowie, ponieważ wiąże się to z ryzykiem poniesienia 
kosztów bez gwarancji refundacji. Nadwykonania nigdy nie są optymalnym 
wskaźnikiem zapotrzebowania, ponieważ z roku na rok pomimo zwiększenia  
finansowania, NFZ nadal odnotowuje nadwykonania. Finasowanie SPO i OPH 
powinno być większe, lecz trudno jest określić, o ile, z powodu m.in. zmiennej 
sytuacji demograficznej i zmieniających się wycen świadczeń. Wiedza NFZ o liczbie 
osób oczekujących na świadczenia, zwłaszcza w ramach SPO o charakterze 
przewlekłym, byłaby przydatna do określenia rzeczywistych potrzeb na świadczenia. 
Dane takie musiałyby jednak być sprawozdawane w taki sposób, aby zweryfikować 
przypadki rejestracji jednego pacjenta u więcej niż jednego świadczeniodawcy. 
Obecnie zbieranie takich danych jest niemożliwe z powodu braku dostosowania 
systemu informatycznego całego NFZ do pobierania takich danych. Zobowiązanie 
świadczeniodawców w umowach do przekazywania takich danych wymagałoby 
zmiany wzoru umowy określonej przez Prezesa NFZ oraz różnych aktów prawnych.  

Ponadto Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że planując zakup świadczeń w zakresie SPO 
wzięto pod uwagę trzy kontrole przeprowadzone w 2015 r., niemniej jednak ich 
zakres tematyczny i wyniki miały ograniczony wpływ na zaplanowaną liczbę 
jednostek rozliczeniowych. Ponadto poinformowała, że świadczenia OPH są 
finansowane na wysokim poziomie na tle kraju, natomiast zwiększenia wymagają 
świadczenia SPO.  

                           (dowód: akta kontroli str. 11-41, 45-66, 206-208, 214, 296-302, 
305-311, 4532-4534, 4701-4702) 

NIK zauważa, że rzetelność planowania w części uzależniona jest od czynników 
niezależnych od Oddziału (m.in. wymagających podjęcia działań systemowych), 
niemniej jednak Oddział mógłby uzyskać większą wiedzę o zapotrzebowaniu, gdyby 
m.in. prowadzono analizy czasu oczekiwania na świadczenia, częściej kontrolowano 
świadczeniodawców pod kątem m.in. prawidłowości kwalifikowania pacjentów do 

                                                      
26 Tj. grup powiatów.  

Ustalone 

nieprawidłowości  
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udzielania świadczeń, czy weryfikowano prawidłowość raportowanych nadwykonań 
oraz przyczyn niewykonań. 

Zdaniem NIK, opieranie się przez Oddział na wynikach nielicznych kontroli (trzech 
z 85 świadczeniodawców27 – 3,5%), a także na danych historycznych, w tym na 
niewykonaniach i nadwykonaniach świadczeniodawców, których zasadność nie była 
przedmiotem analiz Oddziału, nie pozwala Oddziałowi określić rzeczywistych 
potrzeb na świadczenia, a w związku z tym optymalnie zaplanować środków na ich 
zaspokajanie. O tym, że poziom nadwykonań netto nie jest rzetelnym wskaźnikiem 
potrzeb, świadczy fakt, że pomimo systematycznego zwiększania przez Oddział 
środków na świadczenia ponad poziom nadwykonań netto, w kolejnym roku Oddział 
notuje znaczny poziom nadwykonań.  

2. W zorganizowanych w 2014 r. konkursach na realizację świadczeń SPO i OPH 
Oddział nie określił i nie stosował transparentnych i obiektywnych kryteriów 
rozdziału środków na II połowę 2014 r. Pani Elżbieta Kasprowicz – Dyrektor 
Oddziału wyjaśniła, że przy podziale środków pomiędzy oferentów Oddział brał pod 
uwagę następujące kryteria: a) ranking ofert w danym postępowaniu; 
b) rozmieszczenie świadczeniodawców na terenie ogłoszonych obszarów; c) liczba 
świadczeń zrealizowanych w roku poprzedzającym postępowanie i w latach 
wcześniejszych; d) zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentami; e) zapewnienie 
świadczeniobiorcom dostępu do świadczeń u świadczeniodawców zlokalizowanych 
na terenie danego obszaru oraz całego województwa. Tymczasem nie zawsze 
istniała korelacja pomiędzy miejscem w rankingu a przydzieloną ilością świadczeń, 
zarówno w ujęciu kwotowym, jak i w jednostkach rozliczeniowych, np.: 

─ w postępowaniu na SPO-P oferent zajmujący trzecie miejsce w rankingu 
otrzymał więcej środków na wykonywanie świadczeń (164,0 tys. zł) od oferenta, 
który zajmował miejsce pierwsze w rankingu (142,0 tys. zł). Oddział przyznał mu 
także więcej jednostek rozliczeniowych (6 309 w stosunku do 6 072). Oddział 
tym samym zaspokoił w przypadku pierwszego z nich 80,9% zgłoszonych 
w ofercie jednostek rozliczeniowych, zaś w przypadku drugiego – 50,0%; 

─ w postępowaniu na OPH-D oferent zajmujący czwarte miejsce w rankingu 
otrzymał więcej środków na wykonywanie świadczeń (93,4 tys. zł) od oferenta, 
który zajmował miejsce pierwsze w rankingu (73 tys. zł). Oddział przyznał mu 
także więcej jednostek rozliczeniowych (2 334 w stosunku do 1 825). Oddział 
tym samym zaspokoił w przypadku pierwszego oferenta 86,4% zgłoszonych 
w ofercie jednostek rozliczeniowych, zaś drugiego oferenta – 81,8%; 

─ w postępowaniu na SPO-WD oferent zajmujący drugie miejsce w rankingu 
otrzymał więcej środków na wykonywanie świadczeń (1 138,8 tys. zł) od 
oferenta, który zajmował miejsce pierwsze w rankingu (1 105,4 tys. zł). Oddział 
przyznał mu także więcej jednostek rozliczeniowych (7 517 w stosunku do 
7 369).  

