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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. Anna Kapelewska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/110/2017 z 31 lipca 2017 r.; 

2. Karolina Lahutta, gł. specjalista k.p., upoważnienie do kontroli  
nr LBY/145/2017 z 26 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom Sue Ryder (dalej: „NZOZ”),  
prowadzony przez Pallmed sp. z o.o. w Bydgoszczy,  
ul. Wilhelma Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz (dalej: „Pallmed”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Stachowiak – Prezes Zarządu Pallmed (dalej: „Prezes Pallmed”) 

(dowód: akta kontroli str. 15-21) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1  
Zasoby będące w dyspozycji NZOZ w okresie objętym kontrolą2, w tym zatrudniony 
personel medyczny, pozwalały na prawidłową realizację zawartych z Kujawsko-
Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ (dalej: „KP NFZ”) czterech3 umów: dwóch 
na udzielanie świadczeń4 pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie opieki 
długoterminowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (dalej: „SPO”) oraz 
dwóch kolejnych na udzielanie świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 
(dalej: „OPH”). W tym czasie pacjentom z terenu województwa kujawsko-
pomorskiego NZOZ udzielił 82,7 tys. świadczeń SPO za łączną kwotę 12,6 mln zł 
oraz 475,5 tys. świadczeń OPH za łączną kwotę 22,2 mln zł5. Z terenu powiatu 
bydgoskiego (dalej: „Powiat”) opieką objęto 697 pacjentów, w tym 98,7% stanowili 
pacjenci OPH. 

Wyniki kontroli NIK wykazały przypadki udzielania świadczeń z naruszeniem umów 
zawartych z KP NFZ oraz obowiązujących świadczeniodawcę rozporządzeń Ministra 
Zdrowia i zarządzeń Prezesa NFZ. Dotyczyło to 25 spośród 39 pacjentów z terenu 
Powiatu, których dokumentację skontrolowano. Nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 
niezapewnienia w części przypadków wymaganej częstotliwości wizyt w domu 
chorego, niezapewniania w przypadku trzech pacjentów opieki psychologa lub 
badań diagnostycznych w ramach świadczeń OPH, jednej wizyty lekarza 
nieposiadającego wymaganych kwalifikacji, objęcia opieką domową SPO czterech 

                                                      
1 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. 
2 Tj. w latach 2014-2017 I półrocze. 
3 NZOZ udzielał świadczeń w warunkach domowych również na terenie innych województw na podstawie umów zawartych 
z innymi oddziałami wojewódzkimi NFZ. 
4 Jednostką rozliczeniową w opiece domowej były tzw. osobodni, z tym że za I półrocze 2017 r. jednostką rozliczeniową 
w OPH był tzw. „punkt rozliczeniowy”.  
5 W tym odpowiednio 1,2 mln zł i 4,1 mln zł stanowiły nadwykonania, dla których zawarte ugody obejmowały odpowiednio 
0,5 mln zł i 1,4 mln zł.  

Ocena ogólna 



 

4 

pacjentów przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, niepotwierdzenia 
odbytych wizyt na kartach wizyt w domu chorego, niewpisania wizyt do 
dokumentacji medycznej oraz udzielania świadczeń przez personel i podwykonawcę 
nieujętych w umowach z NFZ. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonanie umów zawartych z NFZ 

1.1. Realizacja umów 

W latach 2014-2017 (I półrocze) NZOZ udzielał świadczeń z zakresu SPO i OPH na 
podstawie czterech umów zawartych z KP NFZ, tj.: 
a) w zakresie SPO w okresie: 

─ od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. na podstawie umowy z 26 stycznia 
2011 r.6, zmienionej 14 aneksami, w której cenę jednostkową świadczenia 
ustalono w wysokości 160 zł za osobodzień;  

─ od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. na podstawie umowy z 23 lipca 
2014 r.7, zmienionej 20 aneksami, w której cenę jednostkową świadczenia 
ustalono w wysokości 150 zł za osobodzień dla pacjentów dorosłych oraz 
160 zł za osobodzień dla dzieci; 

b) w zakresie OPH w okresie: 

─ od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. na podstawie umowy8 z 26 stycznia 
2011 r., zmienionej 12 aneksami, w której cenę jednostkową świadczenia 
ustalono w wysokości 40 zł za osobodzień dla pacjentów dorosłych oraz 
75 zł za osobodzień dla dzieci; 

─ od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. na podstawie umowy z 23 lipca 
2014 r.9, zmienionej 43 aneksami, w której cenę jednostkową świadczenia 
ustalono w wysokości 40 zł za osobodzień dla pacjentów dorosłych oraz 
75 zł za osobodzień dla dzieci. Aneksem nr 33 cenę jednostkową na 
I półrocze 2017 r. ustalono w wysokości 56,19 zł za punkt rozliczeniowy. 

(dowód: akta kontroli str. 184-185, 444-801) 

Spośród 20 aneksów z zakresu SPO oraz 43 aneksów z zakresu OPH odpowiednio 
sześć i 11 dotyczyło danych finansowo-rzeczowych udzielanych świadczeń, 
dodatkowo trzy i dwa dotyczyły zmian w wynagrodzeniu dla pielęgniarek, a siedem 
i 24 zmian w zasobach NZOZ. 

(dowód: akta kontroli str. 184-185, 444-801) 

W badanym okresie – na podstawie ww. umów – NZOZ zrealizował łącznie: 

─ 475,5 tys. świadczeń OPH o wartości 22,2 mln zł (w tym 78,7 tys. 
o wartości 4,1 mln zł ponad ustalony limit) oraz  

─ 82,7 tys. świadczeń SPO o wartości 12,6 mln zł (w tym 6,9 tys. o wartości 
1 mln zł ponad ustalony limit), w szczególności: 

                                                      
6 Nr 11-13/B0681/SPO o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej. 
7 Nr 02-00-03904-14-13/14-17/B0681/SPO o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne 
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, dalej: „umowa SPO”. 
8 Nr 11-13/B0681/OPH o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka paliatywna i hospicyjna. 
9 Nr 02-00-03904-14-14/14-17/B0681/OPH o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka paliatywna i hospicyjna, dalej: 
„umowa OPH”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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a) od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.: 

─ 58,1 tys. świadczeń OPH o wartości 2,5 mln zł (w tym 3,6 tys. o wartości 
168,6 tys. zł ponad ustalony limit, tj. o 6,7% więcej świadczeń); 

─ 8,5 tys. świadczeń SPO o wartości 1,4 mln zł (przy czym nie zrealizował 
747 o wartości 119,5 tys. zł w ramach limitu, tj. o 8,1% mniej świadczeń) 

b) od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.:  

─ 329,1 tys. świadczeń OPH o wartości 14,6 mln zł (w tym 47,5 tys. 
o wartości 2,3 mln zł ponad ustalony limit, tj. o 16,9% więcej świadczeń); 

─ 60,4 tys. świadczeń SPO o wartości 9,2 mln zł (w tym 4,5 tys. o wartości 
681,9 tys. zł ponad ustalony limit, tj. o 8,1% więcej świadczeń); 

c) od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.:  

─ 88,3 tys. świadczeń OPH o wartości 5,0 mln zł (w tym 27,6 tys. o wartości 
1,6 mln zł ponad ustalony limit, tj. o 45,5% więcej świadczeń); 

─ 13,9 tys. świadczeń SPO o wartości 2,1 mln zł (w tym 3,1 tys. o wartości 
0,5 mln zł ponad ustalony limit, tj. o 29,1% więcej świadczeń). 

Liczba udzielanych świadczeń corocznie systematycznie wzrastała (od 2% do 33%), 
z tego dla OPH największy przyrost odnotowano w I półroczu 2017 r. (27%), 
a najmniejszy – w 2015 r. (4%), a dla SPO największy przyrost odnotowano 
w 2015 r. (33%), a najmniejszy – w I półroczu 2017 r. (2%). 

(dowód: akta kontroli, str. 110-111) 

W badanym okresie NZOZ przekazał 36 pism do NFZ z wnioskiem o refundację 
świadczeń SPO i OPH wykonanych ponad limit, w tym jedno dotyczące 
przesunięcia w ramach umowy i trzy o renegocjację umowy. Wniosków o aneks 
zmieniający kwotę przyznanych limitów nie składano. 

Aneksy zwiększające w ciągu danego roku liczbę i wartość zakontraktowanych 
świadczeń zawarto: 

a) w 2015 r. – odnośnie OPH – liczbę zakontraktowanych świadczeń 
zwiększono o 6 475 (o 5,9%), a wartość o 456,2 tys. zł (o 9,8%); 

b) w 2016 r. – odnośnie OPH – liczbę zakontraktowanych świadczeń 
zwiększono o 4 830 (o 4,2%), a wartość o 253,4 tys. zł (o 5,2%); 

c) w 2016 r. – odnośnie SPO – liczbę zakontraktowanych świadczeń 
zwiększono o 5 242 (o 24,5%), a wartość o 801,9 tys. zł (o 24,6%). 

(dowód: akta kontroli str. 110-111, 130-149, 444-801) 

Do przedmiotowych umów za lata 2014-2016 NZOZ podpisał dziewięć ugód10, 
w których ceny jednostkowe udzielonych świadczeń ponadlimitowych zostały ustalone 
na poziomie od 40% do 80% pierwotnie ustalonych, w tym: 

a) dla okresu od 1 do 30 czerwca 2014 r. (wyłącznie dla OPH) 40% ceny 75 zł 
i 65% ceny 40 zł; 

b) dla okresu od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. 

─ dla OPH od 40% do 54% ceny 75 zł oraz od 54% do 66% ceny 40 zł; 

─ dla SPO od 52% do 70% ceny 150 zł oraz 80% ceny 160 zł11.  
                                                      
10 Wg stanu na 15 października 2017 r. nie podpisano dotychczas ugód za I półrocze 2017 r. 
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Biorąc pod uwagę ceny ustalone w ugodach, łącznie w badanym okresie (do 
31 grudnia 2016 r.) należności NZOZ z tytułu udzielonych świadczeń OPH i SPO 
były odpowiednio o 1 116,3 tys. zł i 274,1 tys. zł niższe, niż gdyby rozliczone zostały 
one według cen kontraktowych.  

(dowód: akta kontroli, str. 110-111, 184-185, 444-801) 

Dyrektor ds. lecznictwa w Pallmed (dalej: „Dyrektor”) podała m.in., że długa 
i niepewna droga domagania się pełnej zapłaty za świadczenia ponadlimitowe na 
drodze sądowej oraz potrzeby utrzymania płynności finansowej firmy zmusiły do 
podjęcia decyzji o przyjęciu niekorzystnej zapłaty za świadczenia. Dodała, że 
o długości procesu sądowego świadczy postępowanie za świadczenia OPH za rok 
2012 r., niedawno sąd apelacyjny przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia 
przez sąd okręgowy.  

