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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/055 – Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Katarzyna Kozieł, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/142/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., 

2. Izabela Pilarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/114/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., 

3. Karolina Cichy, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/115/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., 

4. Anna Rudnik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/143/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

5. Michał Nowak, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/147/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

 
(Dowód: akta kontroli: Tom I str. 1-10) 

Jednostka 
kontrolowana 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach 
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Szafranowicz, Dyrektor ŚOW NFZ 

(Dowód: akta kontroli: Tom I str. 11) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NIK ocenia, że w okresie objętym kontrolą dostępność do świadczeń zdrowotnych 
finansowanych przez ŚOW NFZ nie uległa poprawie.  
W ocenie NIK2, dostęp do świadczeń zdrowotnych w skontrolowanych obszarach 
kontraktowania3 był zabezpieczony przez ŚOW NFZ w stopniu wynikającym 
z wielkości środków zaplanowanych na ich finansowanie. W sytuacji, gdy działający 
na danym terenie podmiot leczniczy nie został zakwalifikowany do systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dostęp  
do świadczeń był umożliwiony dzięki aneksom przedłużających dotychczasowe 
umowy, a następnie przeprowadzonym postępowaniom konkursowym. 
W większości spośród poddanych szczegółowej analizie rodzajów świadczeń  

                                                      
1 Zwany dalej „Oddziałem” lub „ŚOW NFZ”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny 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 o dodatkowe objaśnienie. 
3 Szczegółowej analizie poddano następujące rodzaje świadczeń: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej 
i leczenia szpitalnego. 

Ocena ogólna 



 

2 

(21 z 30 rodzajów) nastąpiło wydłużenie się czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczenia. Nastąpiło to pomimo zwiększenia nakładów finansowych na niektóre 
świadczenia (np. usunięcie zaćmy, wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego, 
tomografia komputerowa).  
Plan zakupu świadczeń Oddziału na 2017 r. sporządzono prawidłowo, na podstawie 
przeprowadzonych analiz zapotrzebowania na świadczenia, z uwzględnieniem 
aktualnych danych w tym zakresie oraz ogólnokrajowych i regionalnych  
priorytetów zdrowotnych. Podejmowano działania w celu pełnego wykorzystania 
środków przewidzianych w planie finansowym Oddziału na zakup świadczeń, 
a w szczególności dokonywano renegocjacji kontraktów w sytuacji wykazywania 
przez świadczeniodawców świadczeń wykonanych ponad limit określony 
w umowach lub w przypadku braku realizacji umów.  
Postępowania konkursowe, w wyniku których wyłoniono świadczeniodawców, 
w zbadanych przypadkach prowadzono z zachowaniem zasady konkurencyjności, 
w sposób transparentny oraz zgodny z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych4 oraz 
z regulacjami ustalonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto, 
rzetelnie dokumentowano działania komisji konkursowych na poszczególnych 
etapach postępowania. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie finansowym, dotyczących przychodów 
i wydatków Oddziału. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie oraz realizacja planu zakupu świadczeń 

Przygotowanie procesu kontraktowania świadczeń opieki 
zdrowotnej 

Zagregowany plan zabezpieczenia świadczeń na rok 2017 oraz zagregowany plan 
zakupu świadczeń na rok 2017, zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału w dniu  
16 listopada 2016 r., zostały opracowane zgodnie z otrzymaną z Centrali  
NFZ Procedurą definiowania priorytetów i planowania zakupu świadczeń5 oraz  
zgodnie z założeniami i w granicach kwot określonych przez Prezesa NFZ w piśmie 
z 17 czerwca 2016 r.6 Podstawą sporządzenia planów zakupu świadczeń  
w poddanych analizie rodzajach, tj.: ambulatoryjna opieka specjalistyczna7, leczenie 
szpitalne8, leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)9, opieka 
paliatywna i hospicyjna10, rehabilitacja lecznicza11, świadczenia pielęgnacyjne  
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej12, były m.in. analizy rzeczywistego 
poziomu realizacji umów, ocena dostępności świadczeń dla mieszkańców 
województwa śląskiego oraz priorytety zdrowotne (ogólnopolskie, centralne  
i regionalne).  

(Dowód: akta kontroli: Tom V str. 155- 337, 535-642, tom VI str. 50-74) 

                                                      
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm., zwana dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej". 
5 Wprowadzoną na podstawie pisma DAiS.032.1.2016-I.05255.KKU z 19 kwietnia 2016 r.  
6 Znak: DEF.311.53.2016, W.16191.MMA. 
7 Zwana dalej „AOS” lub „ambulatoryjna opieka specjalistyczna”. 
8 Zwane dalej „LSZ” lub „leczenie szpitalne”. 
9 Zwane dalej „leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe)”. 
10 Zwana dalej „OPH” lub „ opieka paliatywna i hospicyjna”. 
11 Zwana dalej „REH” lub „rehabilitacja lecznicza”. 
12 Zwane dalej „SPO” lub „świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej”. 
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Oddział zawarł na rok 2016 łącznie 4.758 umów na kwotę 6.663.659,8 tys. zł13, 
natomiast na rok 2017 – 5.677 umów na łączną kwotę 7.103.997,5 tys. zł, tj. o 6,6 % 
wyższą niż rok wcześniej. W porównaniu do roku 2016, liczba umów na rok 2017 
zmniejszyła się w następujących rodzajach świadczeń: podstawowa opieka 
zdrowotna14 (z 1.040 na 1.036), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z 1.011 na 
99515), opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień16 (ze 185 na 184), rehabilitacja 
lecznicza (z 318 na 31617). Największy wzrost liczby zawartych umów nastąpił 
w realizacji świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne (z 928 do 1.61918) oraz 
leczenie szpitalne (z 254 do 35219). Ponadto w ramach kosztów profilaktycznych 
programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych NFZ liczba zawartych 
umów wzrosła ze 108 do 212, przy jednoczesnym wzroście wartości świadczeń 
z 28.622,8 tys. zł do 32.391,4 tys. zł. Liczba umów zawartych w ramach kosztów 
realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego pozostała na tym samym 
poziomie (cztery umowy). 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 433)  

