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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 

Kontroler Karol Sobieszczyk, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LBY/125/2017 z 29 sierpnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka Długoterminowa 
Alicja Grodzka-Marut1 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W okresie objętym kontrolą3 NZOZ spełniał wymogi umów zawartych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy4 
w zakresie domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej m.in. pod względem 
warunków lokalowych, posiadanego sprzętu, zatrudnionego personelu medycznego, 
jego kwalifikacji i doświadczenia. Wizyty pielęgniarek w domu pacjenta odbywały się 
z częstotliwością wymaganą rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej5, tj. nie mniejszą 
niż cztery razy w ciągu tygodnia, i były udokumentowane m.in. kartami wizyt.  

Izba negatywnie oceniła natomiast przypadki nieuprawnionego odstąpienia przez 
NZOZ od dalszej opieki nad 20 pacjentami6, pomimo że nadal kwalifikowali się oni 
do świadczeń w ramach opieki długoterminowej. Stanowiło to naruszenie § 3 
załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej7 oraz § 5 ust. 1 
i § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie opieki długoterminowej, a także art.12 ust. 1-2 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej8.  

Za nieprawidłowe uznano również m.in.: 

 niepowiadamianie – w okresie do 30 czerwca 2016 r. – lekarza i pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej o terminie zakończenia udzielania świadczeń, 
co było niezgodne – do 31 grudnia 2014 r. – z § 13 ust. 2 pkt. 14 i 15 

                                                      
1 Dalej: „NZOZ”. 
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 Tj. w latach 2014-2017 (I poł.). 
4 Dalej „NFZ”. 
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 1658, dalej „rozporządzenie w sprawie opieki długoterminowej”. 
6 Spośród 21 badanych. 
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm. – dalej: „rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów z 2015 r.” 
Do dnia 31 grudnia 2015 r. stanowiło to naruszenie § 5 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 
2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484)  
- dalej: „rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów z 2008 r.” 
8 Dz.U z 2016 r. poz.1251, ze zm., dalej: „ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej”. 

Ocena ogólna 
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zarządzenia NFZ nr 87/2013/DSOZ9, a od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 
2016 r. z § 13 ust. 2 pkt. 15 i 16 zarządzenia Prezesa NFZ nr 69/2014/DSOZ10, 

 dokonanie rozliczeń z NFZ za świadczenia, których faktycznie – na rzecz 
dwóch pacjentów objętych opieką długoterminową11 – nie wykonano. Stanowiło 
to naruszenie § 1 ust. 2 i § 4 ust. 5 umowy z NFZ z 2011 r.12 i umowy z NFZ  
z 2014 r.13 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonanie umów zawartych z NFZ 

1.1. W badanym okresie (2014-2017 I poł.) NZOZ udzielał świadczeń opieki 
zdrowotnej w warunkach domowych, w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne 
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej14 w ramach trzech umów zawartych 
z NFZ odpowiednio: 27 stycznia 2011 r. (umowa z NFZ z 2011 r.), 3 lipca 2014 r. 
(umowa z NFZ z 2014 r.) i 10 czerwca 2017 r.15 Umowa z NFZ z 2011 r. zmieniana 
była pięcioma aneksami, natomiast umowa z NFZ z 2014 r. – 13 aneksami. 

Wartości świadczeń zakontraktowane w ww. umowach w 2014 r., 2015 r., 2016 r.  
i I poł. 2017 r. wynosiły odpowiednio: 177,4 tys. zł, 161,2 tys. zł, 175,1 tys. zł 
i 118,9 tys. zł. W trakcie ich obowiązywania zmieniono wartość świadczeń w 2015 r. 
i w 2016 r. do odpowiednio: 168,1 tys. zł (wzrost o 4,3%) i 192,2 tys. zł (wzrost 
o 9,8%).  Liczba jednostek rozliczeniowych w badanych latach wynosiła odpowiednio: 
6 822, 6 200, 6 200 i 3 100. Cena za jedną jednostkę rozliczeniową (tzw. osobodzień) 
wynosiła 26 zł w latach 2014-2016, natomiast w I pół. 2017 r. wzrosła do 30,08 zł. 
Zwiększenia pierwotnej wartości umów wynikały ze środków przekazanych przez NFZ 
na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek. W 2015 r. NZOZ otrzymał dodatkowo na ten cel 
6,9 tys. zł16 i 0,5 tys. zł17, natomiast w 2016 r. i I poł. 2017 r. odpowiednio: 
17,1 tys. zł18.i 25,6 tys. zł19. 