Podobnie w przypadku rozdziału środków na II połowę 2014 r. nie zawsze istniała 
korelacja pomiędzy zapewnieniem ciągłości opieki nad pacjentami a przydzieloną 
ilością świadczeń, zarówno w ujęciu kwotowym, jak i w jednostkach rozliczeniowych.  
W postępowaniu na SPO-P oferent, który uzyskał 0 punktów za zapewnienie 
ciągłości opieki nad pacjentami (czwarte miejsce w rankingu), otrzymał więcej 
środków na wykonywanie świadczeń (30,0 tys. zł) od oferenta, który otrzymał za to 

                                                      
27 Suma liczby świadczeniodawców z poszczególnych zakresów świadczeń, spośród których z niektórymi Oddział zawarł 
umowy o realizację więcej niż jednego rodzaju świadczeń. 
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maksymalną liczbę punktów i który zajmował trzecie miejsce w rankingu (M. R. – 
28,7 tys. zł). Oddział przyznał mu także więcej jednostek rozliczeniowych (1 152 
w stosunku do 1 104).  

 (dowód: akta kontroli str. 365, 2132-2136, 4519-4521) 

Pani Elżbieta Kasprowicz – Dyrektor Oddziału wyjaśniła m.in., że w przypadku 
rozdziału środków na II połowę 2014 r. nie było jednoznacznej korelacji pomiędzy 
miejscem w rankingu a przydzieloną ilością świadczeń oraz nie było jednoznacznej 
korelacji pomiędzy zapewnieniem ciągłości opieki nad pacjentami a przydzieloną 
ilością świadczeń (zarówno w ujęciu kwotowym, jak i w jednostkach 
rozliczeniowych), ponieważ nie były to jedyne czynniki, które uwzględniał Oddział. 
Odtworzenie wszystkich czynników rozdziału środków pomiędzy 
świadczeniodawców jest obecnie utrudnione z powodu zmian kadrowych  
w Oddziale oraz z powodu braku sporządzenia dokumentu zawierającego 
argumenty dotyczące rozdziału środków. 

(dowód: akta kontroli str. 4535-4536) 

Zdaniem NIK, środki finansowe powinny być rozdzielane na podstawie 
jednoznacznych i zobiektywizowanych kryteriów, nie zaś w oparciu o indywidualnie 
oceniane czynniki, ponieważ pozwala to na zbyt dużą dowolność decyzyjną 
pracowników Oddziału i narusza zasadę przejrzystości finansów publicznych, 
a także stwarza zagrożenie nierównego traktowania oferentów. 

3. W konkursie SPO Komisja bezpodstawnie odrzuciła dwie oferty28 z powodu podania 
w nich błędnego kodu komórki organizacyjnej oferenta i nie uznała słusznego 
protestu obu oferentów, czym naruszyła art. 149 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych29. Komisja 
nie uznała słusznego protestu obu oferentów, pomimo że posiadała możliwość 
weryfikacji podanego przez oferentów błędnego kodu komórki organizacyjnej 
(oferenci posiadali prawidłowo zarejestrowaną komórkę organizacyjną w rejestrze 
podmiotów leczniczych załączonym do ofert). Dyrektor Oddziału wyjaśniła m.in., że 
podstawą dla odrzucenia ofert był art. 149 ust. 1 pkt 5 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w związku z załącznikiem 
nr 1 do zarządzenia nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r.30 

NIK zauważa, że przepisy, na które powołuje się Dyrektor Oddziału, nie wymagają 
podania przez oferentów kodu komórki organizacyjnej pod rygorem odrzucenia 
oferty. Skoro w księdze rejestrowej podmiotów prowadzących działalność leczniczą 
widnieje wpis świadczący o poprawnie zarejestrowanej komórce organizacyjnej do 
zakresu świadczeń objętych prowadzonym postępowaniem, Komisja konkursowa 
powinna z tej możliwości skorzystać.  

Ze względu na skorzystanie przez tych oferentów ze środków odwoławczych do 
Dyrektora Oddziału, w rezultacie Oddział zawarł z nimi w trybie rokowań umowy. Na 
ich realizację (w II połowie 2014 r.) Oddział wydatkował łącznie 38,1 tys. zł (tj. 100% 
kwoty zapisanej w obu umowach).  

(dowód: akta kontroli str. 363, 2065, 2107, 2180-2312, 3025-3170, 4609, 4687) 

                                                      
28 Nr ofert: 02-14-000110[14/1]-0023/00 oraz  02-14-000110[14/1]-0022/00. 
29 Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, dalej: „ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”.  
30 W sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach 
opieki długoterminowej (NFZ z 2013 r., poz. 87, ze zm.). 
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4. Komisja konkursowa dokonała niezgodnej z zarządzeniem nr 3/2014/DSOZ Prezesa 
NFZ31 oraz art. 148 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych32 oceny 18 spośród 35 objętych badaniem ofert (51,4%) na 
wybór świadczeniodawców SPO-P33 i OPH-D34. I tak:  

a) 17 ofertom (12 w SPO-P i pięciu w OPH) bezpodstawnie przyznano dodatkową 
liczbę punktów (dla każdego oferenta 15 pkt. w SPOP i 21,8 pkt. w OPH) za 
kryterium niecenowe – jakość personelu na podstawie deklaracji zawartej w części 
VIII formularza oferty „ankiety” mimo, że nie miało to potwierdzenia w części IV ofert 
„wykaz personelu” i w części VI „szczegóły oferty”. W przypadku SPO-P dotyczyło to 
warunku odnoszącego się do zatrudnionych pielęgniarek (powyżej 50% z co 
najmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy zawodowej związanej z udzielaniem 
świadczeń w opiece realizowanej w środowisku domowym lub DPS)35, 
a w przypadku OPH – zatrudnionych lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny 
paliatywnej (wymiar czasu nie mniejszy niż równoważnik jednego etatu 
przeliczeniowego na 30 świadczeniobiorców)36. Zawyżyło to miejsce tych ofert 
w rankingu, tj. w SPO-P dziewięciu oferentów otrzymało miejsce trzecie w rankingu 
zamiast piątego, dwóch – czwarte zamiast szóstego, a jeden – szóste zamiast 
siódmego. W OPH czterech oferentów, zamiast miejsca pierwszego, powinno 
zajmować miejsce drugie, natomiast jeden, zamiast miejsca drugiego – trzecie. 
Takie działanie stanowiło naruszenie §1 ust.1 pkt 1 lit. a zarządzenia 3/2014/DSOZ 
Prezesa NFZ37, zgodnie z którym oceny ofert dokonuje się według kwalifikacji 
personelu, jego umiejętności oraz doświadczenia.  