(dowód: akta kontroli, str. 157) 

1.2. Dane finansowe 

Udzielanie świadczeń SPO i OPH w badanym okresie – na podstawie 
wspomnianych umów – przyniosło następujące wyniki finansowe: 

a) za I półrocze 2014 r.:  

─ dla SPO: zysk wyniósł 357,2 tys. zł (przychody – 1 359,2 tys. zł, koszty – 
1 002,1 tys. zł); 

─ dla OPH: zysk wyniósł 306,4 tys. zł (przychody – 2 380,5 tys. zł, koszty – 
2 074,1 tys. zł); 

b) za okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.: 

─ dla SPO: zysk wyniósł 1 316,4 tys. zł (przychody – 8 793,0 tys. zł, koszty – 
7 476,6 tys. zł), z tego za II półrocze 2014 r.: 102,2 tys. zł,  za 2015 r.: 
118,1 tys. zł, a za 2016 r.: 1 096,2 tys. zł; 

─ dla OPH: zysk wyniósł 2 112,1 tys. zł (przychody – 14 164,7 tys. zł, koszty – 
12 052,6 tys. zł), z tego za II półrocze 2014 r.: strata w wysokości 
20,2 tys. zł; za 2015 r.: zysk 1 339,5 tys. zł, za 2016 r.: zysk 792,8 tys. zł; 

c) za I półrocze 2017 r.: 

─ dla SPO: strata wyniosła 135,9 tys. zł (przychody – 1 690,5 tys. zł, koszty – 
1 826,4 tys. zł); 

─ dla OPH: zysk wyniósł 398,8 tys. zł (przychody – 3 423,1 tys. zł, koszty – 
3 024,3 tys. zł). 

Dodatkowo, od 2015 r. dla pielęgniarek wykonujących świadczenia w ramach OPH 
i SPO uzyskano 691,7 tys. zł12 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

  (dowód: akta kontroli str. 110-112) 

Na podstawie powyższych danych finansowych stwierdzono, że w okresie od 
1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. przeciętny koszt udzielenia przez NZOZ 
jednostkowego świadczenia (osobodnia) wyniósł dla: 

─ SPO dla dzieci: 122,03 zł i stanowił 76,3% ceny jednostkowej ustalonej w umowie; 

─ SPO dla dorosłych: 124,27 zł i stanowił 82,8% ceny jednostkowej ustalonej 
w umowie; 

─ OPH dla dzieci: 49,72 zł i stanowił 66,3% ceny jednostkowej ustalonej w  umowie; 

                                                                                                                                       
11 Ugodę odnośnie świadczeń SPO dla dzieci podpisano tylko za 2015 r. 
12 Kwota ta dotyczy również wynagrodzenia dla pielęgniarek zaksięgowanego na Oddział Opieki Paliatywnej NZOZ.  
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─ OPH dla dorosłych 34,69 zł i stanowił 86,7% ceny jednostkowej ustalonej w umowie.  

  (dowód: akta kontroli str. 112) 

Dyrektor podała m.in., że średnie stawki cenowe ustalone w umowach za lata 2014-
2017 zostały określone na poziomie pokrywającym poniesione koszty wykonania 
jednego osobodnia (średni zysk jednostkowy w latach 2014-2016: z SPO – 34 zł,  
z OPH dla dzieci – 27 zł, z OPH dla dorosłych – 9 zł), podkreślając, że w całości 
działalności OPH zysk opieki domowej pokrywał straty finansowe w poradni 
medycyny paliatywnej i oddziale opieki paliatywnej. Wskazała również, że 
oszacowane koszty nie uwzględniają w pełni oczekiwań płacowych specjalistów – 
ze względu na znaczne niedobory personelu medycznego, wysokie obciążenie 
psychiczne i fizyczne związane z pracą wśród nieuleczalnie chorych i umierających, 
a także mały prestiż dziedziny medycyny paliatywnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 156) 

1.3. Kalkulacja danych w ofercie  

Według wyjaśnień Dyrektora, kalkulacja liczby jednostek rozliczeniowych 
zgłoszonych w ofercie w 2014 r. odbyła się na podstawie wykonań historycznych 
(wykonania świadczeń w roku 2013 i 2014 I półrocze) oraz analizy liczby przyjęć 
pacjentów. Odnośnie ceny jednostkowej wskazała, że była zgodna z proponowaną 
ceną udostępnioną przez NFZ jako cena oczekiwana w konkursie ofert, a każde 
przekroczenie i obniżenie przekraczające 10% wartości obniża szansę na uzyskanie 
kontraktu.  

Odnośnie akceptacji przy podpisaniu umów wartości niższych od zawartych 
w ofercie podała m.in., że w kwestii dotyczącej: 

─ ceny jednostkowej przy SPO dla dorosłych – „wiedząc, że wg kryterium oceny 
oferty jesteśmy niżej w rankingu niż inni świadczeniodawcy, aby pozostać na 
rynku usług medycznych, trzeba było obniżyć cenę jednostkową”; 

─ liczby i wartości zakontraktowanych świadczeń OPH – „nieprzyjęcie proponowanej 
liczby jednostek i podpisanie protokołu niezgodności zakończyłoby się 
nieświadczeniem usług medycznych od lipca 2014 r. KP NFZ zaproponował liczbę 
jednostek rozliczeniowych niższą niż zawarta umowa na I półrocze 2014 r.”. 

  (dowód: akta kontroli str. 155-156) 

1.4. Podwykonawcy  

W czterech zawartych z NFZ umowach wskazano, że świadczenia udzielane będą 
z udziałem ośmiu podwykonawców13. Dotyczyć one miały przede wszystkim 
diagnostyki laboratoryjnej, badań specjalistycznych (np. PET, USG, EKG, RTG, 
ECHO) i konsultacji onkologicznych. Zapisy o prawie NFZ do przeprowadzenia 
kontroli podwykonawcy przewidziano w umowach zawartych z siedmioma spośród 
ośmiu podwykonawców.  

  (dowód: akta kontroli str. 126-129, 444-801, 903-907) 

1.5. Rozliczanie świadczeń z NFZ  

Raporty statystyczne NZOZ przekazywane były KP NFZ w terminie do 10. dnia 
każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni14.  

                                                      
13 W tym w I półroczu 2014 r. – dwóch podwykonawców, po jednym dla SPO i OPH, w umowie SPO sześciu podwykonawców, 
a w umowie OPH łącznie 8 podwykonawców. Liczba podwykonawców zmieniała się w okresie obowiązywania umów. 
14 Sprawdzono na podstawie 14 okresów (miesięcy: luty, czerwiec, wrzesień i grudzień z badanych lat). 
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Na podstawie 116 faktur na kwotę 12 570,7 tys. zł stwierdzono, że KP NFZ 
przekazywał płatności w terminie do 14 dni od momentu przekazania faktury, z tym 
że w dwóch przypadkach (1,7%) na łączną kwotę 6,7 tys. zł płatności zostały 
przekazane z opóźnieniem 12 i 45 dni. Z informacji uzyskanej w trakcie kontroli od 
Dyrektora KP NFZ wynika, że wskazane faktury oczekiwały na korektę. 

  (dowód: akta kontroli str. 29-30, 113-116, 1022, 1066-1070, 1084) 

Na podstawie analizy statusów 118 pacjentów NZOZ z terenu Powiatu zgłoszonych 
do Portalu NFZ za I półrocze 2017 r. stwierdzono, że mimo wykazania przez NZOZ 
wszystkich tych pacjentów ze statusem „ratujących życie”, KP NFZ w systemie 
nadawał im w poszczególnych miesiącach różne statusy: „ZT-zapłacony” i „PT-
potwierdzony” (tj. niezapłacony), tak że ten sam pacjent w jednym miesiącu był ujęty 
w ramach limitu, a w kolejnym ponad limit. Spośród ponad 11 tysięcy zgłoszonych 
dla nich osobodni, 31% miało status niezapłaconych15.  

(dowód: akta kontroli, str. 117-120) 

Z informacji uzyskanej od Dyrektor KP NFZ wynikało m.in., że powyższa sytuacja 
wynika z automatycznego sposobu rozliczenia świadczeń w systemie. Dodała, że 
NFZ nie weryfikuje stanu zdrowia i nie bierze go pod uwagę przy określaniu 
kolejności rozliczeń. 

(dowód: akta kontroli, str. 1080-1083) 

1.6. Kontrole i kary  

W latach 2014-2017 (I półrocze) KP NFZ przeprowadził jedną kontrolę w zakresie 
zgodnym z niniejszą kontrolą. Dotyczyła ona świadczeń SPO i obejmowała ocenę 
prawidłowości kwalifikacji pacjentów oraz wykazywania do zapłaty świadczeń za 
II półrocze 2014 r. Pozytywnie oceniono m.in. sposób prowadzenia dokumentacji 
medycznej, sposób kwalifikacji do leczenia wentylacją mechaniczną, kwalifikacje 
personelu, dostęp do sprzętu. Negatywnie oceniono stan udokumentowania czasu 
wentylacji u pięciu pacjentów: „nie byli wentylowani przez łączny czas 613 dni, co 
stanowiło 66,6% czasu przebywania tych pacjentów pod opieką NZOZ, co stanowi 
8,1% wszystkich skontrolowanych pacjentów”. W wyniku kontroli dokonano korekty 
raportów statystycznych i faktur na łączną kwotę 70,6 tys. zł.  

W następstwie kontroli KP NFZ nałożył karę umowną w wysokości 2,2 tys. zł16 z tytułu 
przedstawienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których 
dokonano płatności nienależnych środków finansowych. Kwotę tę NZOZ uiścił. 

 (dowód: akta kontroli, str. 33-50) 

W działalności NZOZ w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

W jednej17 z ośmiu umów zawartych z podwykonawcami w ramach SPO i OPH nie 
zawarto zastrzeżenia o prawie NFZ do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy. 
Było to niezgodne z § 8 ust. 4 zarządzenia Prezesa NFZ nr 60 z 2016 w sprawie 
SPO18 i § 7 ust. 4 zarządzenia Prezesa NFZ nr 54 z 2016 w sprawie OPH19 oraz 

                                                      
15 Według stanu na 31 sierpnia 2017 r. 
16 Tj. 0,2% od kwoty 1 105,3 tys. zł. 
17 Umowa z 2012 r. dotycząca usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Jako podwykonawca podmiot 
został wykazany w umowie OPH i SPO obowiązującej od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2017 r. 
18 Zarządzenie nr 60/2016/DSOZ Prezesa NFZ 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 z 2016 w sprawie SPO”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przepisami je poprzedzającymi20, wymagającymi takich zapisów. Naruszało to 
również zapisy § 2 ust. 6 umów SPO i OPH. 

Na pytanie skierowane do Prezesa Pallmed odnośnie przyczyny powyższego stanu, 
Dyrektor upoważniona przez niego do udzielenia odpowiedzi wyjaśniła m.in., że 
brak tego zapisu nie oznacza, że podwykonawca nie podda się kontroli NFZ. 