Określone w planach zakupu obszary kontraktowania, w poddanych analizie 
rodzajach świadczeń: AOS, REH, LSZ, leczenie szpitalne programy zdrowotne 
(lekowe), SPO i OPH nie uległy zmianie w porównaniu do roku 2016. Ceny 
świadczeń zdrowotnych określono w poszczególnych rodzajach i zakresach 
z uwzględnieniem rekomendacji Centrali NFZ, w tym: 

- w rodzaju AOS (poza świadczeniami w ramach systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej20), LSZ, leczenie 
szpitalne programy zdrowotne (lekowe) i REH ceny pozostały na poziomie 
roku 2016,  

- w rodzaju OPH oraz SPO w cenach uwzględniono taryfy wprowadzone 
obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji21 z 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń 
gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
w ramach opieki długoterminowej oraz w rodzaju opieka paliatywna 
i hospicyjna. W przypadku SPO cena uległa zmianie tylko w zakresie 
świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej. 
W przypadku OPH zmianie uległy ceny w każdym zakresie22, 

- w ramach świadczeń AOS cena punktu rozliczeniowego została obliczona 
zgodnie ze wzorem określonym w § 2 zarządzenia Nr 62/2017/DSOZ 
Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna23. Określono wartość świadczeń AOS w ryczałtach oraz 
poza ryczałtem. 

(Dowód: akta kontroli: Tom V str. 155-337, 406, 479, 535-642) 

                                                      
13 Wartość zakontraktowanych świadczeń według stanu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.  
14 Zwana dalej „POZ” lub „podstawowa opieka zdrowotna”. 
15 Wartość zakontraktowanych świadczeń spadła z 796.039,5 tys. zł (2016 r.) do 771.408,8 tys. zł (2017 r.). 
16 Zwane dalej „PSY” lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”. Wartość zakontraktowanych świadczeń wzrosła  
z 309.571,3 tys. zł (2016 r.) do 336.295,0 tys. zł (2017 r.). 
17 Wartość zakontraktowanych świadczeń wzrosła z 272.121,7 tys. zł do 284.385,3 tys. zł 
18 Wartość zakontraktowanych świadczeń spadła z 192.836,3 tys. zł do 192.209,4 tys. zł 
19 Wartość zakontraktowanych świadczeń wzrosła z 4.306.987,9 tys. zł (2016 r. ) do 4.650.734,0 tys. zł (2017 r.) 
20 Zwanego dalej „PSZ”, „systemem szpitalnego zabezpieczenia świadczeń” lub „siecią szpitali”. 
21 Zwaną dalej „AOTMiT”. 
22 Poradnia medycyny paliatywnej, świadczenia w hospicjum domowym, świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci, 
świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym. 
23 Dz. Urz. NFZ. 2017 poz. 62. 
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Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 marca 2017 o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych24 okres 
obowiązywania umów w rodzaju AOS został przedłużony do 30 września 2017 r. 
Z dniem 1 października 2017 r. część świadczeń stanowiących przedmiot 
dotychczas obowiązujących umów w rodzaju AOS była realizowana w oparciu 
o umowy dotyczące udzielania świadczeń w systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń. W związku z powyższym prolongowano okres 
obowiązywania pozostałych umów zawartych ze świadczeniodawcami 
zakwalifikowanymi do PSZ, u których nie wszystkie poradnie zostały objęte 
umowami o udzielanie świadczeń w PSZ oraz świadczeniodawcami, którzy  
nie zostali zakwalifikowani do PSZ. Cena punktu rozliczeniowego w PSZ  
została obliczona zgodnie ze wzorem25 określonym w § 2 ust. 1 zarządzenia  
nr 62/2017/DSOZ Prezesa NFZ z 26 lipca 2017 r., Przy jej ustalaniu, jako  
cenę bazową przyjęto dla danego typu umowy dla AOS wartość 8,98 zł, a dla  
AOS w zakresie świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – 8,63 zł. Zmiana ceny 
wynikała z konieczności dostosowania systemu opieki zdrowotnej do zmian 
systemowych związanych z wprowadzeniem PSZ. Proces ten nazwano 
denominacją. W wyniku denominacji uzyskano średnie ceny w danym zakresie.  

(Dowód: akta kontroli: Tom V 270, 279-281, 286-294, 558-565) 

W procesie planowania zakupu świadczeń uwzględniono regionalne priorytety 
zdrowotne na rok 2017. Zgodnie z Procedurą definiowania priorytetów zdrowotnych 
i planowania zakupu świadczeń zdefiniowano w formie opracowania następujące 
priorytety regionalne na rok 2017: skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę 
onkologiczną; opieka perinatalna - zwiększenie dostępności do świadczeń  
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach neonatologicznych; opieka perinatalna  
ze szczególnym uwzględnieniem programu badań prenatalnych umożliwiających 
wczesną identyfikację ryzyka powstania wad płodu; rehabilitacja lecznicza – 
zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych w zakresie leczenia 
urazów wymagających szybkiej i intensywnej rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych oraz ambulatoryjnych; w rodzaju leczenie stomatologiczne – 
zwiększenie dostępności do świadczeń adresowanych do dzieci i młodzieży.  

Przyjęte przez Oddział priorytety ogólnopolskie były zgodne z priorytetami 
określonymi na rok 2017 przez Centralę NFZ oraz wojewodę śląskiego na 
podstawie map potrzeb zdrowotnych. Wszystkie priorytety regionalne były 
kontynuacją lat poprzednich. Cztery priorytety ogólnopolskie26 były kontynuacją  
lat poprzednich, a dwa priorytety zostały wprowadzone w roku 2017 r.27 Do każdego 
priorytetu przypisano mierniki realizacji służące do oceny realizacji celu.  