W odniesieniu do ofert na SPO-P Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że Komisja nie 
korygowała ankiety i w rozmowach negocjacyjnych przyjmowała ustne oświadczenia 
oferentów, że personel posiada odpowiednie doświadczenie. W odniesieniu do ofert 
na OPH Dyrektor Oddziału wskazała, że Komisja przyjęła oświadczenia 
o posiadaniu umiejętności za tożsame z posiadanymi kursami. 

W wyniku zawartych na łączną kwotę 857,5 tys. zł umów z dwunastoma ww. 
świadczeniodawcami, na realizację świadczeń SPO-P za II półrocze 2014 r. Oddział 
wydatkował ogółem 962,8 tys. zł (wraz z nadwykonaniami). W wyniku zawartych na 
łączną kwotę 2 772,4 tys. zł umów z pięcioma ww. świadczeniodawcami, na 
realizację świadczeń OPH za II półrocze 2014 r. Oddział wydatkował ogółem 
3 307,6 tys. zł. 

                            (dowód: akta kontroli str. 365-369, 2132, 2150, 4521-4530, 4542, 
4609-4611, 4659, 4676-4677, 4683, 4687, 4713) 

b) jednemu z oferentów SPO-P38 bezpodstawnie nie przyznano dodatkowej liczby 
punktów spełnienie kryterium jakości personelu, pomimo tego, że spełniał on 
kryteria do ich przyznania. Oferent na wezwanie Komisji uzupełnił dokumenty 
potwierdzające posiadanie przez personel pielęgniarski odpowiednich kwalifikacji 
i wykazał tym samym spełnienie tego kryterium dotyczącego zatrudnienia powyżej 

                                                      
31 Zarządzenie nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert 
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ z 2014 r., poz. 3, ze zm.), dalej: 
„zarządzenie nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ”. 
32 W brzmieniu obowiązującym w czerwcu 2014 r. 
33 Nr 02-14-000110/SPO/14/1/14.2142.026 dla obszaru regionu bydgoskiego (tj. Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, 
inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego). 
34 Nr postępowania 02-14-000097/OPH/15/1/15.2180.027.04/01 (dla obszaru regionu bydgoskiego,  tj.: Bydgoszczy oraz 
powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego). 
35 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ, tabela 14 wiersz 6.  
36 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ, tabela 15 wiersz 2.  
37 W związku z załącznikiem nr 1, tabelami nr 14-15.  
38 Nr 02-14-000110[14/1]-0029/00. 



 

13 

50% pielęgniarek z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym 
w dziedzinie wymienionej w załączniku nr 4 części III, pkt. 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia39. Prawidłowe naliczenie punktów dawałoby oferentowi trzecie, a nie piąte 
miejsce w rankingu. Takie działanie stanowiło naruszenie §1 ust.1 pkt 1 lit. 
a zarządzenia 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ, zgodnie z którym oceny ofert dokonuje 
się według kwalifikacji personelu, jego umiejętności oraz doświadczenia. Dyrektor 
Oddziału podała w wyjaśnieniach, że Komisja nie korygowała ankiety, a oferta 
zajmowała miejsce w rankingu, które gwarantowało jej zawarcie umowy. 

Na realizację zawartej z tym świadczeniodawcą umowy na II połowę 2014 r. Oddział 
wydatkował 30,2 tys. zł (tj. 100% kwoty zapisanej w umowie).  

                         (dowód: akta kontroli str. 365, 2132, 2407-2410, 2418, 2389-2403, 
4523, 4526, 4542, 4609-4612, 4676, 4683, 4687) 

Według art. 148 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności, m.in.: 
ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje 
personelu, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.    

Zgodnie z procedurą konkursu ofert lub rokowań40 ranking otwarcia, zawierający 
punktację za kryteria niecenowe, sporządza komisja konkursowa przy pomocy 
systemu informatycznego. W ocenie NIK podstawową przyczyną nieprawidłowości 
wymienionych w ppkt. a było nieprzeprowadzenie przez Komisję konkursową 
porównania informacji dotyczących potencjału zawartych w części „VIII ankiety” z 
pozostałymi częściami oferty: „IV wykaz personelu” i „VI szczegóły oferty”.  

NIK zauważa, że ustalany przez Komisję konkursową ranking ofert był brany pod 
uwagę przez NFZ w negocjacjach ze świadczeniodawcami co do wielkości 
przyznawanych limitów świadczeń na II połowę 2014 r. Tymczasem tak dokonana 
ocena ofert wpłynęła na pozycję negocjacyjną poszczególnych oferentów, a tym 
samym doprowadziła do ich nierównego traktowania. 

5. Komisja konkursowa nie odrzuciła jednej z ofert OPH, pomimo tego, że nie spełniała 
wymagań określonych w załączniku nr 2, części II ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej41, tj. przekraczała 
maksymalną liczbę świadczeniobiorców przypadającą na etat rozliczeniowy 
fizjoterapeuty (w ofercie podano 30 świadczeniobiorców przy 16 dopuszczalnych dla 
tego oferenta), czym naruszyła art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Pani Elżbieta Kasprowicz – 
Dyrektor Oddziału wyjaśniła m.in., że podczas negocjacji uzgodniono, że czas pracy 
fizjoterapeuty zostanie dostosowany przez świadczeniodawcę do obowiązujących 
przepisów. 

Na podstawie umowy na kwotę 188,3 tys. zł zawartej z tym świadczeniodawcą na 
realizację świadczeń OPH w II półroczu 2014 r., Oddział wydatkował ogółem 
197,8 tys. zł. 