NIK zwraca uwagę, że obowiązek zawarcia takiego wpisu wynika wprost 
z przepisów zarządzeń oraz zawartych przez NZOZ umów z KP NFZ. 

 (dowód: akta kontroli, str. 126-129, 444-801, 903-907) 

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

 

2. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 
objętych umowami z NFZ 

2.1. Zasoby 

Wskazane w umowach SPO i OPH, warunki lokalowe NZOZ, dostępność 
i kwalifikacje personelu oraz zaopatrzenie w sprzęt spełniały wymogi określone 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie SPO21 oraz w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie OPH22.  

Według stanu na 1 lipca 2014 r.23 w skład personelu medycznego wchodziło: 

a) dla świadczeń SPO: 

─ dla pacjentów dorosłych: ośmiu lekarzy, 16 pielęgniarek oraz 
17 fizjoterapeutów; 

─ dla dzieci: sześciu lekarzy, siedem pielęgniarek i sześciu fizjoterapeutów; 

b) dla świadczeń OPH: 

─ dla pacjentów dorosłych24: 31 lekarzy, 40 pielęgniarek, 15 fizjoterapeutów 
i 15 psychologów; 

─ dla dzieci: sześciu lekarzy, 21 pielęgniarek, siedmiu fizjoterapeutów i ośmiu 
psychologów. 

    (dowód: akta kontroli str. 259-262, 355-360, 420-439, 444-801) 

                                                                                                                                       
19 Zarządzenie nr 54/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ z 2016 r. poz. 54, ze zm.), dalej: „zarządzenie Prezesa NFZ 
nr 54 z 2016 w sprawie OPH”. 
20 Tj. § 7 ust. 3: [1] zarządzenia nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ 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 z 2013 w sprawie SPO”, [2] zarządzenia nr 69/2014/DSOZ 
Prezesa NFZ 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 z 2014 w sprawie SPO”, [3] zarządzenia nr 73/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ z 2013 r. poz. 73, ze zm.), 
dalej: „zarządzenie Prezesa NFZ nr 73 z 2013 w sprawie OPH”. 
21 Tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. z 2015 r. poz. 1658), dalej: „rozporządzenia w sprawie SPO”. 
22 Tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U.  poz. 1347, ze zm.), dalej: „rozporządzenia w sprawie OPH”. 
23 Według stanu na 30 czerwca 2017 r. w skład zespołów SPO wchodziło odpowiednio: dla dorosłych – 10 lekarzy, 
26 pielęgniarek i 27 fizjoterapeutów, a dla dzieci – 5 lekarzy, 12 pielęgniarek i 14 fizjoterapeutów. W skład zespołów OPH 
wchodziło odpowiednio: dla dorosłych – 39 lekarzy, 44 pielęgniarki, 21 fizjoterapeutów i 17 psychologów, a dla dzieci: 
10 lekarzy, 26 pielęgniarek, 12 fizjoterapeutów i 9 psychologów. 
24 Łącznie Bydgoszcz, Mogilno i Żnin, poszczególne zespoły mogły zawierać ten sam personel. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.2. Realizacja świadczeń 

W badanym okresie NZOZ w warunkach domowych udzielał świadczeń 697 
pacjentom z terenu Powiatu, z tego 688 w zakresie OPH (98,7%) oraz dziewięciu 
w zakresie SPO (1,3%). Spośród nich 27 osób stanowiły dzieci i młodzież. Według 
stanu na 30 czerwca 2017 r. pod opieką pozostawało 70 spośród tych pacjentów. 

(dowód: akta kontroli, str. 106) 

Na podstawie próby 39 pacjentów (w tym dziewięciu SPO i 30 OPH) stwierdzono 
m.in., że: 

a) w ramach SPO wszystkim pacjentom, których dokumentację medyczną 
skontrolowano, zapewniono świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez 
lekarza, pielęgniarkę i rehabilitanta25; a ponadto dwóm pacjentom badania 
diagnostyczne; 

b) w ramach OPH wszystkim pacjentom zapewniono świadczenia opieki zdrowotnej 
udzielane przez lekarzy i pielęgniarki, a ponadto: 

─ dwóm pacjentom hospicjum domowego dla dorosłych (spośród 18, których 
dokumentację objęto badaniem) – opiekę psychologa, pięciu – rehabilitację, 
a dziewięciu badania laboratoryjne. Dodatkowo trzem pacjentom wypożyczono 
sprzęt medyczny (koncentrator tlenu), a dwóm – sprzęt pomocniczy 
w poruszaniu (wózek, chodzik)26;  

─ dziewięciu pacjentom hospicjum domowego dla dzieci (spośród 12, których 
dokumentację objęto badaniem) – opiekę psychologa, dziewięciu – rehabilitację, 
i  dziewięciu – badania laboratoryjne. Dodatkowo dwóm pacjentom wypożyczono 
sprzęt medyczny (koncentrator tlenu, ssak elektryczny)27. 

Poza przypadkami opisanymi w części „Ustalone nieprawidłowości”, wizyty 
odbywały się z częstotliwością określoną rozporządzeniem w sprawie SPO oraz 
rozporządzeniem w sprawie OPH28, a przeprowadzał je personel posiadający 
stosowne kwalifikacje, wykazany przez NZOZ w umowach SPO i OPH jako zasoby, 
w 75 z 80 badanych przypadków.   

    (dowód: akta kontroli str. 159-169, 305-344, 922-923) 

Odnośnie rozwiązań systemowych dotyczących użytkowania sprzętu w ramach 
opieki Dyrektor wskazała, że świadczeniodawcy z zakresu OPH powinni być 
zobowiązani jedynie do bezpłatnego udostępniania świadczeniobiorcom sprzętu 
medycznego, który wykorzystywany jest w leczeniu i służy poprawie zdrowia 
(głównie ssaki, pompy, inhalatory, koncentratory tlenu). W jej opinii z rozporządzenia 
w sprawie OPH usunięty powinien być obowiązek udostępniania 
świadczeniobiorcom sprzętu pomocniczego – kul, chodzików czy wózków 
inwalidzkich, bowiem z doświadczenia wynika, że jest to sprzęt, na który 

                                                      
25 Udzielane w przypadku ośmiu pacjentów bez zmiany przez lekarza prowadzącego minimalnej częstotliwości wizyt określonej 
rozporządzeniem w sprawie SPO. W przypadku dziewiątego pacjenta – w okresie do września 2015 r. zgodnie z zaleceniami 
lekarskimi świadczenia rehabilitacyjne udzielane były z częstotliwością trzy razy na tydzień. 
26 W przypadku sprzętu medycznego określonego rozporządzeniem w sprawie OPH, był on udostępniony wszystkim osobom, 
którzy zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej go używali. W przypadku sprzętu pomocniczego w poruszaniu – sprzęt 
taki został udostępniony dwóm pacjentom spośród dziewięciu, którzy korzystali z takiego sprzętu. 
27 Sprzęt medyczny (do bezpłatnego wypożyczenia którego zobowiązywało rozporządzenie w sprawie OPH), został udostępniony 
dwóm z sześciu pacjentów, którzy – jak wynika z dokumentacji medycznej – go używali, w tym z pięciu którzy mieli w tym zakresie 
wystawione zlecenie lekarza NZOZ. Z dokumentacji medycznej wynikało ponadto, że dwoje pacjentów  przy poruszaniu korzystało 
z wózków inwalidzkich. Nie były im one wypożyczone przez NZOZ w ramach świadczeń z zakresu OPH.    
28 Nie badano zachowania zalecanej przez lekarza częstotliwości wizyt rehabilitacyjnych i psychologa, z uwagi na fakt, 
iż rozporządzenie nie określało wymaganej częstotliwości wizyt, a odnośnie liczby wizyt pozostałego personelu wskazywało 
„porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza”. 
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świadczeniobiorcy zgłaszają małe zapotrzebowanie. Wskazała, że zazwyczaj 
pozyskują go we własnym zakresie, a odnośnie do wózków inwalidzkich, że 
potrzeby pacjentów dotyczą zazwyczaj wózków specjalistycznych, specjalnie 
wyprofilowanych i dostarczenie im przez świadczeniodawcę wózka uniwersalnego 
nie zaspakaja ich potrzeb. O udzielaniu świadczeń SPO Dyrektor podała, że w jej 
ocenie sprzętem istotnym z punktu widzenia medycznego, a pominiętym 
w wymogach, jest koflator, tj. urządzenie, które znacznie ułatwia odkrztuszenie 
wydzieliny. Zaznaczyła jednak, że ze względu na jego wysoki koszt, aby nie 
ograniczać liczby świadczeniodawców, jego udostępnianie powinno być traktowane 
jako spełnienie względem NFZ wymagań dodatkowych. 

Zapytana o potrzebę wypożyczania podnośników Dyrektor wskazała, że odciążyłoby 
to pielęgniarki, ale rodziny nie zawsze mają warunki mieszkaniowe do sprzętu 
pomocniczego i nie są tym zainteresowane.  

(dowód: akta kontroli, str. 361) 

W przypadku trzech z dziewięciu pacjentów SPO, których dokumentacja objęta 
została badaniem, świadczeń zdrowotnych lekarskich podczas wizyt domowych 
udzielał wyłącznie lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie anestezjologii  
i intensywnej terapii.    

Dyrektor wskazała, że w ww. przypadkach Zespół stanowili lekarze specjaliści 
anestezjologii oraz lekarz ze specjalizacją  I stopnia w dziedzinie anestezjologii. 
Ponieważ żaden przepis obowiązującego prawa nie wymaga sprawowania 
jednoczesnej bezpośredniej opieki nad pacjentem przez wszystkich lekarzy 
wchodzących w skład Zespołu, świadczeń zdrowotnych przedmiotowemu 
pacjentowi udzielał bezpośrednio wskazany powyżej lekarz ze specjalizacją 
I stopnia w dziedzinie anestezjologii, co było całkowicie wystarczające z punktu 
widzenia medycznego. Nie oznacza to jednak, iż lekarz ten sprawował wyłączną 
opiekę nad przedmiotowym świadczeniobiorcą, albowiem czynił to cały Zespół, 
którego jest on immanentną częścią. Cechą świadczeń domowego leczenia 
respiratorem jest interdyscyplinarność i wymiana doświadczeń i wiedzy w Zespole. 
Lekarz ten pracuje w Zespole z innymi lekarzami specjalistami anestezjologii, 
z którymi Pallmed ma zawarte umowy na świadczenie usług medycznych, w tym  
ma obowiązek przeprowadzania odpowiednich konsultacji dotyczących stanu 
zdrowia pacjenta z innymi członkami Zespołu, wspólnego planowania rodzaju 
udzielanych świadczeń zdrowotnych, trybu wentylacji oraz sposobu prowadzenia 
pacjenta. Tym samym opiekę nad pacjentem sprawuje de facto cały Zespół, nie zaś 
jego pojedynczy członek. 