(Dowód: akta kontroli: Tom V 40-59, 406, 535-590, tom VI str. 50-85) 

Zgodnie z art. 107 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w roku 2015 
Dyrektor Oddziału skierował do samorządów szczebla powiatowego, a ponadto  
do konsultantów wojewódzkich, pisma z prośbą o przekazanie uwag dotyczących 
oceny funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz dostępności do świadczeń 
zdrowotnych w rodzaju AOS i LSZ28, a w szczególności uwag odnośnie do 
zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych. Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki 

                                                      
24 Dz. U. z 2017 poz. 844, zwana dalej „ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej”. 
25 Cena nowej jednostki rozliczeniowej Cn= Cu (aktualna cena jednostki rozliczeniowej w obowiązującej umowie) / Cb (cena 
bazowa przyjęta dla danego typu umowy do wyliczenia nowej ceny). 
26 Zwiększenie dostępności do świadczeń dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz alkoholu, zapewnienie 
większej i równomiernej dostępności do opieki domowej środowiskowej, zwiększenie dostępności do świadczeń 
psychogeriatrycznych, rozwój opieki długoterminowej. 
27 Zwiększenie liczby porad udzielanych na rzecz pacjentów pierwszorazowych, zwiększenie dostępności do świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego.  
28 Plan zakupu na 2017 r. w rodzajach: REH, OPH i SPO zakładał kontynuację realizacji umów wieloletnich. 
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Zdrowotnej wyjaśniła, że Organy samorządowe wskazywały głównie na konieczność 
podniesienia poziomu finansowania zakresów świadczeń zajmujących wysokie 
pozycje w rankingu dostępności na tle innych województw. Ponadto, jednym 
z problemów podnoszonych przez samorządy były dysproporcje w podziale środków 
przeznaczonych na zakup świadczeń pomiędzy częściami województwa. W związku 
z powyższym od roku 2015 w planie zakupu świadczeń Oddział przyjął prowadzenie 
wyrównania według wskaźnika populacyjnego (kwoty przeznaczonej na świadczenia 
zdrowotne w przeliczeniu na mieszkańca obszaru kontraktowania. (…) W związku 
z powtarzającym się z w kolejnych latach procesem aneksowania umów w 2016 r. 
nie ponawiano próśb do jednostek samorządu terytorialnego oraz konsultantów 
medycznych o opinię w sprawie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej 
i dostępności do świadczeń w województwie śląskim. W trakcie przygotowania planu 
zakupu świadczeń na rok 2017 konsultanci wojewódzcy w poszczególnych 
dziedzinach i specjalnościach nie przekazali do Oddziału uwag i wniosków z własnej 
inicjatywy. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami wyjaśnił, że Dział Programów Lekowych 
i Chemioterapii zwraca się do konsultantów wojewódzkich w danej dziedziny 
medycyny każdorazowo przed ogłoszeniem postępowań konkursowych na nowy 
program lekowy. Uzyskane informacje uwzględniane są w ustaleniu populacji 
pacjentów, którzy mogą zostać objęci terapią w ramach programu, wartości 
ogłoszenia oraz liczby miejsc wykonywania świadczeń. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 440-472, Tom V str. 209, 406-407, 479, Tom VI 
str. 158) 

Zatwierdzony na dzień 28 lipca 2016 r. przez Ministra Zdrowia w porozumieniu 
z Ministrem Finansów plan finansowy na 2017 r. różnił się od planu pierwotnego 
z dnia 11 lipca 2016 r. Łączna wartość świadczeń opieki zdrowotnej ujętych 
w pierwotnym planie wynosiła 8.811.657 tys. zł i była niższa o 48.190 tys. zł  
od kwoty w planie zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia (8.859.847 tys. zł). 
Związane to było ze zwiększeniem kwoty przeznaczonej na leczenie szpitalne 
z 3.855.214 tys. zł do 3.903.404 tys. zł. 

(Dowód: akta kontroli: Tom V str. 134-154) 

1.2. Kontraktowanie świadczeń 

W roku 2017 Oddział ogłosił 406 postępowań w trybie konkursów ofert i rokowań. 
Spośród nich 77 unieważniono lub odwołano, a 329 postępowań zakończono 
rozstrzygnięciem, w tym dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – 10, 
AOS – jedno, leczenia szpitalnego – 10, leczenia szpitalnego programy zdrowotne 
(lekowe) – 21, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – siedem, rehabilitacji 
leczniczej – dwa, opieki paliatywnej i hospicyjnej – dwa, leczenia stomatologicznego 
– 253, lecznictwa uzdrowiskowego29 – sześć, ratownictwa medycznego – jedno, 
programów zdrowotnych – 15, świadczeń opieki zdrowotnej kontraktowanych 
odrębnie30 – jedno.  

Z 329 postępowań, 266 było postępowaniami głównymi prowadzonymi w trybie 
konkursu ofert, a 48 uzupełniającymi. Pozostałe 15 postępowań rozstrzygnięto 
w trybie rokowań31.  

(Dowód: akta kontroli: Tom V str. 410-420, 481, tom VI str.22-23) 

                                                      
29 Zwane dalej „UZD” lub „lecznictwo uzdrowiskowe”. 
30 Zwane dalej „SOK” lub „świadczenia kontraktowane odrębnie”. 
31 Ponadto przeprowadzono i rozstrzygnięto trzy postępowania dodatkowe w rodzaju leczenie stomatologiczne. 
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Główne postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o realizację 
świadczeń opieki zdrowotnej, które zostały przeprowadzone w 2017 r., w rodzaju 
profilaktyczne programy zdrowotne zostały wszczęte w dniach: 23 lutego 2017 r. 
i 6 kwietnia 2017 r.; w rodzaju leczenie stomatologiczne w dniach: 5 kwietnia 
2017 r., 7 kwietnia 2017 r., 13 kwietnia 2017 r., 3 lipca 2017 r., 17 sierpnia 2017 r., 
25 września 2017 r.; w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie  
w dniu 29 czerwca 2017 r. i 3 lipca 2017 r.; w rodzaju leczenie szpitalne programy 
zdrowotne (lekowe) w dniach 9 maja 2017 r. i 28 lipca 2017 r. Postępowania te 
zostały zakończone w 2017 r. i rozstrzygnięte między 27 kwietnia (profilaktyczne 
programy zdrowotne) a 15 września 2017 r. (leczenie szpitalne programy zdrowotne 
/lekowe/). 

(Dowód: akta kontroli: Tom V str. 410-420, 481) 

W wyniku przeprowadzonych w 2017 r. postępowań w rodzajach: ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne, leczenie szpitalne, opieka 
paliatywna i hospicyjna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, profilaktyczne 
programy zdrowotne, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane 
odrębnie, po raz pierwszy na 2017 r. zawarto umowy na udzielanie świadczeń 
z danego zakresu ze 125 świadczeniodawcami. Zgodnie z obowiązującą w Oddziale 
Procedurą konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Komisja 
konkursowa przeprowadziła 286 weryfikacji w miejscach udzielania świadczeń  
ww. 125 oferentów. 