W badanym okresie wartość rozliczonych przez NZOZ świadczeń (wg liczby 
jednostek rozliczeniowych) w 2015 r., 2016 r. i 2017 r. (I poł.) była zgodna  
z wartością wynikającą z umowy z NFZ z 2014 r. W 2014 r. odnotowano wykonanie 
niższe o 0,4 tys. zł (o 17 jednostek rozliczeniowych). NZOZ nie realizował 
świadczeń ponad określone limity.  

Łączne wartości świadczeń, wynikające z faktur wystawionych przez NZOZ  
w badanych latach (za 22 305 osobodni) były równe otrzymanym środkom z NFZ  

                                                      
9 Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. 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.), dalej: „zarządzenie Prezesa NFZ nr 87/2013/ZSOZ”. 
10 Zarządzenie Nr 69/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 
(NFZ z 2014 r. poz. 69, ze zm.), dalej: „zarządzenie Prezesa NFZ nr 69/2014/ZSOZ”. 
11 Spośród 34 badanych. Przedstawiono do rozliczenia świadczenia w kwocie 208 zł za cztery osobodni (2 x po 4 osobodni  
x 26 zł) za okres od 31 maja do 4 czerwca 2014 r., podczas gdy w okresie tym nie wykonano żadnych świadczeń (nie 
przeprowadzono wizyt domowych, a pacjenci w okresie od 1 do 7 czerwca 2014 r. przebywali na turnusie rehabilitacyjnym). 
12 Nr 02-00-04007-11-02 (11-13/B0688/SPO) na okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2014 r., dalej: „umowa z NFZ  
z 2011 r.” 
13 Nr 02-00-04007-14-03/14-17/B0688/SPO na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r., dalej: umowa z NFZ z 2014 r.” 
14 Dalej: „świadczenia”. 
15 Nr 02-00-04007-17-03/17-22/B0688/SPO na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2022 r., dalej: „umowa z NFZ z 2017 r.”. 
16 Tytułem zwiększenia wynagrodzeń pielęgniarek na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. z 2016 r. poz.1146, ze zm., dalej: 
„rozporządzenie Ministra Zdrowia z w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” (17,36 
jednostek x 300 zł + 17,36 jednostek x 100 zł). 
17 Tytułem dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r. wynikającego z art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu 
środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, ze zm.), na podstawie ugody 
z 9 maja 2016 r. 
18  26,04 jednostek x 300 zł + 34,72 jednostek x 175 zł + 21,36 jednostek x 800 zł. 
19 32,04 jednostek x 800 zł. 
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i wyniosły odpowiednio: 176,9 tys. zł, 168,7 tys. zł20, 184,6 tys. zł i 107,5 tys. zł, tj. 
ogółem 637,7 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 48-87, 218-365, 387-388, 399, 462) 

1.2. W latach 2014-2016 NZOZ osiągnął z prowadzonej działalności dodatni wynik 
finansowy (przychody pomniejszone o koszty), w kwotach odpowiednio: 40 tys. zł, 
34,2 tys. zł, 27,9 tys. zł, natomiast za I półrocze 2017 r. – 35,9 tys. zł. Przychody 
NZOZ w tych latach (2014-2016) i w I poł. 2017 r.21 wynosiły odpowiednio: 
176,9 tys. zł, 168,6 tys. zł, 184,6 tys. zł i 107,5 tys. zł, a koszty odpowiednio: 
136,9 tys. zł, 134,5 tys. zł, 156,7 tys. zł i 71,5 tys. zł. 