(dowód: akta kontroli, str. 159, 267-270, 372, 468-473, 922-923) 

Niezwłoczność udzielania świadczeń zbadano na podstawie analizy 23 przypadków 
pacjentów z terenu Powiatu z najdłuższymi okresami (od 31 do 137 dni) pomiędzy 
datą zlecenia świadczenia a datą udzielenia pierwszego świadczenia przez NZOZ. 
Stwierdzono, że wszyscy pacjenci zgłaszali się do NZOZ w okresach późniejszych niż 
wystawiono skierowanie. W przypadku 16 pacjentów (69,6%) świadczenia udzielono 
w dniu zgłoszenia do NZOZ lub w dniu następnym, w czterech przypadkach 
świadczenia udzielono w ciągu 2-4 dni od zgłoszenia, a w pozostałych trzech 
przypadkach w okresie pięciu, ośmiu i 10 dni. Okres 10 dni dotyczył pacjenta, który po 
zgłoszeniu do NZOZ pojechał do szpitala.  

Analiza pozostałych dwóch przypadków wykazała, że byli to pacjenci, którzy do NZOZ 
zgłosili się z bólem kości. W zakresie terminów przyjęcia ich pod opiekę Dyrektor podała 
m.in., że zgłoszenia kwalifikowane jako pilne są realizowane w dniu przyjęcia 
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zgłoszenia. Wskazała, że w sytuacji gdy zgłoszenia nie jest w stanie zrealizować lekarz 
na stałe zabezpieczający dany rejon zgłoszenie jest realizowane przez lekarza 
dyżurnego, a w przedstawionych przypadkach na wizytę zgłoszeniową pojechał lekarz, 
który prowadzi pacjentów w danym rejonie. Po zebraniu wywiadu telefonicznego, jeśli 
stan pacjenta jest stabilny i został on zabezpieczony w leki objawowe przez lekarza 
kierującego możemy uzgodnić termin wizyty zgłoszeniowej – tak pewnie było 
w przedstawionych przypadkach. Dodała, że zdarza się sytuacja, kiedy to pacjent lub 
opiekun oczekuje wizyty konkretnego lekarza, którego poznał w ramach wcześniejszych 
kontaktów. Podkreśliła, że jako jeden z nielicznych ośrodków OPH NZOZ kwalifikuje 
pacjentów na bieżąco, nie generując kolejek, mimo znacznie przekraczanych limitów 
kontraktu z NFZ. Zwróciła uwagę na niewielką skalę problemu – dwie odroczone wizyty 
na około 1000 przyjęć w ciągu roku oraz brak skarg z tym związanych. 

    (dowód: akta kontroli str. 121-125, 344-345) 

2.3. Dokumentacja świadczeń 

Na podstawie próby dokumentacji 39 pacjentów (w tym dziewięciu SPO i 30 OPH) 
stwierdzono m.in., że: 

a) dokumentacja medyczna prowadzona była w postaci elektronicznej. Poza 
sporadycznymi przypadkami opisanymi w części „Ustalone nieprawidłowości” 
odnotowywane w niej były wizyty personelu medycznego w domu chorego;   

b) w 38 przypadkach do dokumentacji załączone było skierowanie stanowiące 
podstawę objęcia opieką przez NZOZ, w tym 37 zostało wystawionych przez 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Na trzech skierowaniach pacjentów OPH 
wpisane zostało rozpoznanie spoza zakresu określonego załącznikiem nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie OPH; 

c) poza sporadycznymi przypadkami opisanymi w części „Ustalone 
nieprawidłowości”, wizyty personelu medycznego w domu chorego były 
potwierdzone na kartach wizyt. 

(dowód: akta kontroli str. 159-169, 304-316, 922-923, 1023) 

2.4. Sprawozdawczość 

Raporty statystyczne przekazywane przez NZOZ do KP NFZ drogą elektroniczną, 
będące podstawą rozliczeń i płatności z KP NFZ, za świadczenia udzielone 
w miesięcznych okresach sprawozdawczych zawierały m.in. informacje 
o świadczeniobiorcach, liczbie osobodni w miesiącu przypadających na każdego 
pacjenta oraz współczynniku korygującym. Na podstawie badania danych 
w raportach dotyczących świadczeń udzielonych 39 badanym pacjentom Powiatu 
w latach 2014-2017 (I półrocze) stwierdzono, że dni opieki wykazywano 
z uwzględnieniem przerw w opiece (głównie na czas udzielania świadczeń u innych 
świadczeniodawców), prawidłowo wykazywano współczynniki korygujące i jednostki 
rozliczeniowe, z tym że w przypadku ośmiu pacjentów do zapłaty wykazano: 

─ 28 osobodni pacjenta OPH, mimo że w okresie tym pacjent miał przerwę 
w opiece, a NZOZ nie udzielał mu żadnych świadczeń; 

─ 518 osobodni czterech pacjentów, którzy w tym czasie przebywali za własne 
środki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 

─ 41 osobodni mimo nieudokumentowania wentylacji na kartach wentylacji okresowej 
mechanicznej pięciu pacjentów SPO zgodnie z wymogami zarządzeń Prezesa NFZ; 

─ jeden osobodzień pacjenta SPO z błędnym współczynnikiem korygującym. 

    (dowód: akta kontroli str. 160-162, 183, 186-227, 802, 920-921, 311) 
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2.5. Zakończenie udzielania świadczeń 

Spośród 697 pacjentów NZOZ z terenu Powiatu, którym w badanym okresie 
udzielano świadczeń SPO i OPH w warunkach domowych dla 627 nastąpiło 
zakończenie udzielania tych świadczeń, z tego: 

─ 18 osób zakończyło proces terapeutyczny lub diagnostyczny (2,9%), w tym 
17 objętych OPH; 

─ 24 osób zostało skierowanych do dalszego leczenia w lecznictwie 
ambulatoryjnym (3,8%); 

─ trzy osoby zostały skierowane do szpitala (0,5%); 

─ 80 osób zostało skierowanych do dalszego leczenia w podmiocie 
wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (12,7%); 

─ jedna osoba została wypisana na własne żądanie (0,2%); 

─ 501 osób zmarło (79,9%). 

    (dowód: akta kontroli str. 106) 

Spośród 17 pacjentów OPH, dla których w elektronicznym systemie jako przyczynę 
podano zakończenie procesu terapeutycznego lub diagnostycznego: 

a) jeden był dzieckiem, które według opinii lekarza „na tę chwilę nie wymaga opieki 
hospicyjnej”; 

b) 11 zmarło w dacie zakończenia opieki w NZOZ29;  

c) jeden zmarł po dziewięciu miesiącach od zakończenia opieki w NZOZ; 

d) jeden – po zakończeniu opieki w NZOZ – dwukrotnie korzystał z poradni 
medycyny paliatywnej innego podmiotu; 

e) trzech nadal żyło i nie korzystało ze świadczeń w zakresie opieki paliatywnej.  

    (dowód: akta kontroli str. 106-109,1065) 

Odnośnie wskazania dla 11 ww. pacjentów takiej przyczyny zakończenia opieki 
(zamiast zgonu), Dyrektor podała, że uzyskanie informacji telefonicznej od 
rodziny/opiekunów co do terminu zgonu nie musi być informacją wiarygodną. 
W zakresie trzech pacjentów, którzy po zakończeniu opieki w NZOZ nie korzystali 
ze świadczeń z zakresu opieki paliatywnej, podała m.in., że: 

─ jeden pacjent (8,5 miesięcy opieki) – przez czas opieki przebywał u rodziny na 
terenie Powiatu, a na czas powrotu do miejsca zameldowania w powiecie 
nakielskim naniesiono przerwę w opiece, aby w przypadku powrotu ponownie 
otoczyć opieką; wobec przedłużającej się nieobecności zakończono pobyt 
w NZOZ, a kolejne przyjęcie nastąpiłoby po przedstawieniu nowego skierowania; 

─ drugi pacjent (miesiąc opieki) – został przyjęty do OPH celem korekty leczenia 
przeciwbólowego, oceny jego skuteczności i oceny stanu klinicznego, a po 
przeprowadzeniu badań dodatkowych i obserwacji lekarsko-pielęgniarskiej 
zakończono opiekę OPH z zaleceniem ponownego kontaktu w sytuacji 
pogorszenia stanu zdrowia;  

─ trzeci pacjent (22 dni opieki) – według lekarza prowadzącego pacjent nie 
wymagał – przed odpisaniem z opieki – dalszej opieki paliatywnej związanej 
z postępem choroby nowotworowej, brak było dolegliwości  wymagających 
leczenia specjalistycznego i „brak bieżącej kontroli dolegliwości” związanych 

                                                      
29 Dane z pkt. b-e uzyskano w trakcie kontroli na podstawie informacji z KP NFZ. 
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z chorobą nowotworową; lekarz zadecydował o odpisaniu pacjenta i kontroli 
u lekarza pierwszego kontaktu. 

 (dowód: akta kontroli, str. 379-380) 

2.6. Problemy w realizacji świadczeń 

W zakresie problemów w realizacji świadczeń Dyrektor podała m.in., że można je 
podzielić na trzy grupy, tj.: 
a) prawne: 

─ nieprecyzyjne przepisy (rozporządzenia Ministra Zdrowia i zarządzenia 
Prezesa NFZ) określające wymagania dla świadczeniodawców dotyczące 
personelu, sprzętu, umów z podwykonawcami, ważności certyfikatów ISO, 
które powodują z jednej strony problemy interpretacyjne, a z drugiej 
nadmierną swobodę decyzyjną poszczególnych komisji konkursowych, które 
prowadzą do odmiennych decyzji podejmowanych w takich samych stanach 
faktycznych; 

─ niejasne zasady przeprowadzenia postępowań konkursowych (np. w tych 
samych przypadkach niektóre komisje proszą o złożenie wyjaśnień, inne 
o usunięcie braków formalnych pod rygorem odrzucenia oferty, jeszcze inne 
odrzucają ofertę wprost), bardzo mało czasu na udzielenie odpowiedzi na 
wyjaśnienia (np. pisma doręczane w piątki z trzydniowym terminem 
odpowiedzi, maile i faksy doręczane po godz. 16), nieczytelny tryb negocjacji, 
który w sposób jawny prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania 
oferentów (nie ma przepisów wskazujących jakie informacje komisje mogą 
przekazać poszczególnym oferentom – niektóre komisje informowały 
o miejscu w rankingu, inne nie); 

─ tryb odwoławczy kończy się na I instancji, tj. dyrektora danego oddziału NFZ; 

─ brak bieżącego rozliczania nadwykonań za świadczenia ratujące życie 
i zdrowie. Oferowane za rok udzielania świadczeń ugody są coraz niższe na 
poziomie 30-40%, co z kolei powoduje konieczność prowadzenia postępowań 
sądowych, które trwają co najmniej 4 lata, a w niektórych przypadkach nawet 
do 10 lat;  

b) organizacyjne: 