Analiza dokumentacji dotyczącej powyższych weryfikacji32 wykazała, że w każdym 
przypadku dokonano kontroli u oferentów, którzy dotychczas nie mieli zawartej 
umowy o udzielanie świadczeń w zakresie, na który została złożona oferta. 

(Dowód: akta kontroli: Tom V str. 408, 643, Tom VI str.135-139) 

W roku 2017 w rodzaju leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe), 
chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne w przypadku umów 
niewygasających nie prowadzono postępowań konkursowych. Świadczeniodawcom 
zgodnie z ogólnymi warunkami umów przedstawiono propozycje planów rzeczowo-
finansowych na kolejny okres finansowania i zawarto stosowne aneksy do umów. 
W rodzajach: AOS, OPH, SPO, REH, STM, PSY, profilaktyczne programy 
zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie Oddział w 2017 r. nie 
prowadził postępowań w sprawie aneksowania umów niewygasających z końcem 
okresu rozliczeniowego. W przypadku umów w rodzaju OPH, SPO i REH, które nie 
wygasły w 2017 r. ustalono kwoty zobowiązania na kolejny okres rozliczeniowy. 

(Dowód: akta kontroli: Tom V str. 475, 479) 

Na podstawie art. 156 ust.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe) na okres od 1 października 2017 r. 
do 31 marca 2018 r. przedłużono 19 umów, w rodzaju leczenie szpitalne 
                                                      
32 Analizą w zakresie przeprowadzenia kontroli spełniania wymagań NFZ objęto 13 postępowań konkursowych, w tym 11, 
w wyniku których po raz pierwszy zawarto w 2017 r. kontrakt na udzielanie świadczeń z danego zakresu (łącznie 25 ofert):  
Nr: 12-17-000433/PSY/04/1/04.2726.021.02/01 – Świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane  
w hostelu; 12-17-000028/OPH/15/1/15.4180.021.02/01 – Świadczenia w Oddziale Medycyny Paliatywnej/hospicjum 
stacjonarne; 12-17-000050/SOK/11/6/11.1450.100.02/06 – Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie 
opieki perinatalnej (KOC II/III); 12-17-000413/LSZ/03/5/01 – Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej 
choroby Parkinsona; 12-17-000414/LSZ/03/5/1 – Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate  
z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (sega); 12-17-
000320/LZS/03/5//01 – Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) 
bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla zzsk; 12-17-000326/LSZ/03/5/01 – Leczenie idiopatycznego włóknienia 
płuc; 12-17-000432/PSY/04/1/04.2724.021.02/01 – Świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu – Opieka 
psychiatryczna i leczenie uzależnień; 12-17-000334/REH/05/1/05.4306.302/02.01 – Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką; 
12-17-000333/REH/05/1/05.4308.300.02/1 – Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych – subregion centralny; 
12-17-000024/AOS/02/3/02/7220.072.02/01 – Badania tomografii komputerowej (TK); 
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chemioterapia – siedem umów, w rodzaju leczenie szpitalne terapeutyczne 
programy zdrowotne – sześć umów. Prezes NFZ wyraził zgodę na przedłużenie  
ww. umów do 31 marca 2018 r. 
 
W oparciu o ww. przepis ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie szpitalne przedłużono 83 umowy, w rodzaju leczenie szpitalne 
brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa oraz leczenie szpitalne 
świadczenia wysokospecjalistyczne po jednej. Prezes NFZ wyraził zgodę  
na przedłużenie okresu obowiązywania ww. umów, zawartych przez Oddział  
ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia w ramach umów o udzielanie 
świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach, które nie zostały 
zakwalifikowane do PSZ33, do 31 marca 2018 r. 

W każdym przypadku dokonywana była analiza dostępności świadczeń w danym 
zakresie, w wyniku której stwierdzano, że zachodzi ryzyko braku zabezpieczenia 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

W roku 2017, na podstawie art. 156 ust.1b ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej, nie została przedłużona żadna umowa w poddanych kontroli 
świadczeniach w rodzajach: leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe), 
leczenie szpitalne chemioterapia, leczenie szpitalne terapeutyczne programy 
zdrowotne, LSZ, AOS, REH, OPH i SPO. 

(Dowód: akta kontroli: Tom V str. 408-409, 421-471, 480) 

W 2017 roku złożono 33 protesty na podstawie art. 153 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej w następujących rodzajach: POZ – jeden, leczenie szpitalne 
programy zdrowotne (lekowe) – 14, PSY- jeden, STM – 16 oraz programy 
zdrowotne – jeden. Uwzględniono pięć protestów w rodzaju leczenie szpitalne – 
programy zdrowotne (lekowe). Ponadto, złożono 148 odwołań oraz 42 wnioski 
o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczące rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie 
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 154 ww. ustawy, w tym w rodzajach 
STM – 136 odwołań i 37 wniosków, AOS – dwa odwołania i dwa wnioski, programy 
lekowe – jeden wniosek, PSY – pięć odwołań i dwa wnioski, SZP – trzy odwołania, 
lecznictwo uzdrowiskowe – jedno odwołanie, POZ – jedno odwołanie. Uwzględniono 
dwa odwołania oraz jeden wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rodzaju STM. 

(dowód: akta kontroli: Tom V str. 472, 474 oraz Tom VI str. 222-223) 

W kontrolowanym okresie na podstawie art. 154 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej przeprowadzono trzy postępowania w trybie rokowań w rodzaju leczenie 
stomatologiczne. Przedmiotowe postępowania były przeprowadzane na podstawie 
Decyzji Dyrektora Oddziału w związku ze złożonymi przez świadczeniodawców 
dwoma odwołaniami oraz jednym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie  
sprawy, dotyczących wyników postępowań w trybie konkursowym. W wyniku 
przeprowadzonych postępowań zawarto trzy umowy z ww. świadczeniodawcami. 

(Dowód: akta kontroli: Tom VI str. 1-10, 22-24) 

Wartość ogółem zawartych umów na koniec 2017 r. przypadająca na jednego 
świadczeniobiorcę34 wyniosła 1.946,50 zł i była wyższa w porównaniu do wartości 
z 2016 r.35 o 118,73 zł (o 6,5 %).  