                    (dowód: akta kontroli str. 368, 1072, 4521-4522, 4529, 4542, 4610-
4611, 4683, 4687) 

                                                      
39 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1658);  
40 Wprowadzoną przez Prezesa NFZ w 2014 r. pismem  sygn. NFZ/CF/DSZO/2014/075/0068/W/01935/KI - obowiązującą  
w konkursie ofert na 2014 r. 
41 Dz. U. z 2013 r., poz. 1347, ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych OPH”.  
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NIK zauważa, że zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt. 7 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych niespełnienie przez ofertę 
warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez 
Prezesa Funduszu stanowi podstawę do odrzucenia oferty. Umowa  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest nieważna, jeżeli zawarto ją  
z oferentem, którego oferta podlegała odrzuceniu z przyczyn wskazanych w ustawie 
(art. 155 ust. 2 ww. ustawy), natomiast § 5 ust. 1 załącznika do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej42 stanowi, że świadczeniodawca jest zobowiązany 
wykonać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, 
ogólnych warunkach, odrębnych przepisach oraz zgodnie z warunkami 
wymaganymi od świadczeniodawców określonych przez Prezesa Funduszu.  

6. W 2014 r. Oddział podpisał umowy o udzielanie świadczeń z 34 oferentami43 (na 
łączną kwotę 8 983,1 tys. zł), pomimo że ich oferty nie spełniały warunku – 
udokumentowania gotowości udzielania świadczeń przez wskazany personel44 –  
o którym mowa w §10 ust. 4 pkt. 3 zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ  
z dnia 2 października 2013 r.45. Tym samym naruszono § 9 pkt 2 tego zarządzenia, 
zgodnie z którym oferent zobowiązany jest spełniać wymagania określone  
w przedmiotowym zarządzeniu. NIK stwierdziła brak wymaganego dokumentu 
potwierdzającego gotowość udzielania świadczeń przez osoby umieszczone przez 
oferentów w wykazie personelu w przypadku: 19 z 25 ofert SPO-P; 3 z 6 ofert SPO-
WD; dwa z 4 SPO-Wdz; 10 z 11 ofert OPH (tj. łącznie w 34 spośród 46 ofert 
objętych badaniem: 73,9%), co zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1 zarządzenia nr 57 
Prezesa NFZ powinno skutkować nieważnością ofert.  

Pani Elżbieta Kasprowicz – Dyrektor Oddziału wyjaśniła m.in., że zgodnie z §13 
zarządzenia nr 57 Prezesa NFZ oferent nie był zobowiązany do złożenia 
dokumentów potwierdzających gotowość personelu do udzielania świadczeń.  

NIK zauważa, że §13 zarządzenia nr 57 Prezesa NFZ dotyczy wprawdzie 
dokumentów i oświadczeń, które powinny zostać załączone do oferty, jednak 
obowiązek udokumentowania gotowości udzielenia świadczeń wynika wprost z §10 
ust. 4 pkt. 3 ww. zarządzenia. Na tej podstawie oferenci powinni wykazać  
w formularzu ofertowym gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia 
obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą  
z wymienionych w wykazie osób (rubryka w części IV „wykaz personelu” pn.  
„od kiedy pracownik będzie dostępny”), a gotowość taką udowodnić poprzez 
załączenie stosownych dokumentów. 

W wyniku zawartych na łączną kwotę 8 983,1 tys. zł46 umów z 34 ww. oferentami na 
realizację świadczeń za II półrocze 2014 r. Oddział wydatkował ogółem 
10 256,1 tys. zł (wraz z nadwykonaniami)47. 

                            (dowód: akta kontroli str. 2018-2023, 4531, 4542, 4609-4612, 
4660, 4687, 4712-4715) 

                                                      
42 Dz. U. Nr 81, poz. 484, dalej: „rozporządzenie z dnia 6 maja 2008 r.”. 
43 Spośród 46 objętych badaniem. 
44 Oferent obowiązany jest udokumentować gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z wymienionych w wykazie osób. Dokumentem potwierdzającym 
gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa 
o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej z ww. umów. 
45 W sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ 
z 2013 r., poz. 57, ze zm.); dalej: „zarządzenie nr 57 Prezesa NFZ”. 
46 Z tego kwota 5 458,9 tys. zł dotyczy umów, do których nie odnoszą się wcześniej opisane nieprawidłowości.  
47 Z tego kwota 6 087,4 tys. zł dotyczy umów, do których nie odnoszą się wcześniej opisane nieprawidłowości. 



 

15 

7. Oddział sporządził zaproszenie do rokowań dla dwóch konkursów w ramach  
SPO-P48 bez określenia miejsca i terminu przeprowadzenia rokowań, tj. 
z naruszeniem § 2 ust. 3 pkt 3 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu  
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania 
ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań49.  

Pani Elżbieta Kasprowicz – Dyrektor Oddziału wyjaśniła m.in., że wymóg określony 
w § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie sposobu ogłaszania, wypełniony został 
w zaproszeniu do negocjacji (wzór w zał. nr 29 procedury konkursu ofert lub 
rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych). W zaproszeniu tym podano miejsce i termin 
negocjacji i tym samym spełniono wszystkie wymogi formalne wskazane 
w rozporządzeniu.  

NIK zwraca uwagę, że zaproszenie do negocjacji jest końcowym etapem 
prowadzonych rokowań50, zaś zaproszenie do rokowań to etap początkowy 
rokowań51, którego wymogi zostały ściśle określone w § 2 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie sposobu ogłaszania i winny być spełnione. Pomiędzy tymi etapami 
w przypadkach tych minęły dwa tygodnie. Określenia miejsca i terminu 
przeprowadzenia negocjacji, o którym wspomina Dyrektor Oddziału, nie może 
stanowić przyczyny, dla której w Oddziale sporządzano zaproszenie do udziału 
w rokowaniach niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie 
sposobu ogłaszania.  

                                            (dowód: akta kontroli str. 106, 166, 2014-2018, 2166, 
3173-3183, 3264-3275, 3332-3333, 4609-4612) 

NIK zwraca uwagę, że Oddział wyznaczył zbyt krótkie terminy na zweryfikowanie 
ofert przez Komisje konkursowe. W szczególności pięcioosobowe Komisje 
powołane dla SPO i OPH zostały zobligowane do weryfikacji odpowiednio 120 i 41 
ofert52 w ciągu 24 dni roboczych. Komisje, działając pod presją czasu, nie miały 
możliwości dokonania rzetelnej analizy dokumentacji złożonej w trakcie 
postępowań. 