─ brak dostatecznego określenia zaleceń co do wymaganych standardów 
postępowania kwalifikacyjnego pacjentów oraz ograniczenie się do wskazania 
niektórych chorób według ICD10 (najczęściej choroby nowotworowej), co 
ogranicza (zwłaszcza dla pacjentów dorosłych) definicję opieki paliatywnej 
przyjętej przez WHO i utrudnia dostęp pacjentom z chorobami przewlekłymi 
i postępującymi; brak jasnych kryteriów kierowania przyjęcia pacjenta do 
opieki domowej i odmowy udzielenia świadczeń czy kryteriów kierowania 
pacjentów do systemu kolejkowego; nie wiadomo jak często taki pacjent 
powinien być weryfikowany i przez kogo; 

─ nie ma możliwości stosowania w pełni dokumentacji elektronicznej i podpisów 
poświadczających udzielenie usługi drogą elektroniczną, co ułatwiłoby 
w znacznym stopniu rozliczanie świadczeń; 

─ trudności w rozliczeniach bieżących świadczeń o statusie „zapłacony”, do 
których NFZ nie ma uwag po akceptacji sprawozdania statystycznego, a po 
długim czasie (kwartału lub połowy roku) informuje o dokonaniu ponownej 
weryfikacji świadczeń i wystąpieniu np. koincydencji świadczeń. NFZ 
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generuje szablon korekty na cały pobyt pacjenta, w którym korygowany jest 
np. jeden dzień, co wiąże się z oczekiwaniem na zatwierdzenie. Weryfikacja 
świadczeń przez NFZ ma również miejsce po zamknięciu zawartej umowy 
a procedura ponownego rozliczenia jest jeszcze dłuższa (pismo 
o odblokowanie umowy, oczekiwanie na zgodę dyrektora NFZ); 

─ brak elastyczności co do form w udzielaniu świadczeń domowych 
i poradniach medycyny paliatywnej; część pacjentów wymaga mniejszej 
liczby wizyt domowych personelu medycznego niż zaleca NFZ i większej 
liczby wizyt niż wymaga tego program Poradni Medycyny Paliatywnej; są 
postulaty, aby objąć tych pacjentów opieką wyjazdową w ramach poradni 
i refundować wizyty domowe, co byłoby nie tylko zgodne z wolą i potrzebami 
pacjentów, ale mogłoby doprowadzić do zmniejszenia kosztów w opiece 
domowej i problemów związanych z nadwykonaniami; 

─ brak możliwości dopasowania schematu wizyt do potrzeb pacjenta np. 
częstsze wizyty fizjoterapeutów i rzadsze wizyty pielęgniarskie czy lekarskie 
lub odwrotnie; często o kształcie i zakresie świadczenia nie decydują 
potrzeby zdrowotne pacjenta, ale wymogi minimalne NFZ; zakres świadczeń 
regulowanych w ten sposób (np. podział pacjentów wentylowanych na grupy)  
bez uwzględnienia indywidualnego planu leczenia wygląda w realizacji 
absurdalnie i często niweczy możliwość osiągnięcia ważnych celów 
zdrowotnych postępowania terapeutycznego; 

─ zbyt wygórowane kwalifikacje dotyczące personelu medycznego, np. 
większość pielęgniarek pracujących w SPO powinno mieć specjalizację 
z anestezjologii, co jest istotne w przypadku wentylowanych inwazyjnie, ale 
już w niewielkim stopniu zasadne w odniesieniu do pacjentów wentylowanych 
nieinwazyjnie (obecnie ponad 70% takich pacjentów); przez to świadczenia 
przy obecnych niedoborach pielęgniarek ze specjalizacją będą coraz 
trudniejsze w realizacji i kosztowne; 

─ w przypadku SPO wielu pacjentów wymagających respiratora wymaga 
również stosowania innych świadczeń medycznych  refundowanych przez 
NFZ, takich jak tlenoterapia; wówczas NFZ refunduje zwykle tylko 
świadczenie, za które mniej płaci świadczeniodawcy; 

c) finansowe: 

─ finansowanie świadczeń przez NFZ na poziomach niższych niż  wykonania 
w latach ubiegłych;  

─ finansowanie przez NFZ świadczeń kosztem świadczeniodawców 
(podpisywanie ugód na poziomie 30-40%), 

─ niedoszacowanie świadczeń medycznych co do ich wyceny i wielkości 
kontraktów; mimo ograniczeń budżetowych NFZ nie podejmuje 
współdziałania ze świadczeniodawcami, np. poprzez większą elastyczność 
świadczeń czy opracowanie właściwych zaleceń dotyczących jakości 
i kompleksowości opieki domowej, a wielokrotne przekazywane przez NZOZ 
do NFZ propozycje racjonalizacji usług opieki paliatywnej spotykało się 
z odpowiedzią, że kształt świadczenia jest w gestii Ministra Zdrowia itp. 

    (dowód: akta kontroli str. 152-155) 

1. NIK zwraca uwagę na dobrą praktykę stosowaną w NZOZ w zakresie dodatkowej 
nieodpłatanej pomocy udzielanej pacjentom objętym opieką SPO i OPH w przypadku 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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dwóch spośród próby 39 pacjentów. Polegała ona na zapewnieniu – poza wizytami 
personelu medycznego – wizyt opiekunek zatrudnionych w Pallmed (59 wizyt przez 
trzy miesiące dla pacjenta SPO i 21 wizyt przez ponad miesiąc dla pacjenta OPH). 
Dyrektor podała, że do ich czynności należy pomoc przy codziennych czynnościach 
rodziny/opiekuna nad pacjentem objętym opieką, takich jak m.in. posprzątanie 
mieszkania, czytanie książek, robienie zakupów, towarzyszenie pacjentowi na 
spacerach. Podała również, że Pallmed zatrudnia pracownika socjalnego, który 
współpracuje m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, NFZ, Policją, PFRON, ZUS, 
Caritasem, do którego zadań należy pomoc pacjentom w różnego rodzaju problemach 
materialno-bytowych i socjalnych, m.in.: 

─ udzielanie porad z zakresu świadczeń socjalnych i dotyczących 
ubezwłasnowolnienia,  

─ umieszczanie w placówce sprawującej całodobową opiekę,  

─ zaopatrzenie w środki medyczne i ortopedyczne, 

─ przygotowywanie wniosków w celu uzyskania świadczeń (zasiłku i dodatku 
pielęgnacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy), 

─ pomoc w załatwianiu spraw związanych z dowodem osobistym, legitymacją 
osoby niepełnosprawnej.  

(dowód: akta kontroli str. 346-351) 

2. NIK zwraca uwagę, że nieposiadanie przez NZOZ wymaganego przez KP NFZ 
dowodu przeprowadzania przez pacjentów wentylacji we wszystkie osobodni zgłoszone 
do rozliczenia, stanowi ryzyko korekty przez KP NFZ wypłaconej refundacji. Dla 41 dni 
pięciu30 objętych badaniem NIK pacjentów brakowało wpisów pacjentów lub ich 
opiekunów w kartach wentylacji okresowej zgodnie z wymogami zarządzeń Prezesa 
NFZ31, potwierdzających wykonanie wentylacji. Za udzielone tym pacjentom 
świadczenia NZOZ naliczył refundację z KP NFZ w wysokości 5,9 tys. zł.  

Nieudokumentowanie wentylacji na kartach wentylacji KP NFZ uznał za stan 
naruszający warunki udzielania świadczeń. Kontrola przeprowadzona przez KP NFZ 
w 2015 r. skutkowała z tej przyczyny korektą rozliczenia na kwotę 70,6 tys. zł oraz 
nałożeniem na NZOZ kary umownej w wysokości. 2,2 tys. zł.  

Dyrektor wyjaśniła m.in., że pacjenci byli wykazani do rozliczeń świadczeń z KP NFZ 
ponieważ we wskazanych okresach byli pod opieką NZOZ. Podała, że 
udokumentowanie czasu wentylacji to nie tylko karta wentylacji okresowej, ale również 
dokumentacja czasu wentylacji w dokumentacji medycznej pacjenta oraz stany 
liczników respiratora sprawdzane podczas wizyt personelu medycznego. Dodała, że na 
prawidłowość wpisu w karcie przez opiekuna/rodziny pacjenta niestety nie mają wpływu. 

(dowód: akta kontroli, str. 33-50, 160-162, 183, 186-227, 344, 926-944) 

W działalności NZOZ w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości. 

W przypadku 24 spośród 39 objętych kontrolą pacjentów (61,5%) NZOZ udzielał 
świadczeń opieki zdrowotnej z naruszeniem zasad i warunków określonych w § 1 

                                                      
30 Oznaczonych jako: […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK.  
31 Określonymi w § 13 ust. 5 zarządzenia Prezesa nr 87 z 2013 w sprawie SPO, a następnie § 13 ust. 5 i załącznika nr 6 zarządzenia 
Prezesa NFZ nr 69 z 2014 w sprawie SPO oraz § 11 ust. 2 i załączniku nr 4 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 60 z 2016 w sprawie SPO. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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ust. 232 umowy SPO i umowy OPH, a w przypadku czterech pacjentów 
obowiązujących w I półroczu 2014 r. umów zawartych z NFZ: 

1. jedenastu pacjentom spośród 39 objętych badaniem nie zapewniono wymaganej 
przepisami prawa częstotliwości wizyt personelu medycznego. I tak: 

a) w przypadku opieki nad czterema z dziewięciu pacjentów SPO wizyty członków 
zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży 
wentylowanych mechanicznie (dalej: „Zespołu”) odbywały się z częstotliwością 
mniejszą niż wymagana lp. 2 lit. A załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
świadczeń SPO33. I tak w przypadku: 

─ dwóch pacjentów34 brakowało po jednej z dwóch wymaganych wizyt pielęgniarki 
w jednym z odpowiednio 83 i 183 tygodni opieki,  

─ w przypadku dwóch pacjentów35 brakowało dwóch wymaganych w tygodniu wizyt 
osoby prowadzącej rehabilitację w jednym ze 183 tygodni opieki. 

(dowód: akta kontroli, str. 820-824, 830-832, 837-839, 922-923) 

b) w ramach opieki nad siedmioma z 30 pacjentów OPH, porady lekarskie lub wizyty 
pielęgniarskie odbywały się  z częstotliwością mniejszą niż wymagana w załączniku  
nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń OPH w rozdziale II ust. 4 pkt 2 i 4. 
Dotyczyło to: 

─ w przypadku czterech pacjentów36 – braku jednej z co najmniej dwóch 
wymaganych w miesiącu porad lekarskich w jednym z odpowiednio 
sprawowanych 11, 10, 28, 13 miesięcy opieki; 

─ w przypadku czterech pacjentów37 – braku jednej z co najmniej dwóch 
wymaganych w tygodniu wizyt pielęgniarskich w stosunku do odpowiednio: 44, 
12, 66, 134 tygodni opieki. 