                                                      
33 Oraz w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne – 850 umów. W dniu 13 kwietnia 
2017 r. Prezes NFZ wyraził zgodę na przedłużenie umów do 31 sierpnia 2017 r. zalecając niezwłoczne przeprowadzenie 
postępowań konkursowych. Postepowanie w powyższym zakresie ogłoszono 13 kwietnia 2017 r.  
34 Liczba świadczeniobiorców według stanu na koniec 2017 r. wynosiła 4.166.670. 
35 Liczba świadczeniobiorców według stanu na koniec 2016 r. - 4.150.122. 
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Wzrost wartości umów w poszczególnych rodzajach świadczeń przypadającej na 
jednego świadczeniobiorcę wynosił od 2,1% (1,18 zł) w świadczeniach zdrowotnych 
kontraktowanych odrębnie do 45,5 % (6,20 zł) w opiece paliatywnej i hospicyjnej.  
W trzech przypadkach36, w 2017 r. nastąpił spadek wartości zawartych umów 
przypadającej na jednego świadczeniobiorcę od 0,7 % (0,34 zł) w leczeniu 
stomatologicznym do 3,5 % (6,67 zł) w AOS. Natomiast w przypadku pomocy 
doraźnej i transportu sanitarnego wartość ta nie uległa zmianie w porównaniu  
do 2016 r. i wyniosła 1,01 zł. 

Wartość zrealizowanych świadczeń na jednego świadczeniobiorcę w 2017 r.  
była wyższa w porównaniu do 2016 r. o 121,30 zł (o 6,7 %) i wyniosła  
1.922,18 zł. Wzrost wartości zrealizowanych świadczeń przypadającej na jednego 
świadczeniobiorcę w poszczególnych rodzajach świadczeń kształtował się od 0,3 % 
(0,05 zł) w lecznictwie uzdrowiskowym do 45,0 % (6,09 zł) w opiece paliatywnej  
i hospicyjnej. W trzech przypadkach37, w 2017 r. nastąpił spadek wartości 
zrealizowanych świadczeń przypadającej na jednego ubezpieczonego od 1,3 % 
(0,59 zł) w STM do 3,6 % (6,84 zł) w AOS. 

(Dowód: akta kontroli: Tom VI str. 93-101)  

W 2017 r. Oddział nie prowadził postępowań na podstawie art. 161b ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli: Tom VI str. 22-24, 480) 

1.3. Badanie postępowań  

Szczegółowe badanie dokumentacji 10 postępowań konkursowych w następujących 
zakresach: leczenie szpitalne (dwa postępowania38), leczenie szpitalne programy 
zdrowotne lekowe - cztery39, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (jedno40), 
rehabilitacja lecznicza (dwa41) oraz jedno w zakresie opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień42 wykazało, że: 

- nie wystąpiły przypadki odstąpienia od procedury kontraktowania 
świadczeń43,  

- w dokumentacji prac komisji konkursowych zamieszczono oświadczenia ich 
członków, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wyłączenia 
z postępowania, określone w art. 139 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej, 

- w dwóch postępowaniach w ogłoszeniu wskazano, że po przeprowadzeniu 
postępowania zawarta zostanie jedna umowa44, a w pięciu postępowaniach 
do konkursu przystąpiło po jednym oferencie. W pozostałych trzech 
postępowaniach - do których przystąpiła większa liczba podmiotów - 

                                                      
36 Leczenie stomatologiczne, lecznictwo uzdrowiskowe i AOS.  
37 Leczenie stomatologiczne, pomoc doraźna i transport sanitarny oraz AOS. 
38 Nr 12-17-000425/LSZ/03/1/03.4200.080.02/04 – dermatologia i wenerologia specjalistyczna oraz nr 12-17-
000426/LSZ/03/1/03.4200.080.02/04 – dermatologia i wenerologia specjalistyczna. 
39 Postępowania nr 12-17-000413/LSZ/03/5/01 – leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zawansowanej choroby 
Parkinsona, nr 12-17-000414/LSZ/03/5/01 – leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi 
się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (sega), nr 12-17-000320/LSZ/03/5/01 – 
leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężka, aktywna postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian 
radiograficznych charakterystycznych dla zzsk oraz nr 12-17-000326/LSZ/03/5/01 – leczenie idiopatycznego włóknienia płuc. 
40 Postępowanie nr 12-17-000024/AOS/02/3/02/7220.072.02/01 – Badania tomografii komputerowej (TK). 
41 Postępowania nr 12-17-000334/REH/05/1/05.4306.302.02/01 – Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką oraz nr 12-17-
000333/REH/05/1/05.4308.300.02/01 – Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych – subregion centralny. 
42 Postępowanie nr 12-17-000432/PSY/04/1/04.2724.021.02/01 – Świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane 
w hostelu. 
43 Procedura konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych nr 2016/001/BO/KONTR/6.01 (wrzesień 2016 r.). 
44 W postępowaniu dotyczącym AOS oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 
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określono w sposób formalny zasady podziału środków pomiędzy 
oferentami, 

- w badanych postępowaniach wystąpiło ogółem dziewięć przypadków (na 15 
oferentów z którymi zawarto umowy), w których oferenci otrzymali 
propozycje liczby jednostek rozliczeniowych odbiegające od propozycji 
ofertowych. We wszystkich dokumentacjach z postępowań zawarto 
pisemne uzasadnienie propozycji (w notatkach z posiedzenia komisji 
konkursowej) i we wszystkich postępowaniach uwzględniono taryfy 
obwieszczone przez Prezesa AOTMiT. W toku negocjacji, prowadzonych 
podczas pięciu postępowań ofertowych, do zmniejszenia liczby jednostek 
rozliczeniowych doszło w jednym przypadku, w wyniku czego oferta nie 
została uwzględniona w rankingu.  
W przypadku trzech postępowań, do których przystąpiło co najmniej dwóch 
oferentów, przy podziale środków zachowano zależność pomiędzy 
rankingiem a przydzieloną liczbą jednostek rozliczeniowych. W każdym 
z tych postępowań45 liczbę jednostek rozliczeniowych wskazaną w ofercie 
przyznano jednemu podmiotowi. Przyznanie pozostałym oferentom 
mniejszej liczny jednostek wynikało z ich niższej pozycji w rankingu (dwa 
przypadki) lub przyznania limitu zabezpieczającego koszty leczenia dla 
danej liczby pacjentów, wynikającej z pozycji oferenta w rankingu, 