Pani Elżbieta Kasprowicz – Dyrektor Oddziału wyjaśniła m.in., że wyznaczone dla 
Komisji terminy na weryfikację ofert okazały się niewystraczające, co mogło 
rzutować na rzetelność przeprowadzanych analiz. Było to spowodowane m.in. dużą 
liczbą ofert, które wpłynęły do Oddziału w stosunku do zaplanowanego czasu, 
i ograniczeniami kadrowymi. 

(dowód akta kontroli str. 395, 399-400, 2146-2148, 4534) 

NIK ocenia, że Oddział zapewniał dostępność do świadczeń, pomimo że nie 
posiadał informacji o rzeczywistym zapotrzebowaniu. Negatywnie NIK ocenia fakt, 
że wyborowi ponad połowy świadczeniodawców objętych badaniem towarzyszyły 
nieprawidłowości.  

                                                      
48 Nr 02-14-000686/SPO/14/1/14.2142.026.04/11; 02-14-000684/SPO/14/1/14.2142.026.04/11. 
49 Dz. U. Nr 273, poz. 2719, dalej: „rozporządzenia w sprawie sposobu ogłaszania”. 
50 W obu przypadkach zaproszenie do negocjacji sporządzono 9 września 2014 r. 
51 W obu przypadkach zaproszenie do rokowań sporządzono 26 sierpnia 2014 r. 
52 Osoby wchodzące w skład Komisji wykonywały w tym czasie też inne obowiązki służbowe. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Rozliczanie oraz sprawowanie nadzoru  i kontroli nad 
realizacją kontraktów z zakresu SPO i OPH 

2.1 Rozliczanie realizacji kontraktów  

Do monitorowania realizacji umów Oddział korzystał z autorskich aplikacji: SMRU 
(System Monitorowania Realizacji Umów), MAPON (Mapowanie powiatowe 
nadwykonań/niewykonań), DAP (Dynamiczna Analiza Porównawcza), NITKA 
(Zestawienie danych dotyczących realizacji umów). W ramach sprawowanego 
nadzoru Oddział weryfikował raporty świadczeniodawców (w tym miesięczne 
sprawozdania statystyczne) na okoliczność sytuacji, w których więcej niż jeden 
świadczeniodawca złożył na tego samego pacjenta raport o świadczeniu, tzw. 
koincydencji. 

             (dowód: akta kontroli str. 230, 237, 302, 305, 320-347, 390, 4563) 

Oddział planował przeprowadzanie kontroli umów na realizację świadczeń na 
podstawie corocznego planu kontroli, w którego opracowaniu brali udział kierownicy 
różnych komórek organizacyjnych Oddziału, w tym Naczelnik Wydziału Kontroli, 
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Kierownik Sekcji ds. Skarg 
i Wniosków. Przy wyborze obszarów do kontroli brane były pod uwagę takie 
względy, jak wielkość środków przeznaczonych na świadczenia, nieprawidłowości 
stwierdzone podczas wcześniejszych kontroli, zmiany legislacyjne mające wpływ na 
realizację umów, skargi pacjentów, doniesienia medialne.  

(dowód: akta kontroli str. 215-223, 232-234) 

W okresie objętym kontrolą Oddział zaplanował dwie kontrole świadczeń SPO (obie 
w 2015 r.) oraz nie zaplanował żadnej kontroli świadczenia OPH. Odział 
przeprowadził trzy kontrole świadczeń SPO53 oraz nie przeprowadził żadnej kontroli 
świadczenia OPH. Oddział poddał kontroli m.in. stan przygotowania 
świadczeniodawców do świadczenia usług, prawidłowość kwalifikowania pacjentów 
do udzielania świadczeń, dostęp do sprzętu medycznego oraz kwalifikacje osób 
świadczących świadczenia. Stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia dotyczyły 
m.in. braków w karcie świadczeniodawcy, niewywieszenia tablicy z logo NFZ na 
budynku, wykazywania do zapłaty pięciu pacjentów, którzy w rzeczywistości nie byli 
poddani wentylacji. W wyniku kontroli Oddział nałożył kary umowne w łącznej 
wysokości 2,4 tys. zł oraz nakazał zwrócenie na rzecz NFZ 67,2 tys. zł  

Pani Elżbieta Kasprowicz – Dyrektor NFZ wyjaśniła m.in., że przyczyną 
przeprowadzenia jedynie trzech kontroli świadczeń objętych kontrolą była niewielka 
liczba kontrolerów NFZ.   

(dowód: akta kontroli str. 214, 232-287, 295, 297) 

W latach 2014-2017 (do 30 czerwca) do Oddziału wpłynęło 7 skarg dotyczących 
świadczeń objętych kontrolą, w tym m.in. kwestionujących jakość udzielonych 
świadczeń oraz utrudnionego dostępu do świadczeń. Cztery z nich uznano za 
niezasadne, dwie za zasadne, natomiast w wyniku jednej skargi zlecono kontrolę. 
W następstwie tej kontroli potwierdzono część zarzutów (m.in. brak prawidłowego 
wypełnienia karty oceny świadczeniodawcy) i nałożono na świadczeniodawcę karę 
umową w wysokości 151,84 zł. Ponadto Oddział toczył jeden spór sądowy 
o wykonywanie świadczeń: świadczeniodawca wniósł o zasądzenie od NFZ kwoty 

                                                      
53 Wszystkie w 2015 r., w tym jedna w SPO-P i dwie w SPO-W. 

Opis stanu 
faktycznego 
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539,2 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za wykonane w 2012 r. ponad limit 
świadczenia w ramach opieki paliatywnej w stanie bezpośredniego zagrożenia życia 
i zdrowia pacjentów. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 22 lutego 2017 r. 
uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (zasądzający na rzecz 
świadczeniodawcy żądaną przez niego kwotę) i przekazał mu sprawę do 
ponownego rozpoznania.  