 (dowód: akta kontroli, str. 305-316, 840-854) 

Dyrektor wyjaśniła m.in., odnośnie do: 

─ pacjentów SPO, u których nie odbyła się jedna wizyta pielęgniarska – był to błąd 
ludzki. Dodała jednocześnie, że liczba wizyt personelu medycznego powinna być 
dostosowana do potrzeb medycznych pacjenta,  zdarza się często że pacjent 
wymaga więcej wizyt np. fizjoterapeuty niż lekarza czy pielęgniarki. Dodatkowo 
zakres świadczeń regulowany rozporządzeniem w sprawie SPO o liczbie 
wymaganych wizyt u pacjenta wentylowanego powyżej 18 godzin bez 
uwzględnienia indywidualnego planu leczenia pacjenta wygląda w realizacji 
absurdalnie i często niweczy możliwość osiągnięcia ważnych celów zdrowotnych 
postępowania terapeutycznego; 

                                                      
32 Zapis zobowiązywał do wykonywania umów zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach 
zawierania i realizacji umów ustalanych na dany okres rozliczeniowy zarządzeniami Prezesa NFZ odpowiednio w sprawie SPO 
i w sprawie OPH, rozporządzeniem 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 w sprawie ogólnych warunków 
umów” oraz rozporządzeniami Ministra Zdrowia odpowiednio w sprawie SPO i w sprawie OPH. 
33 Pozostałe warunki udzielania świadczeń gwarantowanych pkt 1 lit. b i c. 
34 Oznaczonych jako : […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK. 
35 Oznaczonych jako : […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK.. 
36 Oznaczonych jako : […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK.. 
37 Oznaczonych jako : […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK.. 
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─ pacjentów SPO, u których nie odbyła się żadna z dwóch wymaganych 
w tygodniu wizyt rehabilitanta – zdarzyło się tak  na prośbę rodziny, a w tygodniu 
poprzedzającym zrealizowano cztery wizyty rehabilitanta; 

─ pacjenta SPO, u którego nie odbyła się wizyta rehabilitanta w niepełnym tygodniu 
opieki – pacjent przez część tygodnia przebywał pod opieką innego świadczeniod.; 

─ pacjentów OPH, u których nie odbyła się jedna wizyta lekarska –
rodzina/opiekunowie mieli stały kontakt z lekarzem prowadzącym oraz że zakres 
i częstotliwość świadczeń zdrowotnych regulowany przepisami prawa w żaden 
sposób nie uwzględnia indywidualnych potrzeb pacjenta;  

─ pacjentów OPH, u których nie odbyła się wizyta pielęgniarki – wizyty 
pielęgniarskie odbywały się zgodnie z potrzebami pacjenta, ponadto rodzina 
miała możliwość kontaktu telefonicznego z personelem medycznym w razie 
pogorszenia stanu zdrowia, a w jednym przypadku, że w tygodniu 
poprzedzającym zrealizowano trzy wizyty; 

(dowód: akta kontroli, str. 362, 373-375) 

2. jednemu38 z 30 pacjentów OPH, których dokumentacja została skontrolowana, 
w ramach świadczeń hospicjum domowego dla dzieci nie zapewniono opieki 
psychologa zagwarantowanej § 6 w zw. z § 5 pkt 6 rozporządzenia w sprawie OPH. 
Zamiast tego lekarz prowadzący wystawił dwa skierowania do Poradni 
Psychologicznej (z 12 maja 2016 r. i 28 listopada 2016 r.).  

(dowód: akta kontroli, str. 305, 863-866) 

W przedmiotowej kwestii Dyrektor wyjaśniła m.in., że skierowanie to zostało 
wystawione na prośbę rodziców dziecka. Według informacji od lekarza pierwsze 
skierowanie zostało zagubione, a drugie nie zostało zrealizowane. Podała, że lekarz 
prowadzący przeprowadził rozmowę z rodzicami i po przeanalizowaniu sytuacji 
zdrowotnej wspólnie odstąpiono od objęcia opieką psychologiczną. Dodała, że 
rodzina ma prawo korzystać z usług innych poradni, a także odstąpić od 
proponowanej przez lekarza prowadzącego terapii bądź leczenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 347) 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień Izba zauważa, że wystawienie skierowań 
przez lekarza potwierdza istnienie przesłanek do objęcia pacjenta opieką 
psychologa. Zapewnienie tego typu porad jest elementem świadczeń z zakresu 
opieki paliatywnej i hospicyjnej, skalkulowanym w jego wycenie; 

3. dwóm39 z 30 pacjentów OPH, których dokumentacja została skontrolowana, 
w ramach świadczeń hospicjum domowego, nie zapewniono finansowanych przez 
NZOZ badań (USG lub RTG), na których konieczność przeprowadzenia wskazali 
lekarze prowadzący. Naruszono tym § 6 i § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
OPH, zgodnie z którym świadczenia gwarantowane OPH obejmują badania 
diagnostyczne. Badania te wykonane zostały na koszt NFZ w ramach innych 
finansowanych przez niego świadczeń40.  

W przedmiotowej kwestii Dyrektor wyjaśniła m.in.: w odniesieniu do badań 
pierwszego pacjenta – że uznać należy, że skoro Pallmed ma podpisaną 

                                                      
38 Oznaczonemu jako: […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK.. 
39 Oznaczonych jako: […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK. 
40 Koszt dwóch badań USG wyniósł łącznie 228,80 zł. Badanie RTG zostało rozliczone przez podmiot ryczałtem.  
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z jednostką wykonującą umowę na podwykonawstwo i skierował pacjenta na 
badanie, to poniósł również koszt wykonania badania. W odniesieniu do drugiego 
pacjenta nie udzieliła wyjaśnień.   

(dowód: akta kontroli: str. 370-371, 378, 867-874, 1079-1080) 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień dotyczących pierwszego pacjenta Izba 
wskazuje, że mimo żądania kontrolera Pallmed nie okazał faktury za wykonane 
badanie, a z informacji uzyskanej z KP NFZ wynikało, że badanie to sfinansowane 
zostało w ramach odrębnego kontraktu NFZ. 

4. jedna z czterech porad lekarskich (interwencyjna z 11 lipca 2014 r.) dla jednego41 
z osiemnastu pacjentów hospicjum domowego dla dorosłych, których przypadki objęto 
kontrolą, udzielona została przez lekarza, który nie legitymował się kwalifikacjami 
wymaganymi części II ust. 1 ppkt. 1. załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie 
OPH. Lekarz ten nie posiadał specjalizacji z dziedziny medycyny paliatywnej, nie był 
w trakcie specjalizacji z tej dziedziny, ani nie ukończył kursu zgodnego z programem 
specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, 
objawów somatycznych i psychicznych organizowanego przez Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną posiadającą 
uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub 
jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie 
medycyny paliatywnej. Tym samym naruszono § 10 przywołanego rozporządzenia 
w sprawie OPH. Lekarz ten posiadał specjalizację z zakresu chirurgii klatki 
piersiowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 167, 172-173, 180, 238-250, 257, 272-278, 646-650, 924-925) 

Dyrektor wyjaśniła m.in., że lekarz ten zrealizował wizytę interwencyjną, zaś 
lekarzem prowadzącym jest lekarz specjalista medycyny paliatywnej. Pacjent miał 
pełną opiekę zgodnie z wymogami prawa i NFZ, a zgodnie z częścią II ust. 4 pkt 5 
przywołanego załącznika wizyty realizuje pozostały personel wskazany przez 
lekarza. Dodała, że lekarz specjalista medycyny paliatywnej ma prawo wskazać inny 
personel do realizacji świadczeń, zatem należy uznać, że wizyta ta była w pełni 
zgodna z prawem. 

 (dowód: akta kontroli, str. 347) 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień NIK zauważa, że powołany załącznik nr 2 nie 
dopuszcza – w przeciwieństwie do pracy pielęgniarek – udzielania świadczeń 
zdrowotnych lekarskich przez lekarzy nieposiadających określonych nim kwalifikacji. 
Wizyta z 11 lipca 2014 r. miała charakter porady, o której mowa w części II ust. 4 pkt 
2 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie OPH. Ponadto Izba wskazuje, że 
użytego w części II ust 4 pkt 5 określenia „pozostały personel” nie można 
interpretować rozszerzająco. Zdaniem Izby sformułowanie to oznacza personel inny 
niż pielęgniarka oraz lekarz udzielający porad na temat bólu, objawów 
somatycznych i psychicznych związanych z nieuleczalną jednostką chorobową 
będącą podstawą przyjęcia do hospicjum domowego;   

5. czterech spośród dziewięciu badanych przypadków pacjentów SPO42, NZOZ objął 
opieką Zespołu i udzielał im w warunkach domowych świadczeń pielęgnacyjno-
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, mimo że w tym samym czasie43 

                                                      
41 Oznaczonego jako : […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK.. Pacjent (z nowotworem 
złośliwym) uskarżał się na bóle kręgosłupa. Zmarł po pięciu dniach od tej wizyty. 
42 Oznaczonych jako : […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK.  
43 Tj. w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. (razem 518 dni). 
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osoby te przebywały w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (dalej: „ZOL”). 
Za wykonane tym pacjentom świadczenia NZOZ naliczył refundację z KP NFZ 
w wysokości 77,7 tys. zł44. Działanie powyższe stanowiło naruszenie § 2 ust. 1 pkt. 
10 zarządzenia Prezesa NFZ nr 60 z 2016 w sprawie SPO. 

 (dowód: akta kontroli, str. 258, 877-902, 922-923) 

Dyrektor wyjaśniła, że pobyt tych pacjentów był odpłatny, nie był finansowany 
w ramach umowy NFZ, a ograniczenia wskazane w zarządzeniu dotyczą wyłącznie 
pobytów w stacjonarnych podmiotach, jeśli jest on finansowany ze środków NFZ. 
O wskazanych przypadkach stwierdziła że jest to sytuacja podobna, jeśli rodzina na 
swój koszt zatrudni kadrę medyczną (lekarza, pielęgniarkę, rehabilitanta) do opieki 
w domu na całą dobę.  

(dowód: akta kontroli, str. 363) 

NIK zauważa, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 10 zarządzenia Prezesa NFZ nr 60  
z 2016 świadczenie wykonywane w warunkach domowych to świadczenie 
gwarantowane, udzielane w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu 
świadczeniobiorcy, w tym także w domach pomocy społecznej z wyłączeniem 
pobytu w stacjonarnych podmiotach wykonujących działalność leczniczą;  

6. w przypadku jednego pacjenta45 OPH do rozliczenia NFZ wykazano 28 dni opieki 
(w okresie od 31 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.), mimo że pacjent ten 
w okresie od 18 września 2016 r. do 2 marca 2017 r. miał przerwę w opiece OPH, 
a w miesiącu tym nie odbyto u niego żadnych wizyt personelu medycznego. Było to 
niezgodne z § 4 ust. 5 umowy OPH oraz § 11 ust. 1 zarządzenia Prezesa NFZ nr 54 
z 2016, zgodnie z którym do rozliczenia pobytu w zakładzie udzielającym świadczeń 
w warunkach domowych wykazuje się wyłącznie osobodni faktycznie wykonane, 
przez które należy rozumieć każdy rozpoczęty osobodzień pobytu.  