- z negocjacji sporządzano protokoły, które zawierały informacje o ustaleniu 
bądź nieustaleniu ostatecznego stanowiska w zakresie ceny i liczby 
świadczeń, zgodnie z § 15 ust. 4 Regulaminu pracy komisji prowadzącej 
postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej46, 

- w przypadku wszystkich postępowań poprawnie wyliczono wartości 
punktowe złożonych ofert oraz oceniano spełnianie warunku zapewnienia 
kompleksowości, ciągłości i jakości udzielanych świadczeń, 

- w badanych postępowaniach nie wystąpił przypadek uzyskania jednakowej 
łącznej oceny oferty przez co najmniej dwóch oferentów, 

- w celu potwierdzenia zgodności i prawidłowości danych zawartych w ofercie 
ze stanem faktycznym, komisja konkursowa przeprowadziła weryfikację 
w trakcie ośmiu postępowań (20 podmiotów, w tym jednego, który miał 
wcześniej zawartą umowę w zakresie złożonej oferty). W przypadku dwóch 
postępowań nie przeprowadzono weryfikacji, ponieważ oferenci mieli 
dotychczas zawarte umowy na realizację świadczeń w zakresie złożonej 
oferty. W badanych postępowaniach nie wystąpił przypadek ryzyka braku 
zabezpieczenia udzielania świadczeń. W trakcie ośmiu postępowań 
konkursowych, przeprowadzono weryfikację (oględziny)47 u 20 oferentów 
w zakresie określonym w Procedurze konkursu ofert48. Ponadto we 
wszystkich badanych postępowaniach Oddział dokonał weryfikacji każdej 
oferty, w tym w 20 przypadkach w zakresie: kompleksowości, jakości, 
dostępności, ciągłości i ceny, w jednym przypadku we wcześniej 

                                                      
45 Dotyczących leczenia szpitalnego w zakresie programy zdrowotne (lekowe) dla miejsca realizacji świadczeń – Poradnia. 
46 Uchwała Nr 36/2005/I z 4 października 2005 r. Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
47 Stosownie do § 17 pkt 2 i 3 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania  
o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania  
i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1980 ze zm.) 
48 Tj. wyposażenia w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego; pomieszczeń 
niezbędnych do wykonywania świadczeń z oceną warunków sanitarno-higienicznych; spełnienia wymogów w zakresie 
zapewnienia dostępu do miejsca udzielania świadczeń dla osób niepełnosprawnych. 
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wymienionych zakresach z pominięciem kryterium ceny i w jednym 
przypadku z pominięciem kryterium ceny i kompleksowości, 

- Oddział nie podpisał umów z siedmioma oferentami. W dwóch przypadkach 
przyczyną było niespełnianie warunków określonych w przepisach  
prawa oraz przez Prezesa NFZ na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej, a w pozostałych pięciu niższa pozycja 
oferenta w rankingu końcowym - w odniesieniu do podmiotów, z którymi 
umowy podpisano, 

- wystąpił jeden przypadek złożenia przez oferenta do komisji konkursowej 
protestu w trybie art. 153 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. 
Odwołania w trybie art. 154 ww. ustawy wniosło ogółem trzech oferentów  
(w tym dwóch w jednym postępowaniu). Protest i odwołania zostały 
oddalone i nie miały wpływu na wynik postępowań. We wszystkich 
przypadkach terminy poszczególnych czynności były zgodne z ww. 
przepisami 

- po zawarciu umowy pomiędzy Oddziałem a oferentem nie wystąpił 
przypadek zwiększenia wyceny jednostki rozliczeniowej. 

 (dowód: akta kontroli: Tom VI str. 303-570) 
 

1.4. Realizacja planu zakupu świadczeń 

W 2017 r. Oddział zapewnił dostęp do świadczeń we wszystkich 36 powiatach 
województwa śląskiego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna49 (świadczenia 
lekarza POZ oraz świadczenia pielęgniarki i położnej POZ). W objętym  
analizą rodzaju AOS w zakresie poradnie endokrynologiczne, zapewniono dostęp  
w 30 powiatach, w zakresie poradnie kardiologiczne – w 35 powiatach, w zakresie 
poradnie pulmonologiczne – w 35 powiatach. W rodzaju rehabilitacja  
lecznicza, w zakresie – rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale  
dziennym, zakontraktowano świadczenia dla 19 powiatów, a w zakresie rehabilitacja 
pulmonologiczna – w siedmiu.  
W porównaniu do roku 2016 poziom zapewnienia dostępu w powyższych  
rodzajach świadczeń uległ zmniejszeniu tylko w przypadku świadczeń poradni 
endokrynologicznej (o jeden powiat), a w pozostałych przypadkach pozostał na tym 
samym poziomie. 

(Dowód: akta kontroli: Tom I str. 22, Tom III, str. 1-2, 16-21)  

Odnośnie do niezakontraktowania świadczeń we wszystkich powiatach w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza Dyrektor wyjaśnił: W rodzaju rehabilitacja lecznicza umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązują od 1.07.2014 r. Ogłoszone 
postępowania konkursowe w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku 
/oddziale dziennym – 4 postępowania obejmujące 36 powiatów oraz w zakresie 
rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych – 2 postępowania 
obejmujące 36 powiatów. (…) w związku z brakiem realizatorów 
(świadczeniodawców) w każdym z 36 powiatów województwa śląskiego, tworzy się 
obszary kontraktowania obejmujące więcej niż 1 powiat (grupa powiatów) w celu 
zwiększenia dostępności do świadczeń zamieszkującej jej populacji. Zabezpiecza 
to, przed nadmierną koncentracją środków finansowych w poszczególnych 
częściach województwa. (...) w zakresie rehabilitacji pulmonologiczna warunkach 
stacjonarnych umowy zawarto ze wszystkimi Oferentami, którzy przystąpili  
do postępowań konkursowych. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str.17-18) 
                                                      