        (dowód: akta kontroli str. 232-287, 4548-4562, 4577-4608, 4628-4656, 
4716-4761) 

2.2. Zaspokajanie potrzeb  

Według informacji Oddziału, zaspokajał on w okresie objętym kontrolą od 97 do 
100% potrzeb na świadczenia SPO i OPH, mierząc potrzeby wielkością środków 
zaplanowanych na świadczenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 224) 

W latach 2014-2016 wzrosła liczba osób objętych świadczeniami: 

a) OPH-D: z 4 753 do 5 006, tj. o 5,3%; 

b) OPH-Dz: z 102 do 125, tj. o 22,5%; 

c) SPO-W: z 251 do 395, tj. o 57,4%. 

Spadła natomiast liczba osób objętych świadczeniami SPO-P (z 2 056 do 1 904, 
tj. o 7,4%), pomimo zwiększenia w tym czasie zapewnionych jednostek 
rozliczeniowych (z 357,0 tys. do 426,1 tys., tj. o 19,4%).  

Dyrektor Oddziału wyjaśniła m.in., że prawdopodobną przyczyną zmniejszenia 
liczby osób objętych opieką SPO-P jest wydłużony czas opieki nad pacjentami.  

 (dowód: akta kontroli str. 313, 4541-4546) 

W latach 2014-2015 średni czas objęcia pacjenta opieką uległ wydłużeniu: SPO-P 
ze 185 do 234 dni; SPO-W z 266 do 271 dni; OPH z 85 do 90 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 4711) 

W rodzajach świadczeń objętych badaniem, rozdzielanie środków pomiędzy 
świadczeniodawców odbywało się w oparciu o jedno kryterium: poziom realizacji 
umów za osiem miesięcy roku poprzedniego (%). I tak, w 2016 r. 
świadczeniodawcom, którzy wykazali stopień realizacji umowy z 2015 r. powyżej 
100%, Oddział zwiększył kwotę kontraktu o tę wartość.    

(dowód: akta kontroli str. 4678-4682) 

W każdym roku objętym kontrolą w całym województwie zanotowano nadwykonania 
netto (tj. świadczenia wykonane przez świadczeniodawców ponad ustalone limity 
kwotowe minus świadczenia wykonane przez świadczeniodawców poniżej limitu 
ustalonego przez Oddział). I tak wartość nadwykonań netto wyniosła dla: 

─  SPO łącznie w latach 2014-2016: 9 293,4 tys. zł w stosunku do planu 
pierwotnego i 4 720,7 tys. zł w stosunku do planu po zmianach54, a w I połowie 
2017 r. odpowiednio 14 392,5 tys. zł i 2 412,8 tys. zł; 

                                                      
54 Z tego: w 2014 r. 1 030,9 tys. zł (829,5 tys. zł), w 2015 r.: 3 019,4 tys. zł (2 821,4 tys. zł) i w 2016 r.: 5 243,1 tys. zł 
(1 069,8 tys. zł). 
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─ OPH łącznie w latach 2014-2016: 6 534,5 tys. zł w stosunku do planu pierwotnego 
i 5 181,7 tys. zł w stosunku planu po zmianach55, a w I połowie 2017 r. 
odpowiednio 14 273,7 tys. zł i 2 628,5 tys. zł.  

Podobna tendencja miała miejsce w odniesieniu do świadczeniodawców z terenu 
powiatu bydgoskiego56. 

(dowód: akta kontroli str. 311, 316, 321) 

Za wykonane w latach 2014-2016 nadwykonania w łącznej kwocie 10 078,2 tys. zł 
Oddział zapłacił 6 420,0 tys. zł, w tym za świadczenia SPO 3 070,2 tys. zł (62,7% 
wartości nadwykonań), natomiast za świadczenia OPH 3 349,8 tys. zł (64,6%). 
Łącznie Oddział nie pokrył  3 658,2 tys. zł wartości nadwykonań.  

(dowód: akta kontroli str. 311, 321, 4685-4686) 

Oddział zanotował wykonanie przez świadczeniodawców świadczeń poniżej 
ustalonego przez Oddział limitu w 2014 r. oraz w I połowie 2017 r. w ramach SPO: 
odpowiednio 175,7 tys. zł (SPO-W) oraz 26,8 tys. zł (SPO-P). Oddział nie odnotował 
niewykonań w ramach OPH.  

(dowód: akta kontroli str. 311) 

W każdym roku objętym kontrolą w całym województwie zanotowano także wykonanie 
świadczeń liczone w jednostkach rozliczeniowych powyżej planu Oddziału: 

─ w odniesieniu do SPO wartość nadwykonań netto wyniosła: 22,8 tys.57 
(18,6 tys.)58 w 2014 r.; 52,2 tys. (45,5 tys.) w 2015 r.; 65,8 tys. (33,7 tys.) 
w 2016 r.; 31,5 tys. w I połowie 2017 r.; 

─ w odniesieniu do OPH wartość nadwykonań netto wyniosła: 46,1 tys. (43,5 tys.) 
w 2014 r.; 40,2 tys. (30,3 tys.) w 2015 r.; 56,2 tys. (41,7 tys. ) w 2016 r.; 47,0 tys. 
w I połowie 2017 r. 

Podobna tendencja miała miejsce w odniesieniu do świadczeniodawców z terenu 
powiatu bydgoskiego: 

─ w odniesieniu do SPO wartość nadwykonań netto wyniosła: 3,2 tys.59 (4,7 tys.)60 
w 2014 r.; 16,2 tys. (15,4 tys.) w 2015 r.; 32,4 tys. (5,5 tys.) w 2016 r.; 16,7 tys. 
w I połowie 2017 r.; 

─ w odniesieniu do OPH wartość nadwykonań netto wyniosła: 22,4 tys. (22,4 tys.) 
w 2014 r.; 19,6 tys. (10,8 tys. w 2015 r.); 22,3 tys. (18,1 tys.) w 2016 r.; 80,6 tys. 
w I połowie 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 226, 313) 

Oddział corocznie zwiększał wartość zakupionych świadczeń SPO powyżej 
zanotowanego w roku poprzednim nadwykonania netto61:  