Porównanie przychodów w ewidencji księgowej NZOZ22 z wartościami 
wystawionych faktur wykazało niezgodność za 2015 r. w kwocie 0,7 tys. zł23. 
Właścicielka NZOZ wyjaśniła, że niezgodność ta wynikała z przeoczenia 
zaksięgowania dwóch faktur24. W trakcie kontroli NIK, NZOZ zwiększył w ewidencji 
księgowej przychody o tę kwotę (0,7 tys. zł), skorygował zeznanie roczne za 2015 r. 
i 19 września 2017 r. uiścił podatek dochodowy w wysokości 146 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 375-378, 387-388, 390-406, 750) 

1.3. NZOZ w ofertach składanych do NFZ przedstawił następujące propozycje 
jednostek rozliczeniowych: 5 520 na II pół. 2014 r., 11 040 na 2015 r. i 2016 r. oraz 
5 520 na I pól. 2017 r., zakładając jednocześnie wartość punktu rozliczeniowego na 
poziomie 26 zł. Proponowane więc przez NZOZ wartości świadczeń w składanych 
w NFZ ofertach wynosiły: w II pół. 2014 r. – 143,5 tys. zł, w 2015 r. – 287,0 tys. zł, 
2016 r. – 287,0 tys. zł i w I pół. 2017 r. – 143,5 tys. zł. Natomiast wartości świadczeń 
faktycznie przyznanych wynosiły: 88,7 tys. zł, 168,1 tys. zł, 175,1 tys. zł 
i 118,9 tys. zł, co stanowiło odpowiednio: 61,8%, 58,6%, 61,0% i 82,8% wartości 
ofertowych. 

Właścicielka NZOZ podała, że w składanych do NFZ ofertach skalkulowała liczbę 
udzielanych świadczeń na podstawie posiadanych zasobów rzeczowych i potencjału 
świadczeniodawcy, tj. zatrudnionego i deklarowanego personelu medycznego 
(pielęgniarek). Wskazała, że nie kalkulowała ceny jednostki rozliczeniowej, którą 
ustaliła w oparciu o wartość sugerowaną przez NFZ w jego komunikatach 
zamieszczonych na stronie internetowej. Zaproponowała cenę dokładnie taką samą, 
jaka wynikała z komunikatów NFZ, aby dostać kontrakt i nie zostać „wyparta” 
z rynku świadczeniodawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 88-217, 407-411, 460) 

1.4. W okresie 2014-2017 (I pół.) NZOZ nie udzielał świadczeń z udziałem 
podwykonawców.  

(dowód: akta kontroli str. 80-87, 218-227, 231-236, 255-263, 275-280) 

1.5. W badanych latach NZOZ złożył do NFZ 116 rachunki za udzielone 
świadczenia i 18 korekt do nich. 

Analiza terminowości złożenia ww. rachunków wykazała opóźnienia od 1 do 38 dni 
w przypadku 14 (12,1%) spośród 116 rachunków i opóźnienia od 39 do 72 dni 
w przypadku 8 (44,4%) spośród 18 korekt rachunków. 

                                                      
20 W przypadku tym wykonanie umowy było wyższe od zakontraktowanej kwoty o wynagrodzenie dodatkowe otrzymanie na 
podstawie ugody z 9 maja 2016 r. 
21 Równe wartościom wykonanym z umów z NFZ. 
22 Księdze przychodów i rozchodów. 
23 Przychody wykazane w ewidencji - 167 962 zł, wartość wystawionych faktur  - 168 677 zł. 
24 Na kwoty: 182 zł i 533 zł. 
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Właścicielka NZOZ opóźnienia te tłumaczyła działaniem systemu informatycznego 
NFZ (System Zarządzania Obiegiem Informacji – SZOI), za pomocą którego się 
rozliczała. Pracownicy NFZ po czasie dokonanych rozliczeń zmieniali dane 
dotyczące pacjentów w ich rozliczeniach. W takich przypadkach trzeba było wysłać 
korektę. Niedokonanie takiej korekty uniemożliwiało generowanie rachunków na 
plus. Tak więc korekty wymuszane były przez system SZOI. Były to np. korekty 
spowodowane koincydencją25 świadczeń tego samego pacjenta, co wymagało 
korekty rachunku na minus (wycofanie żądania zapłaty), a po akceptacji przez 
system/pracownika NFZ można było ponownie wprowadzić raport statystyczny  
i wygenerować fakturę.  