49 Zwana dalej „POZ”. 
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W związku z wygaśnięciem terminu obowiązywania umów, wnioskami 
świadczeniodawców o rozwiązanie umów, rozwiązaniem umów przez Oddział 
w związku z brakiem oczekujących na dane świadczenie oraz w wyniku 
prowadzonego przez Oddział monitoringu poziomu realizacji umów w 2017 r., 
wystąpiło 45 przypadków zaprzestania udzielania świadczeń przez 
świadczeniodawców. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 10d ustawy o świadczeniach zdrowotnych oraz z Procedurą 
postępowania w przypadku zakończenia umowy o realizację świadczeń, Oddział 
informował, w formie komunikatów na stronie internetowej, świadczeniobiorców 
wpisanych na listy oczekujących u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o możliwości udzielenia 
świadczenia opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem, oraz ustalenia 
pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 22-42, Tom VI str. 611-614) 

1.5. System podstawowego szpitalnego zabezpieczania świadczeń 
zdrowotnych 

Zarządzeniem Nr 69/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej50, od dnia 1 października 2017 r. 
wprowadzono PSZ. Oddział zakwalifikował do PSZ 73 świadczeniodawców, 
udzielających świadczeń zdrowotnych w trybie hospitalizacji w oddziałach 
szpitalnych. Po wprowadzeniu sieci szpitali w 2017 r. liczba oddziałów szpitalnych51 
nie uległa zmianie. 
Analiza danych dotyczących rodzajów świadczeń52 LSZ i AOS za lata 2015 – 201753 
wykazała, że liczba miejsc udzielania świadczeń54 oraz liczba pacjentów55 objętych 
leczeniem corocznie rosła. W przypadku świadczeń w rodzaju REH liczba miejsc 
była na podobnym poziomie (odpowiednio: 131, 130 i 132) a pacjentów rosła56. 
Liczba świadczeniodawców w rodzajach AOS i LSZ utrzymywała się na tym samym 
poziomie (odpowiednio: 69 i 73) a w przypadku REH corocznie rosła (odpowiednio: 
47, 48 i 49). Wartość57 wykonanych świadczeń w ww. rodzajach corocznie rosła 
a liczba58 świadczeń rosła w rodzajach AOS i LSZ, z kolei w REH spadła o 3 % 
w 2017 r. w porównaniu do 2016 r.59 
Porównując czwarte kwartały 2016 i 2017 r., po wprowadzeniu PSZ w 2017 r. 
w rodzajach AOS i LSZ nastąpił wzrost we wszystkich powyższych obszarach60. 

                                                      
50 Dz. Urz. NFZ z 2017 poz. 69 ze zm. 
51 Komórki zostały zliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. Pod 
uwagę wzięto następujące komórki: 1) od nr 4000 włączenie (Oddział chorób wewnętrznych) do poniżej 4300 (Oddział 
rehabilitacyjny), 2) od 4340 włącznie (Oddział chorób zakaźnych) do poniżej 4670 (Oddział leczenia jednego dnia). 
52 Dane dotyczą świadczeniodawców sieciowych, tzn. świadczeniodawców, którzy ostatecznie zostali zakwalifikowani do PSZ. 
Oznacza to, że nie ujęto świadczeniodawców, u których przed IV kwartałem 2017 roku dokonano połączenia z innym 
podmiotem (szczególnie widoczne jest to przy zliczaniu komórek oddziałów szpitalnych). Dane dotyczą: 1) rodzaju wg 
pierwszych dwóch znaków produktu kontraktowego (dodano produkt dot. podwyżek "00" ale ma on przypisany rodzaj "03"),  
2) rodzaju wg kodu umowy. Umowy 03/8 zostały oznaczone jako rodzaj 03 - w innych umowach brano pod uwagę pierwsze 
dwa znaki produktu kontraktowego. 
53 Za cały rok.  
54 W rodzaju AOS: 2015 - 823, 2016 - 831, 2017 - 865, LSZ odpowiednio: 790, 801, 905. 
55 W rodzaju AOS: 2015 - 1.057.381, 2016 - 1.076.068, 2017 - 1.104.194, LSZ - 1.021.217, 1.034.885, 1.060.174. 
56 Odpowiednio: 73.617, 76.239, 76.334. 
57 W rodzaju AOS odpowiednio: 256.375.899 zł, 277.822.361,7 zł, (wzrost o 8 %), 290.708.772,2 zł (wzrost o 5 %), LSZ: 
3.713.338.163,6 zł, 4.003.355.353,8 zł, (wzrost o 8 %), 4.325.209.378,9 zł (wzrost o 8 %), REH: 67.891.493,5 zł,  
73.061.753,3 zł, (wzrost o 8 %), 77.114.794,9 zł (wzrost o 6 %). 
58 W rodzaju AOS odpowiednio: 3.414.805, 3.511.126, 3.554.647, LSZ: 1.657.980, 1.712.497, 1.762.181. 
59 W 2015 - 342.763, 2016 - 347.910, 2017 - 336.517. 
60 W przypadku liczby świadczeń w AOS o 6 % ( z 878.771 do 938.740), w LSZ o 5 % ( z 421.825 do 441.474). 
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W przypadku REH nastąpił spadek liczby pacjentów o 1 %61 i liczby wykonanych 
świadczeń o 11 %62  

Dyrektor wyjaśnił, że Spadek liczby pacjentów i liczby wykonanych świadczeń 
w rehabilitacji leczniczej w IV kwartale 2017 roku wynika z wprowadzenia 
jednorodnych grup pacjentów (JGP) w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej 
w warunkach stacjonarnych, na podstawie zmiany zarządzenia Prezesa NFZ 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach 
rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń-leczenie 
dzieci i dorosłych ze śpiączką. W przedmiotowym zakresie od 1 stycznia 2017 roku 
rozliczanie świadczeń następuje wg grup JGP, co ma bezpośredni wpływ na liczbę 
realizowanych świadczeń w ramach umów w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach stacjonarnych. Powyższe wynika ze wzrostu finansowania osobodnia. 
Do grudnia 2016 roku bez względu na rozpoznanie waga punktowa za osobodzień 
wynosiła 110 punktów, natomiast od stycznia 2017 roku w zależności od grupy JGP 
jest w przedziale od 100 punktów (grupa przewlekła) do 240 punktów za osobodzień 
(rehabilitacja ogólnoustrojowa pourazowa ciężka). (…)  

 (Dowód: akta kontroli: Tom VI str. 11-14, 90-94, 151-155, 238, 571-579, 609) 

W okresie od października 2017 r. do kwietnia 2018 r. nie wpłynęły do Oddziału 
informacje i skargi pacjentów, dotyczące postępowania świadczeniodawców 
z osobami wpisanymi na listy osób oczekujących, w przypadku gdy 
świadczeniodawca nie został zakwalifikowany do sieci szpitali, bądź utracono 
finansowanie dla poszczególnych zakresów świadczeń.  