                                                      
55 Z tego: w 2014 r. 1 981,4 tys. zł (1 927,2 tys. zł), w 2015 r.: 1 914,2 tys. zł (1 323,6 tys. zł) i w 2016 r.: 2 638,9 tys. zł 
(1 930,9 tys. zł). 
56 W odniesieniu do SPO wartość nadwykonań netto wyniosła: w 2014 r. 523,1 tys. zł w stosunku do planu pierwotnego 
i 468,3 tys. zł w stosunku do planu po zmianach, w 2015 r.  2 099,1 tys. zł (2 045,0 tys. zł), w 2016 r. 4 380,9 tys. zł 
(342,7 tys. zł), w I połowie 2017 r. 9 053,2 tys. zł (1 934,2 tys. zł). W odniesieniu do OPH wartość nadwykonań netto wyniosła 
odpowiednio: 1 070,5 tys. zł (1 070,5 tys. zł) w 2014 r.; 1 024,4 tys. zł (474,3 tys. zł w 2015 r.); 1 206,7 tys. zł (978,5 tys. zł) 
w 2016 r.; 5 304,0 tys. zł (1 483,8 tys. zł) w I połowie 2017 r. 
57 W stosunku do planu pierwotnego. 
58 W stosunku do planu po zmianach.  
59 W stosunku do planu pierwotnego. 
60 W stosunku do planu po zmianach.  
61 Licząc wartością kontraktów na koniec każdego roku rozliczeniowego. 
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─ w 2015 r. przeznaczył na SPO o 1 693,5 tys. zł więcej środków aniżeli w 2014 r. 
(wzrost o 9,9%), podczas gdy nadwykonanie netto wyniosło w 2014 r. 
829,5 tys. zł; 

─ w 2016 r. przeznaczył na SPO o 4 686,5 tys. zł więcej środków aniżeli w 2015 r. 
(wzrost o 24,9%), podczas gdy nadwykonanie netto w 2015 r. wyniosło  
2 821,4 tys. zł62.  

W przypadku SPO-W: 

─ w 2015 r. przeznaczył o 901,0 tys. zł więcej środków aniżeli w 2014 r. (wzrost 
o 10,8%), podczas gdy nadwykonanie netto wyniosło w 2014 r. 420,7 tys. zł; 

─ w 2016 r. przeznaczył o 4 206,0 tys. zł więcej środków aniżeli w 2015 r. (wzrost 
o 45,4%), podczas gdy nadwykonanie netto w 2015 r. wyniosło  1 982,4 tys. zł.  

W przypadku SPO-P: 

─ w 2015 r. przeznaczył o 792,5 tys. zł więcej środków aniżeli w 2014 r. (wzrost 
o 9,0%), podczas gdy nadwykonanie netto wyniosło w 2014 r. 408,8 tys. zł. 

Wyjątkiem był 2016, w którym Oddział  przeznaczył na SPO-P o 480,5 tys. zł 
więcej środków aniżeli w 2015 r. (wzrost o 5,0%), podczas gdy nadwykonanie 
netto w 2015 r. wyniosło  838,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 302) 

Pomimo zwiększania wartości zakupionych dla województwa świadczeń w ramach 
SPO powyżej zanotowanych w roku poprzednim nadwykonań, Oddział w każdym 
roku zanotował kolejne nadwykonania. Wartość nadwykonań netto stanowiła  
w stosunku do wielkości zakontraktowanych świadczeń odpowiednio: 4,8%  
w 2014 r.; 15,0% w 2015 r.; 4,5% w 2016 r.; 20,6% w I połowie 2017 r., w tym: 

─ w odniesieniu do SPO-W: 5,0% w 2014 r.; 21,4% w 2015 r.; 1,8% w 2016 r.; 
31,3% w I połowie 2017 r.; 

─ w odniesieniu do SPO-P: 4,6% w 2014 r.; 8,7% w 2015 r.; 8,2% w 2016 r.; 9,5% 
w I połowie 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 302) 

W 2015 r. Oddział zwiększył wartość zakupionych dla województwa świadczeń OPH 
powyżej zanotowanego w roku 2014 r. nadwykonania netto: Oddział przeznaczył  
o 1 951,8 tys. zł więcej środków aniżeli w 2014 r. (wzrost o 12,8%), podczas gdy 
nadwykonanie netto wyniosło w 2014 r. 1 927,2 tys. zł. 

W 2016 r. Oddział zwiększył wartość zakupionych dla województwa świadczeń 
poniżej zanotowanego w roku 2015 r. nadwykonania netto: przeznaczył 
o 624,1 tys. zł więcej środków aniżeli w 2015 r. (wzrost o 3,6%), podczas gdy 
nadwykonanie netto w 2015 r. wyniosło 1 323,6 tys. zł63.  

 W przypadku OPH-Dz: 

                                                      
62 Natomiast dla świadczeniodawców z terenu powiatu bydgoskiego wartość nadwykonań netto stanowiła w stosunku do 
wielkości zakontraktowanych świadczeń odpowiednio: 4,6% w 2014 r.; 18,3% w 2015 r.; 2,2% w 2016 r.; 27,3% w I połowie 
2017 r. 
63 W stosunku do świadczeniodawców z terenu powiatu bydgoskiego w 2015 r. Oddział przeznaczył o 1 018,1 tys. zł więcej 
środków aniżeli w 2014 r. (wzrost o 20,3%), podczas gdy nadwykonanie netto wyniosło w 2014 r. 1 070,5 tys. zł; w 2016 r. 
Oddział przeznaczył o 34,1 tys. zł więcej środków aniżeli w 2015 r. (wzrost o 0,6%), podczas gdy nadwykonanie netto 
w 2015 r. wyniosło  474,3 tys. zł.  
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─ W 2015 r. Oddział przeznaczył o 479,3 tys. zł więcej środków aniżeli w 2015 r. 
(wzrost o 32,6%), podczas gdy nadwykonanie netto w 2014 r. wyniosło  
399,7 tys. zł. 

─ W 2016 r. Oddział przeznaczył o 140,6 tys. zł więcej środków aniżeli w 2015 r. 
(wzrost o 7,2%), podczas gdy nadwykonanie netto w 2015 r. wyniosło  
243,0 tys. zł. 

 W przypadku OPH-D: 

─ W 2015 r. Oddział przeznaczył o 1 472,6 tys. zł więcej środków aniżeli w 2014 r. 
(wzrost o 10,7%), podczas gdy nadwykonanie netto w 2014 r. wyniosło  
1 527,5 tys. zł. 