Wskazała, że wprowadzanie danych statystycznych odbywało się zawsze do 10-go 
dnia każdego następnego miesiąca, ale bardzo często w latach 2014-2016 po ich 
przesłaniu system SZOI po tygodniach lub miesiącach wykazywał błędy techniczne. 
Wymagało to sporządzenia korekty i od nowa wprowadzenia danych statystycznych, 
oczekiwania na ich akceptację, by móc wygenerować skorygowany rachunek. 
Opóźnienia wynikały w latach 2014-2015 również z tego, że rachunki były 
papierowe i musiały być fizycznie dostarczane do kancelarii NFZ, co wydłużało czas 
ich przedłożenia (przyjęcia przez NFZ).  

(dowód: akta kontroli str. 464-469, 695-698) 

1.6. NFZ w badanym okresie terminowo przekazywał płatności za wystawione 
rachunki NZOZ, z wyjątkiem dwóch spośród 116 przypadków (1,7%), kiedy zapłacił 
z opóźnieniem jednego i 10 dni.   

(dowód: akta kontroli str. 699-701) 

1.7. NFZ nie nakładał w badanym okresie na NZOZ kar umownych w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zawartej z nim umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 411) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 
objętych umowami z NFZ 

2.1. NZOZ dysponował dwoma gabinetami oraz trzema dodatkowymi 
pomieszczeniami26 znajdującymi się w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Zdrowie” w Łochowie przy ul. Porzeczkowej 20, udostępnionymi na 
podstawie umów najmu z 16 września i 1 października 2010 r. Ponadto NZOZ 
dysponował pomieszczeniem w budynku jednorodzinnym27 w miejscowości Olimpin 
11, które wyposażone było m.in. w metalową szafę przeznaczoną do 
przechowywania dokumentacji medycznej byłych pacjentów oraz materiałów 
medycznych. NZOZ posiadał na swoim wyposażeniu siedem neseserów 
pielęgniarskich28, cztery komputery przenośne (laptopy), telefon komórkowy, 
drukarkę, lodówkę oraz 99 szt. sprzętu medycznego29. 

                                                      
25 Tj. sytuacją, w których więcej niż jeden świadczeniodawca złożył na tego samego pacjenta raport o świadczeniu. 
26 Jedno pomieszczenie przeznaczone na przechowywanie odpadów medycznych, pomieszczenie socjalne wraz z toaletą oraz 
dwie ogólnodostępne toalety dla pacjentów.   
27 Siedziba firmy. 
28 Wyposażonych w m.in.: zestaw do wykonania iniekcji; zestaw do założenia i usunięcia zgłębnika oraz do karmienia przez 
zgłębnik; zestaw do karmienia przez przetokę i pielęgnacji przetoki; zestaw do założenia, płukania i usunięcia cewnika; pakiet 
do odkażania i dezynfekcji; zestaw do pielęgnacji tracheostomii; zestaw przeciwwstrząsowy; maseczkę twarzową do 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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W badanym okresie NZOZ, oprócz osoby właściciela, zatrudniał30 po sześć 
pielęgniarek w 2014 r., 2015 r. i 2016 r. oraz trzy w I poł. 2017 r. Wszystkie 
pielęgniarki (łącznie dziewięć osób) posiadały uprawnienia (prawo wykonywania 
zawodu), doświadczenie zawodowe (staż pracy w zawodzie co najmniej trzy lata lub 
dłuższy), ukończone kursy kwalifikacyjne lub specjalistyczne, lub były w trakcie 
uzyskiwania specjalizacji pielęgniarskich.   

Kwalifikacje pielęgniarek, wyposażenie NZOZ i jego warunki lokalowe zgodne były 
z załącznikiem nr 4 – warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej – do 
rozporządzenia w sprawie opieki długoterminowej.  