Powyższe skutkowało zawyżeniem wykazanej do rozliczenia z KP NFZ należności 
o 1,6 tys. zł. 

Prezes Pallmed wyjaśnił m.in., że wynikało to z powodu błędnego raportu, który nie 
wziął pod uwagę naniesionej przerwy pacjenta i nie było to działanie celowe. Dodał, 
że pacjent ten nie został zapłacony przez NFZ i obecnie widnieje jako nadlimitowy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 311, 920-921, 1088) 

7. dwóch46 z dziewięciu pacjentów SPO, których dokumentację skontrolowano, objętych 
zostało świadczeniami udzielanymi przez Zespół47 mimo nieprzedłożenia skierowania 
wymaganego § 8 rozporządzenia w sprawie SPO. I tak w przypadku pierwszego 
pacjenta zamiast skierowania wystawiono zaświadczenie lekarskie, natomiast 
w przypadku drugiego pacjenta skierowanie nie zostało wystawione przez lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjentowi temu nie wydano również kwalifikacji do 
objęcia opieką w warunkach domowych, która zgodnie z § 8 pkt 3 ww. rozporządzenia 
winna być dołączona do skierowania. Za wykonane tym pacjentom w badanym 
okresie świadczenia NZOZ naliczył refundację z KP NFZ w wysokości 97,2 tys. zł48.  

                                                      
44 Z tego zapłacono 76,4 tys. zł.  
45 Oznaczonego jako : […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK. 
46 Oznaczonych jako : […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK. 
47 Przez 648 dni. 
48 W tym 53,9 tys. zł dotyczy 359 osobodni, o których mowa w nieprawidłowości nr 5. 
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Dyrektor wyjaśniła m.in., że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym skierowanie 
do objęcia opieką przez Zespół wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, na 
którego tryb postępowania Pallmed nie ma żadnego wpływu. 

Odnośnie do pierwszego pacjenta wskazała, że fakt, iż wystawił on zamiast 
skierowania jedynie zaświadczenie, obciąża tylko i wyłącznie tegoż lekarza. Objęcie 
opieką nastąpiło ze względu na wskazania natury medycznej, tj. wysokie 
prawdopodobieństwo gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta i życia 
pacjenta w przypadku odmowy udzielenia mu świadczeń opieki zdrowotnej, co 
stwierdził ponad wszelką wątpliwość lekarz Zespołu dokonujący włączenia. 

Odnośnie do drugiego pacjenta Dyrektor podała, że został on przyjęty do zakładu 
opiekuńczo – leczniczego, stanowiącego placówkę o charakterze prywatnym, a tym 
samym nie miał udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego. Skierowanie dla pacjenta zostało wystawione przez lekarza 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który jest podmiotem leczniczym 
uprawnionym do zawarcia umowy z NFZ na wykonywanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. Pallmed nie ma ani obowiązku, ani możliwości przeprowadzenia 
weryfikacji faktu zawarcia przedmiotowej umowy, w związku z czym stosuje 
domniemanie, iż skierowanie zostało wystawione przez osobę uprawnioną, tj. 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.  

(dowód: akta kontroli, str. 258, 372-373, 803-818, 922-923, 1023) 

NIK, nie kwestionując zasadności przyjęcia pacjentów ze względu na wskazania 
natury medycznej, zauważa jednak, że obowiązek formalnej weryfikacji 
dokumentacji uprawniającej do przyjęcia pacjenta w ramach SPO (wynikający z § 8 
rozporządzenia w sprawie SPO) spoczywa na świadczeniodawcy. W przypadku 
braku stosownych dokumentów lub jakichkolwiek wątpliwości co do ich 
prawidłowości Pallmed powinien dążyć do uzupełnienia dokumentacji, tak aby 
spełniała ona wymogi, o których mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie SPO; 

8. dla 15 pacjentów 70 wizyt nie odnotowano na kartach wizyt w domu chorego 
wprowadzonych49 zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie SPO i OPH lub 
wprowadzono je po upływie od pięciu do 25 dni od przeprowadzenia wizyty:  

a) na kartach wizyt w domu chorego, wprowadzonych50 zarządzeniami Prezesa NFZ 
w sprawie SPO i OPH, nie odnotowano 26 wizyt dla 12 spośród 39 objętych 
badaniem pacjentów, z tego pięciu wizyt członków Zespołu51 dla trzech z dziewięciu 
pacjentów SPO oraz 21 wizyt członków personelu OPH52 odbytych w domach 
dziewięciu53 z 30 pacjentów. 

 (dowód: akta kontroli, str. 305-316, 825-836, 909-919, 922-923) 

                                                      
49 Odpowiednio: § 13 ust. 1 pkt 4 odpowiednio zarządzenia Prezesa NFZ nr 69 z 2014 w sprawie SPO oraz zarządzenia 
Prezesa NFZ nr 87 z 2013 w tej samej sprawie; § 11 ust. 2 pkt 2 oraz § 11 ust. 3 pkt 2 zarządzenia Prezesa NFZ nr 73 z 2013 
w sprawie OPH oraz § 9 ust. 2 zarządzenia Prezesa NFZ nr 54 z 2016 w sprawie OPH; 
50 Odpowiednio: § 13 ust. 1 pkt 4 odpowiednio zarządzenia Prezesa NFZ nr 69 z 2014 w sprawie SPO oraz zarządzenia 
Prezesa NFZ nr 87 z 2013 w tej samej sprawie; § 11 ust. 2 pkt 2 oraz § 11 ust. 3 pkt 2 zarządzenia Prezesa NFZ nr 73 z 2013 
w sprawie OPH oraz § 9 ust. 2 zarządzenia Prezesa NFZ nr 54 z 2016 w sprawie OPH; 
51 Jedna lekarza z 29 stycznia 2015 r. w domu pacjenta oznaczonego jako  […] i cztery pielęgniarza z 26 i 28 listopada 2014 r. 
w domu pacjentów oznaczonych jako : […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK. 
52 Dotyczyło to 13 wizyt lekarskich przeprowadzonych w okresie pomiędzy 21 lipca 2014 r. a 9 maja 2017 r., jednej wizyty 
psychologa przeprowadzonej 23 listopada 2015 r. oraz siedmiu wizyt rehabilitanta przeprowadzonych w okresie pomiędzy 
3 listopada 2015 r. a 8 czerwca 2016 r. 
53 Oznaczonych jako […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK. 
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Dyrektor wyjaśniła m.in., że nieudokumentowanie na kartach wizyt personelu SPO 
wynika często z niemożliwości podpisania się przez pacjenta, a także braku np. 
opiekuna na wizycie, jedna z wizyt była natomiast wizytą włączeniową. Wskazała, 
że skala ewentualnych uchybień jest nieproporcjonalnie mała, gdy uwzględni się 
trudności, jakie może napotkać lekarz lub pielęgniarka w miejscu pobytu pacjenta 
(brak stołu w pomieszczeniu, konieczność wykonania badania i czynności 
lekarskich, ograniczone zdolności motoryczne pacjenta, wizyty w nocy). Dodała, że 
ta czynność czysto administracyjna w żaden sposób nie rzutuje na jakość opieki nad 
pacjentem. 

 (dowód: akta kontroli, str. 377) 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień Izba zauważa, że istota nieprawidłowości nie 
polega na braku na karatach wizyt podpisu pacjenta lub opiekuna, ale braku 
odnotowania na nich wizyt przez personel wykonujący świadczenia w imieniu 
Pallmed. NIK zwraca również uwagę, że realizacja tych świadczeń finansowana jest 
ze środków publicznych, a przedmiotowe karty są podstawą do rozliczenia 
z KP NFZ oraz potwierdzeniem zachowania wymaganej częstotliwości wizyt w domu 
pacjenta;  

b) ośmiu kart wizyt (za maj i czerwiec 2017 r.) pięciu pacjentów54, nie wypełniano na 
bieżąco, tj. niezgodnie z § 11 ust. 1 zarządzenia Prezesa NFZ nr 60 z 2016 
w sprawie SPO oraz § 9 ust. 2 zarządzenia Prezesa NFZ nr 54 z 2016 w sprawie 
OPH. W tych przypadkach 44 wizyty potwierdzono po upływie od pięciu do 25 dni od 
ich przeprowadzenia.  

Dyrektor wyjaśniła m.in., że rozporządzenie Ministra Zdrowia wskazuje na 
potwierdzenie wizyty, ale nie wskazuje że ma odbywać się na bieżąco, po 
każdorazowej wizycie personelu medycznego. 

Należy zauważyć, że zgodnie z wymogami ww. zarządzeń Prezesa NFZ wizyta 
personelu jest „każdorazowo” potwierdzana przez świadczeniobiorcę, członka jego 
rodziny lub opiekuna, co wskazuje na konieczność potwierdzania ich za każdym 
razem. Zdaniem Izby brak odnotowania wizyty w jej trakcie stwarza ryzyko, że po 
upływie czasu pacjent nie będzie w stanie świadomie ich potwierdzić. Praktyka taka 
może być również przyczyną błędów stwierdzonych w niniejszej kontroli, 
a dotyczących braku potwierdzenia odbytych wizyt oraz niezgodności pomiędzy 
datami wskazanymi w kartach a zanotowanymi w prowadzonej elektronicznie 
dokumentacji medycznej;  

(dowód: akta kontroli, str. 378, 855-862) 

9. świadczenia opieki zdrowotnej dla sześciu pacjentów udzielone zostały przez personel 
lub podwykonawcę niewymienionych w umowach zawartych z KP NFZ, z tego: 

a) świadczenia dla czterech pacjentów (w ramach 95 wizyt) udzielone zostały przez 
personel niewymieniony w załączniku nr 2 do umów SPO i OPH – Harmonogram 
zasoby, co naruszało § 2 ust. 1 ww. umów oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
ogólnych warunków umów, zgodnie z którym świadczenia są udzielane osobiście przez 
osoby wykonujące zawody medyczne, zgodnie z harmonogramem. Dotyczyło to: 

 w ramach SPO dla dzieci: 11 wizyt odbytych w domu chorego55 przez dwóch 
fizjoterapeutów, z tego jednego niezgłoszonego w Portalu NFZ i jednego 

                                                      
54 Oznaczonych jako: […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK. 
55 Oznaczonego jako […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK. 
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zgłoszonego z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do daty udzielenia 
świadczenia56; 

 w ramach OPH dla dzieci: 81 wizyt odbytych w domach dwóch57 pacjentów przez 
dwóch fizjoterapeutów niezgłoszonych w Portalu NFZ oraz trzech wizyt lekarza 
niezgłoszonego w Portalu NFZ w domach dwóch58 pacjentów. 