─ W 2016 r. Oddział przeznaczył o 483,5 tys. zł więcej środków aniżeli w 2015 r. 
(wzrost o 3,2%), podczas gdy nadwykonanie netto w 2015 r. wyniosło  
1 080,6 tys. zł. 

Dyrektor Oddziału wyjaśniła m.in., że zwiększanie wartości zakupionych świadczeń 
OPH poniżej nadwykonania netto było spowodowane brakiem wystarczających 
środków finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 311, 321, 4536-4537) 

Wartość nadwykonań netto OPH stanowiła w stosunku do wielkości 
zakontraktowanych świadczeń odpowiednio: 12,6% w 2014 r.; 7,7% w 2015 r.; 
10,8% w 2016 r.; 22,0% w I połowie 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 302, 311) 

Pani Elżbieta Kasprowicz – Dyrektor Oddziału podała, że największymi problemami: 

─ w planowaniu świadczeń są niewystarczające środki finansowe oraz brak pełnej 
wiedzy Oddziału o tym, ilu oferentów zgłosi się do konkursu w danym rodzaju 
i zakresie świadczeń na określonym obszarze; 

─ w kontraktowaniu świadczeń są zmieniające się przepisy, zwłaszcza w zakresie 
sposobu sprawozdawania i rozliczania świadczeń; 

─ w rozliczaniu świadczeń jest to nieterminowe sprawozdawanie świadczeń oraz 
korygowanie koincydencji świadczeń udzielonych pacjentom przez różne 
podmioty w zbieżnym czasie; 

─ niewystarczająca liczba pracowników Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 229) 

W działalności Oddziału w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

1. Oddział nie weryfikował prawidłowości kwalifikowania przez świadczeniodawców 
świadczeń jako ratujące/nieratujące życie. Tymczasem świadczenia z zakresu OPH 
i SPO były raportowane przez jednego ze świadczeniodawców jako udzielane 
w warunkach zagrożenia życia lub zdrowia, podczas gdy pozostali nie raportowali 
takich przypadków – czego Oddział nie kwestionował. Za nadwykonania w latach 
2014-2016 świadczeniodawcy otrzymali od Oddziału łącznie 6 420,0 tys. zł (w 2014 r. 
– 2 306,3 tys. zł; w 2015 r. – 2 569,7 tys. zł; 2016 r. – 1 544,0 tys. zł), w tym za 
świadczenia raportowane jako nieratujące życie: w 2014 r. – 1 726,0 tys. zł, w 2015 r. 
– 1 916,3 tys. zł, w 2016 r. – 942,6 tys. zł (tj. łącznie 4 584,9 tys. zł).  

Ustalone 

nieprawidłowości  
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Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że może zaistnieć sytuacja, w której świadczenia SPO 
i OPH będą świadczeniami ratującymi życie. Podała, że nie było konieczności 
monitorowania ww. przypadków przez NFZ, ponieważ Oddział finansuje 
nadwykonania na tych samych zasadach, niezależnie od raportowania świadczenia 
SPO i OPH jako ratujące bądź nieratujące życie. 

                           (dowód: akta kontroli str. 230, 321-391, 395, 405-475, 2166-2168, 
4535, 4664-4665, 4686) 

 

NIK zwraca uwagę, że sprawowany przez Odział nadzór nad realizacją kontraktów  
z zakresu SPO i OPH ograniczał się do monitorowania sprawozdawanych informacji 
oraz przeprowadzenia w badanym okresie (tj. 3,5 roku) trzech kontroli (w ramach 
SPO). Zdaniem NIK zasadne jest wzmocnienie ww. nadzoru i uwzględnienie w jego 
sprawowaniu ryzyka wystąpienia nieprawidłowości dotyczących: 

a) podwójnego finansowania świadczeń zagwarantowanych w ramach SPO i OPH; 

b) udzielania świadczeń SPO-W pacjentom przebywającym w stacjonarnych 
zakładach-opiekuńczo leczniczych, a więc wyłączonych spod takiej opieki; 

c) bezpodstawnego odstępowania przez świadczeniodawców od opieki nad 
pacjentem.  

Pani Elżbieta Kasprowicz – Dyrektor Oddziału wyjaśniała m.in., że weryfikacja 
poprawności realizacji świadczeń wymagałaby m.in. przeprowadzania kontroli, 
a takich nie było z powodu konieczności prowadzenia kontroli w innych obszarach 
lub małego znaczenia ww. ryzyk. 

                          (dowód: akta kontroli str. 214-223, 239-287, 4613-4656, 4717-4761, 
4774-4778) 

Oddział sprawował monitoring realizacji umów z zakresu SPO i OPH. Nie 
weryfikowano jednak, które świadczenia w ramach tzw. nadwykonań są  
w rzeczywistości ratującymi życie, mimo różnego ujmowania tych świadczeń  
w raportach przedstawianych przez świadczeniodawców. Skuteczności nadzoru nad 
udzielaniem świadczeń SPO i OPH nie wzmacniała liczba kontroli prowadzonych 
przez pracowników Oddziału u świadczeniodawców. W badanym okresie (3,5 roku) 
przeprowadzono jednynie trzy takie kontrole. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli64, wnosi o:  

1. Rzetelne planowanie zaspokajania potrzeb na świadczenia OPH i SPO, na 
podstawie rozeznania co do rzeczywistego zapotrzebowania na te świadczenia. 

2. Weryfikowanie prawidłowości kwalifikowania przez świadczeniodawców 
świadczeń jako ratujące/nieratujące życie.   

3. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zapewniających prawidłowe 
prowadzenie postępowań konkursowych na wybór świadczeniodawców, tak aby 
umożliwiły one rzetelną analizę składanych ofert, w tym prawidłowe wyliczanie 

                                                      
64 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 
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punktacji, oraz szczegółowe porównywanie poszczególnych części ofert, przy 
uwzględnieniu zasady równego traktowania oferentów. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi 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,  22 grudnia 2017 r.  

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Leszek Murat 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
  

 
Tekst jednolity wystąpienia pokontrolnego uwzględniający zmiany wprowadzone 
uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli  

z 27 lutego 2018 r. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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