Ww. wyposażenie, sprzęt jak i kwalifikacje pielęgniarek odpowiadały ofertom 
z: 22 kwietnia 2014 r. i 4 kwietnia 2017 r. złożonym przez NZOZ w NFZ oraz zgodne 
były z umowami z NFZ z 2011 r., z 2014 r. i z 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 48-364, 412-428, 744-747) 

2.2. Analiza świadczeń udzielonych przez NZOZ w badanych latach 34 pacjentom31 
wykazała, że we wszystkich przypadkach: 

─ spełniono warunki wynikające z § 10 rozporządzenia w sprawie opieki 
długoterminowej, tj. udzielano świadczeń na podstawie skierowań lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, do których dołączono kartę oceny 
świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową oraz 
w każdym miesiącu sporządzano karty oceny pacjentów według skali Barthel32; 

─ we wszystkich przypadkach w dokumentacji medycznej dokonano wpisów 
obserwacji pielęgniarskich stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 9 listopada 2015 r.33; 

─ świadczenia odbywały się z wymaganą34 częstotliwością (nie mniejszą niż cztery 
razy w każdym tygodniu miesiąca); 

─ potwierdzono przeprowadzone wizyty pielęgniarki, tj. sporządzono: w 2014 r. – 
karty czynności pielęgniarskich według załącznika nr 8 do zarządzenia Prezesa 
NFZ nr 87/2013/DSOZ, a w latach 2015-2017 (I pół.) – karty wizyty pielęgniarki 
opieki długoterminowej domowej według załącznika nr 8 do zarządzenia Prezesa 
NFZ nr 69/2014/DSOZ i według załącznika nr 5 do zarządzenia Prezesa NFZ 
nr 60/2016/DSOZ. 

Z rozliczeń świadczeń udzielonych 31 pacjentom wynikało, że dokonano ich zgodnie 
z wykazanymi do rozliczeń z NFZ osobodniami, odbytymi wizytami i umową z NFZ 
z 2011 r. i umową z NFZ z 2014 r. Natomiast kontrola dodatków wypłaconych 

                                                                                                                                       
prowadzenia oddechu zastępczego; glukometr; termometr; zestaw do wykonywania zabiegów i czynności higieniczno-
pielęgnacyjnych; środki ochrony osobistej; aparat do pomiaru ciśnienia krwi; stetoskop. 
29 Worek samorozprężalny dla dorosłych z kompletem masek twarzowych i rezerwuarem do prowadzenia sztucznej wentylacji 
podczas zabiegów ratowniczych - szt. 1; sprzęt do dożylnego podawania leków - szt. 12;  zestaw z jednorazowym sprzętem do 
toalety i tracheotomii, gastrostomii, lub innych zabiegów - szt. 6; zestaw przeciwwstrząsowy - szt. 7;  zestaw narzędzi 
chirurgicznych - szt. 7; zestaw do wykonywania zabiegów i opatrunków - szt. 7; zestaw do wykonywania zabiegów i czynności 
higieniczno-pielęgnacyjnych – szt.12; zestaw do udzielania pierwszej pomocy - szt. 7; aparat do pomiaru ciśnienia – szt. 7; 
glukometr - szt. 7; maseczka twarzowa – szt. 7; termometr - szt. 7; zgłębnik nosowo-żołądkowy - szt.12. 
30 Na umowy zlecenia. 
31 Spośród 110 objętych świadczeniami. 
32 Skala Barthel, jedna ze ska l ADL (Activities of Daily Living Index) jest powszechnie stosowaną międzynarodową skalą 
służącą ocenie sprawności pacjenta i jego zapotrzebowania na opiekę. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie opieki 
długoterminowej, świadczenia gwarantowane są udzielane świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 
punktów lub mniej. 
33 W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069). 
34 Zarządzeniem nr 60/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 
(NFZ z 2016 r. poz. 60, ze zm.), dalej: „zarządzenie Prezesa NFZ nr 60/2016/DSOZ”, zarządzeniem Prezesa NFZ nr 
87/2013/ZSOZ i zarządzeniem Prezesa NFZ nr 69/2014/ZSOZ.  
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czterem pielęgniarkom za I półrocze 2017 r. wykazała, że dokonano ich zgodnie 
z umową z NFZ z 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 634-635, 645-649, 675-677, 702-737, 755-756) 

2.3. W badanym okresie zakończono udzielanie świadczeń 102 pacjentom, z tego 
m.in. 52 z powodu zgonu (51%), 21 z powodu rezygnacji zakładu (20,6%), 
19 z powodu rezygnacji rodziny (19%), a siedmiu z powodu oceny pacjenta w skali 
Barthel wyższej niż 40 pkt. (6,9%).  