Dyrektor wyjaśniła m.in. odnośnie do: 

a) świadczeń w ramach SPO udzielonych przez fizjoterapeutę zgłoszonego 
z opóźnieniem – osobę tę błędnie dopisano do komórki dotyczącej dorosłych 
zamiast do komórki dotyczącej dzieci; po ujawnieniu błędu w wyniku okresowej 
weryfikacji złożono poprawny wniosek, a dodatkowo KP NFZ został poinformowany 
o przyczynach zmiany. Dodała, że w świetle § 6 ust. 2 przywołanego 
rozporządzenia ustawodawca zezwolił na zgłaszanie w przypadkach losowych 
zmian w terminie późniejszym niż na jeden dzień przed zaistnieniem zmian; 

b) świadczeń w ramach SPO udzielonych przez fizjoterapeutę niezgłoszonego – 
osobę tę błędnie dopisano do komórki dotyczącej dorosłych zamiast do komórki 
dotyczącej dzieci. Dodała, że osoba ta spełniała wszelkie wymagane prawem 
kwalifikacje, a udzielone świadczenia to dwie wizyty, które zrealizował 
w zastępstwie; 

c) świadczeń w ramach OPH udzielonych przez niezgłoszonego lekarza – trzy 
wizyty lekarza u dwóch pacjentów to dodatkowe (poza wymaganymi zrealizowanymi 
przez lekarza prowadzącego) wizyty lekarza rehabilitacji ruchowej w celu pomocy 
w zakresie zaopatrzenia medycznego;  

d) świadczeń w ramach OPH udzielonych przez dwóch niezgłoszonych 
fizjoterapeutów – dwóch pacjentów (81 wizyt) korzystało z dodatkowych świadczeń 
w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej dla dzieci (nie w ramach umowy OPH); 
wskazała, że w miarę realizacji świadczeń rehabilitacyjnych zauważono, że 
rehabilitacja domowa wymaga dodatkowych konsultacji i specjalistycznych metod, 
które stanowią uzupełnienie prowadzonych terapii. 

    (dowód: akta kontroli, str. 317-344, 353-354) 

Odnosząc się do złożonych wyjaśnień w zakresie personelu OPH Izba zauważa, że 
powołane wyżej zarządzenia nie wyłączają z obowiązku zgłoszenia personelu 
medycznego wykonującego dodatkowe wizyty; 

(dowód: akta kontroli, str. 317-344) 

b) świadczenia OPH dwóch pacjentów59 udzielane były przez NZOZ w okresie od 
1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. z udziałem podwykonawcy, 
niewymienionego w wykazie podwykonawców, stanowiącym załącznik nr 3 do 

                                                      
56 § 2 ust. 8 i 9 umowy SPO i OPH oraz § 6 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ 
z 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu NFZ zobowiązywały do bieżącej aktualizacji danych o potencjale 
wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji świadczeniodawcy 
służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń. Ponadto zgodnie z § 6 
ust. 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmiany 
w harmonogramie dotyczące osób, udzielających świadczeń medycznych, wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału 
wojewódzkiego NFZ najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie. 
57 Oznaczonych jako […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK. 
58 Oznaczonych jako […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK. 
59 Oznaczonych jako […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK. 
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umowy OPH na I półrocze 2014 r.60. W dniach 21 i 28 stycznia, 7 lutego oraz 
10 czerwca 2014 r. podwykonawca na zlecenie Pallmed wykonał bowiem cztery 
badania laboratoryjne. Tym samym naruszono § 2 ust. 4 tej umowy oraz § 7 ust. 1 
zarządzenia Prezesa NFZ nr 73 z 2013 w sprawie OPH. 

(dowód: akta kontroli, str. 311-316, 633-645, 945-956) 

Prezes Pallmed wyjaśnił m.in., że podmiot ten został zgłoszony jako podwykonawca 
na portalu świadczeniodawcy od 2012 r., a umowa w której nie zawarto tego 
podmiotu jest przygotowywana do podpisu przez NFZ. Dodał, że badania te 
wykonano w tym podmiocie ze względu na fakt, że wyniki badań są wówczas 
dostępne online już w dniu pobrania, co jest z korzyścią dla zdrowia pacjenta.  

(dowód: akta kontroli, str. 1087) 

NIK zauważa, że Pallmed zgłosił podwykonawcę w systemie, tj. wypełnił obowiązek 
wynikający z § 2 ust. 7 i 9 tej umowy, ale nie dopełnił innego wynikającego z § 2 ust. 
4 tej umowy, tj. rozpoczęcia udzielania świadczeń przy udziale podwykonawcy 
dopiero po wpisaniu go do załącznika nr 3 tej umowy. Ponadto zgodnie z § 39 
rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów zmiana postanowień umowy 
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności; 

(dowód: akta kontroli, str. 1109-1110, 1114) 

10. w dokumentacji medycznej siedmiu pacjentów stwierdzono braki. I tak:  

a) w elektronicznie prowadzonej dokumentacji medycznej jednego pacjenta SPO oraz 
dwóch pacjentów OPH61 nie odnotowano łącznie czterech wizyt personelu 
medycznego62 w domu ww. pacjentów. Stanowiło to naruszenie odpowiednio § 9 ust. 
9 zarządzenia Prezesa NFZ nr 69 z 2014 w sprawie SPO i 73 z 2013 w sprawie OPH 
w zw. z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania63 a następnie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania64.  

 (dowód: akta kontroli, str. 305-316, 922-923) 

Dyrektor wyjaśniła odnośnie do OPH m.in., że nadmierna biurokracja świadczeń 
medycznych, jaka od kilku lat dominuje w świadczeniu usług medycznych nie 
wpływa pozytywnie na ich jakość, tylko zwiększa koszty administracyjne 
postępowania leczniczego. Jest to wynikiem tego, że każdy nowy Prezes NFZ 
wprowadza nowe zarządzenia i mnoży trudności. Olbrzymim problemem jest brak 
możliwości lepszego wykorzystania systemu informatycznego, do czego Pallmed już 
teraz jest przygotowany jako świadczeniodawca, co jednak nie może być 
realizowane z powodu braku rozwiązań ustawowych w tym zakresie. 

Odnośnie do SPO Prezes Pallmed wyjaśnił m.in., że nieudokumentowanie wizyty 
należy uznać za błąd ludzki, tj. przeoczenie lekarza prowadzącego przy 
uzupełnianiu dokumentacji elektronicznej; 

                                                      
60 Nr 11-13/B0681/OPH z 26 stycznia 2011 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka paliatywna i hospicyjna, 
zmienionej aneksem nr 11. 
61 SPO – oznaczonego jako  […], OPH – oznaczonych jako […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby 
fizycznej –  NIK. 
62 Wszystkie lekarskie, odpowiednio w przypadku pacjenta SPO z 31 marca 2015 r., w przypadku pacjentów OPH: 
z 27 listopada 2015 r. oraz 7 i 10 lutego 2016 r. 
63 Dz.U z 2014 r. poz. 177, ze zm. 
64 Dz.U z 2015 r., poz. 2069. 
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 (dowód: akta kontroli, str. 377, 1087) 

b) spośród 129 objętych kontrolą kart wentylacji okresowej pacjenta, 45, tj. 34,9%, 
dotyczących wentylacji sześciu pacjentów65, wypełnionych zostało niezgodnie 
z załącznikiem nr 6 do zarządzeń Prezesa NFZ nr 87 z 2013 w sprawie SPO66 oraz 
załącznikiem nr 4 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 60 z 2016 w tej samej sprawie67. 
Powyższe polegało: w 34 przypadkach na nienaniesieniu na kartach parametrów 
wentylacji, w 11 – na braku podpisu i pieczęci lekarza przy wpisanych parametrach.  

Prezes Pallmed i Dyrektor wyjaśnili w tej sprawie m.in., że brak zapisów na kartach 
wentylacji u pięciu pacjentów spowodowany był ich nieprzedłożeniem lekarzowi na 
wizycie przez opiekunów. W odniesieniu do wszystkich stwierdzonych przypadków 
wskazała, że lekarz prowadzący cały czas miał kontrolę nad czasem i parametrami 
wentylacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 160, 162, 299-300, 1087) 

W odniesieniu do wskazanych wyjaśnień Izba zauważa, że zgodnie z § 13 ust. 5 
zarządzenia Prezesa NFZ nr 87 z 2013 w sprawie SPO, a następnie § 11 ust. 2 
zarządzenia Prezesa NFZ nr 60 z 2016 w tej samej sprawie to lekarz, a nie opiekun 
chorego, jest odpowiedzialny za ustalenie parametrów wentylacji mechanicznej. 
Wyrazem dopełnienia tego obowiązku powinien być wpis w odpowiednim miejscu na 
karcie wentylacji okresowej mechanicznej inwazyjnej lub nieinwazyjnej. 

W odniesieniu do stwierdzonych w tym obszarze nieprawidłowości należy wskazać, 
że w przypadku nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie 
świadczeniodawcy, KP NFZ może nałożyć karę umowną. 

(dowód: akta kontroli, str. 446, 472, 635, 649) 

Pozostające w dyspozycji NZOZ zasoby, w szczególności kadrowe, pozwalały na 
prawidłowe udzielanie świadczeń SPO i OPH. Niemniej w przypadku 25 z 39 
pacjentów świadczenia udzielane były niezgodnie z wymaganymi warunkami ich 
udzielania, tj. z naruszeniem zawartych umów z KP NFZ oraz obowiązujących 
świadczeniodawcę rozporządzeń Ministra Zdrowia i zarządzeń Prezesa NFZ.  

 

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 Kontroli68, wnosi o:  

1. Zapewnienie pacjentom wymaganej przepisami prawa częstotliwości wizyt 
personelu medycznego. 

2. Zapewnienie pacjentom wszystkich niezbędnych im świadczeń, 
zagwarantowanych w ramach OPH i skalkulowanych w ich wycenie. 

3. Nieudzielanie świadczeń zdrowotnych SPO w stacjonarnych podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą. 

4. Prowadzenie bieżącej dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z wymogami 
umów zawartych z KP NFZ. 

                                                      
65 Oznaczonych jako: […] Usunięto na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1764, ze zm.) –  odmowa udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej –  NIK. 
66 Dotyczy trzech kart wypełnionych za okresy: luty 2014 r., maj 2014 r., grudzień 2014 r. 
67 Dotyczy 15 kart wypełnionych za okresy od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r. 
68 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 
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IV. 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 Najwyższej Izby Kontroli 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,             grudnia 2017 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Anna Kapelewska 

doradca ekonomiczny 

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

 
Karolina Lahutta 

główny specjalista kontroli państwowej 

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