(dowód: akta kontroli str. 476) 

2.4. W opinii właścicielki NZOZ największym problemem w realizacji świadczeń 
opieki długoterminowej jest brak świadomości społecznej na temat tej opieki. 
W szczególności polega to na tym, iż świadczenie to mylone jest z pracą opiekunki. 
Pacjenci/opiekunowie uważają, że pielęgniarka w opiece długoterminowej 
zobowiązana jest do zmiany pampersów, mycia i sprzątania, a tymczasem 
czynności te może wykonywać osoba niewykwalifikowana, a zadaniem pielęgniarki 
jest edukacja opiekunów w tym zakresie. Pielęgniarka opieki długoterminowej 
pomaga jedynie opiekunom (rodzinie) w wykonywaniu czynności pielęgnacyjno-
higienicznych. Natomiast głównymi zadaniami pielęgniarki są: rozpoznanie 
problemów biopsychospołecznych pacjenta i rodziny oraz ustalenie na tej podstawie 
procesu pielęgnowania (leczenia odleżyn, wymiany cewników, sond, opatrunków na 
ranach przewlekłych, profilaktyki powikłań wczesnych i późnych, kontroli wydalania). 
Ponadto pielęgniarka jest zobowiązana do udzielania informacji na temat 
zaopatrzenia w sprzęt medyczny, współuczestniczy i współpracuje w procesie 
leczenia z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: „POZ”) i pielęgniarką 
środowiskowo-rodzinną. Pobiera materiały do badań diagnostycznych.  

W jej opinii za mała jest dostępność tych świadczeń w stosunku do potrzeb na 
rynku, co wymusza potrzebę wybierania spośród zgłoszonych do opieki pacjentów. 
Np. zgłoszono do opieki dwóch pacjentów ocenionych według skali Barthel na 
0 pkt., a zakład dysponuje jednym wolnym miejscem. W tym przypadku zachodzi 
konieczność wybrania pacjenta bardziej „potrzebującego”, np. z uwagi na 
występujące już powikłania (odleżyny). 

Jako kolejne problemy wskazała ograniczoną, wręcz „zerową” w środowiskach 
wiejskich, dostępność do rehabilitacji domowej, przez co pielęgniarka zmuszona jest 
do przejęcia obowiązków rehabilitanta oraz podejmowania decyzji o interwencjach 
w sytuacjach społecznie trudnych, np. ubóstwo, patologie społeczne, kolejki do 
poradni specjalistycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 475) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. NZOZ bez uzasadnionej prawnie przyczyny odstąpił od opieki nad 20 
pacjentami35, pomimo że pacjenci ci (w ostatnim miesiącu przed zaprzestaniem 
opieki) ocenieni zostali w skali Barthel poniżej 40 pkt., tj. nadal kwalifikowali się do 
świadczeń w ramach opieki długoterminowej. Działanie to naruszało § 3 załącznika 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów 

                                                      
35 Spośród 21 analizowanych przypadków. Dotyczyło to pacjentów: D. K. (odpis 28.08.2016 r.), B.W. (odpis 31.08.2016 r.), 
F.B. (odpis 01.11.2014 r.), G.A. (odpis 12.05.2014 r.), F.D. (odpis 30.05.2014 r.), K.K. (odpis 10.01.2014 r.), K.D. (odpis 
17.10.2014 r.), K.K. (odpis 01.08.2015 r.), L.M. (odpis 22.04.2016 r.), N.L. (odpis 31.01.2016 r.), N.L. (odpis 22.07.2016 r.), 
N.E. (odpis 30.08.2016 r.), P.A. (odpis 31.03.2015 r.), S.B. (odpis 08.12.2015 r.), R.J. (odpis 19.08.2016 r.), R.Z. (odpis 
30.09.2016 r.), P.K. (odpis 28.02.2017 r.),  W.B. (odpis 31.05.2014 r.), Z.R. (odpis 01.04.2016 r.), Z.A. (odpis 29.07.2016 r.). 
Ogółem analizą objęto 21 przypadków. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z 2015 r.36 oraz § 5 ust. 1 i § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie opieki 
długoterminowej. Ponadto takie odstąpienie przez właścicielkę NZOZ i jej personel 
(w obu przypadkach pielęgniarki dyplomowane) stanowiło naruszenie art. 12 ust. 1-2 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 477-633, 739, 748-754, 757-765) 

Właścicielka NZOZ podała w wyjaśnieniach, iż w większości przypadków pacjenci ci 
nie wymagali dalszej specjalistycznej opieki pielęgniarskiej, tylko świadczeń 
pielęgnacyjno-higienicznych. Ponadto zakończono proces leczenia i edukacji 
rodziny do samodzielnego wykonywania tych czynności, tym samym wystarczająca 
była dla nich opieka lekarza i pielęgniarki POZ. Rezygnowano z opieki nad tymi 
pacjentami pomimo oceny ich w skali Barthel w granicach od 0 do 40 pkt, ponieważ 
w ich miejsce przyjmowano innych, z takim samym lub gorszym wynikiem oceny 
w skali Barthel, a których stan wymagał specjalistycznej wiedzy pielęgniarskiej 
(odleżyny, przewlekłe owrzodzenia, odwodnienia, niedożywienia, cewnikowania). 
Według właścicielki NZOZ konieczność takiej rotacji wynika przede wszystkim 
z ograniczenia ilościowego dostępu osób do opieki długoterminowej domowej. W jej 
ocenie na terenie obsługiwanym jest wiele osób, które kwalifikują się do opieki 
długoterminowej wg skali Barthel. Ponadto wyjaśniła, że w czterech przypadkach nie 
miała możliwości zapewnienia dalszych świadczeń z powodu odejścia z pracy jednej 
pielęgniarki. Rezygnowała z udzielania dalszych świadczeń także w przypadku 
braku współpracy rodziny i uciążliwego zachowania się pacjenta. 

(dowód: akta kontroli str. 739, 748-752, 765-785) 

NIK zauważa, że świadczeniodawca jest obowiązany wykonywać umowę zgodnie  
z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie oraz przepisach 
wydanych na jej podstawie, ogólnych warunkach oraz zgodnie ze szczegółowymi 
warunkami umów określonymi przez Prezesa Funduszu. Świadczenie pielęgnacyjne 
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej jest świadczeniem gwarantowanym 
uzyskiwanym na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
i bez jego decyzji nie może być zaprzestane. Wprawdzie pielęgniarka (położna) 
może odmówić wykonania świadczenia udzielanego bez zlecenia lekarskiego, jak 
i wykonania świadczenia zdrowotnego na zlecenie lekarskie na podstawie 
przesłanek określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, 
tj. gdy wykonanie danego świadczenia byłoby niezgodne z sumieniem pielęgniarki 
(położnej) lub byłoby niezgodne z zakresem posiadanych kwalifikacji, jednak  
w takiej sytuacji NZOZ zobowiązany był zapewnić opiekę innej osoby  
z wykształceniem pielęgniarskim. Ustawa nie przewiduje natomiast możliwości 
odstąpienia od wykonywania pielęgniarskich czynności medycznych z jakichkolwiek 
innych względów, tj. m.in. z powodu uznania, że wystarczająca będzie „zwykła 
opieka” lekarza i pielęgniarki POZ nad pacjentem ocenionym w skali Barthel poniżej 
40 pkt.  

2. We wszystkich badanych 13 przypadkach odstąpienia od opieki nad pacjentami 
(tzw. odpisów pacjentów) dokonanych przez NZOZ w okresie od 1 stycznia 2014 r. 
do 30 czerwca 2016 r.37 nie powiadomiono pisemnie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej o zakończeniu 
udzielania świadczeń tym pacjentom, co było niezgodne – do 31 grudnia 2014 r. – 
z § 13 ust. 2 pkt. 14 i 15 zarządzenia NFZ nr 87/2013/DSOZ, a od 1 stycznia 2015 r. 
do 30 czerwca 2016 r. z § 13 ust. 2 pkt. 15 i 16 zarządzenia Prezesa NFZ 
nr 69/2014/DSOZ. 

                                                      
36 Do dnia 31 grudnia 2015 r. stanowiło to naruszenie § 5 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
ogólnych warunków umów z 2008 r. 
37 Tj. w okresie objętym kontrolą, kiedy istniał obowiązek powiadamiania. 

http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1989317:ver=0&full=1
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Właścicielka NZOZ wyjaśniła, że powiadomień tych dokonywała ustnie, ponieważ 
nie wiedziała, iż taki obowiązek wynikał z zarządzeń Prezesa NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 749-750) 

3. W przypadku dwóch pacjentów38 spośród 34 badanych dokonano rozliczeń z NFZ  
udzielonych im przez NZOZ świadczeń z zakresu opieki długoterminowej niezgodnie 
z § 1 ust. 2 i § 4 ust. 5 umowy z NFZ z 2011 r. i umowy z NFZ z 2014 r. 
Przedstawiono do rozliczenia świadczenia w kwocie 208 zł za cztery osobodni 
(2 x po 4 osobodni x 26 zł) za okres od 31 maja do 4 czerwca 2014 r., podczas gdy 
w okresie tym nie udzielono żadnych świadczeń (nie przeprowadzono wizyt 
domowych, a pacjenci od 1 do 7 czerwca 2014 r. przebywali na turnusie 
rehabilitacyjnym). Wskutek powyższego NZOZ otrzymał środki za świadczenia, 
których faktycznie na rzecz tych pacjentów nie wykonał (świadczenie nienależne), 
w kwocie 208 zł. 

Właścicielka NZOZ wyjaśniła, że nie miała świadomości, iż doszło do takiego błędu, 
który prawdopodobnie powstał przez pomyłkę księgowej wprowadzającej te dane do 
raportu. Dodała, że będzie chciała to skorygować w NFZ, jeżeli to będzie możliwe, 
(tj. uzyska zgodę dyrektora oddziału NFZ na otwarcie nieaktywnej umowy).  

(dowód: akta kontroli str. 475, 635, 639-640, 642-644) 

4. W przypadku jednego pacjenta39 spośród 34 badanych NZOZ udzielił mu 
świadczeń w marcu 2017 r. i nie przedstawił ich do rozliczenia w NFZ w kwocie 
932,48 zł (31 osobodni x 30,08 zł). Tymczasem zgodnie z § 23 ust. 1 i 3 załącznika 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów z 2015 r., 
NZOZ winien przedstawić dokumenty rozliczeniowe do 10-go dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (w tym przypadku do 
10 kwietnia 2017 r.), a możliwość korekty rozliczenia miał w terminie 40 dni po 
upływie okresu rozliczeniowego (w tym przypadku do 20 maja 2017 r.). 

Właścicielka NZOZ wyjaśniła, że było to  przeoczenie księgowej wprowadzającej dla 
niej te dane do raportu statystycznego NFZ, o którym ona nie wiedziała. Dopiero po 
stwierdzeniu w trakcie kontroli braku tego rozliczenia księgowa przyznała, że 
zapomniała wprowadzić te dane. 

(dowód: akta kontroli str. 475, 676-677, 684-685) 

NZOZ dysponował zasobami wymaganymi przez NFZ. Wizyty pielęgniarek w domu 
pacjenta odbywały się z wymaganą częstotliwością i były dokumentowane kartami 
wizyt oraz prowadzoną dokumentacją medyczną. Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły w szczególności nieuzasadnionej prawnie przyczyny odstąpienia od opieki 
nad 20 pacjentami oraz braku potwierdzenia powiadomienia lekarza i pielęgniarki 
POZ o terminie zakończenia udzielania świadczeń. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli40, wnosi o: udzielanie świadczeń pacjentom 
skierowanym i przyjętym przez NZOZ do opieki długoterminowej do momentu 
zaistnienia przesłanek pozwalających na zaprzestanie tej opieki. 

                                                      
38 Odpowiednio pacjentów B.W i P.J. 
39 K.C. 
40 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 wykonania 
wniosku pokontrolnego 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,          grudnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Karol Sobieszczyk 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 
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