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 365)  

Wykonanie umów zakwalifikowanych do PSZ 73 świadczeniodawców (74 zakłady) 
w IV kw. 2017 wyniosło: w ramach ryczałtu 641.868,0 tys. zł, poza ryczałtem 
(zakresy świadczeń realizowane poza siecią szpitali) – 75.270,1 tys. zł, w ramach 
świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu 
finasowania w ramach PSZ – 621.405,9 tys. zł. 

(Dowód: akta kontroli: Tom V str. 60-133)  

Dla produktów ryczałtowych sprawozdanie świadczeń o wartości nieprzekraczającej 
wartość ryczałtu PSZ63 umów dotyczyło 23 świadczeniodawców (24 zakłady)  
na kwotę – 5.738,3 tys. zł a sprawozdanie świadczeń o wartości przekraczającej 
wartość ryczałtu PSZ dla 50 świadczeniodawców na kwotę 28.335,4 tys. zł. 
Sprawozdanie świadczeń o wartości nieprzekraczającej wartość ryczałtu PSZ do 
poziomu 98 %64 dotyczyło 15 świadczeniodawców na łączną kwotę 5.320,1 tys. zł65, 
z kolei, na poziomie między 98 % a 100 % wartości umów wystąpiło w przypadku 
dziewięciu podmiotów – w łącznej wysokości 418,2 tys. zł. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 68-78, 374-380, 431)  

Porównując dane z IV kw. 2017 r. do danych z IV kw. 2016 r. ustalono, że realizacja 
świadczeń przez zakwalifikowanych do PSZ 68 świadczeniodawców66 była wyższa 

                                                      
61 Z 26.023 do 25.697. 
62 Z 81.486 do 72.658. 
63 Z uwagi na wprowadzoną zmianę sposobu finansowania świadczeń objętych PSZ, w celu porównania poziomu 
zrealizowanych świadczeń w IV kwartale, przyjęto, że dane o wykonaniu świadczeń prezentowane są jako liczba jednostek 
rozliczeniowych pomnożonych przez cenę za punkt. Które to wyliczone zostały wg wzoru użytego do denominacji. 
64 Minimum 83 %, maksimum 97 %. 
65 W tym dwóch świadczeniodawców - w 83 % i 88 % na łączną kwotę 1.477,2 tys. zł. Pozostałych 13 świadczeniodawców - 
powyżej 90 %. 
66 W tym pięć podmiotów, które wykonanie za cały 2017 r. miało niższe w porównaniu do całego roku 2016. 
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w IV kw. 2017 r., dwóch67 – niższa a trzech świadczeniodawców w całym roku 2017 
(również w IV kw.) wykonało świadczenia w niższych niż w 2016 r. wartościach. 

(Dowód: akta kontroli: Tom V str. 60-133) 

Odnośnie przyczyn niższej wartości realizacji umów w 2017 r. Dyrektor wyjaśnił, 
m.in. że (…) zmniejszenie rocznego wykonania umów wynikało m.in. ze zmian 
wyceny świadczeń kardiologicznych obowiązujących od lipca 2017 r. (…) obniżenie 
poziomu świadczeń realizowanych w poradniach w 2017 r. nie było następstwem 
działań podejmowanych przez NFZ. Brak jest jednoznacznych przesłanek 
pozwalających wskazać przyczynę niższej realizacji świadczeń leżących po stronie 
świadczeniodawcy. Przypuszczać należy, że poziom realizacji świadczeń jest 
wypadkową potencjału wykonawczego i zgłaszalności pacjentów. (…) Wśród 
przyczyn niskiej realizacji świadczeń są problemy związane z potencjałem 
wykonawczym (…). 

 (Dowód: akta kontroli: Tom VI str. 38-49) 

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów  
PSZ na terenie województwa śląskiego został sporządzony i ogłoszony (zgodnie  
z art. 2 ust. 4 i 5 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). 
Wykaz zawierał listę świadczeniodawców wraz z profilami systemu zabezpieczenia, 
zakresami i rodzajami świadczeń. Okres obowiązywania umów ustalono  
od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. Wykaz ogłoszony został w dniu  
27 czerwca 2017 r. na stronie BIP NFZ. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 43-67, 170-253)  

Na podstawie dokumentacji wybranej w sposób losowy próby 12 podmiotów 
leczniczych68 ustalono, że 11 podmiotów wpisanych do wykazu 
świadczeniodawców, zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ  
na terenie województwa, spełniało wymagania określone w art. 95m ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz  
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia 
szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych 
poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej69. Jeden podmiot, który nie spełniał określonych wymogów został 
zakwalifikowany do PSZ po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Zdrowia. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 82-105, tom VI str. 260-302) 

W związku z koniecznością zabezpieczenia na terenie województwa śląskiego 
właściwego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w oparciu o art. 95n ust. 3 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej Dyrektor Oddziału wystąpił w dniu  
21 czerwca 2017 r. do Ministra Zdrowia z prośbą o opinie w sprawie włączenia  
do systemu PSZ pięciu świadczeniodawców. Minister Zdrowia, działając na 
podstawie art. 2 ust. 7 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
wydał w dniu 24 czerwca 2017 r. pozytywne opinie w sprawie ww. pięciu podmiotów 
leczniczych i zakwalifikował je do I, II i III poziomu zabezpieczenia oraz poziomu 
pulmonologicznego. Analiza, wybranych w sposób losowy, dwóch z nich wykazała, 
że mając na uwadze znaczenie oraz zakres realizowanych świadczeń przez oba 
szpitale, zasadnym było zakwalifikowanie ich do poziomów PSZ: szpitala 
pulmonologicznego oraz do poziomu III stopnia. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 92-93, 106-163) 
                                                      
67 Podmioty te miały wzrost wykonania za cały rok 2017 r. w porównaniu do 2016 r. 
68 Na podstawie danych udostępnionych przez Oddział na płycie CD z przeprowadzoną w 2017 r. procedurą kwalifikacji 
świadczeniodawców do sieci (3 pliki z procedurą nr: 1.4 V2, 1.5.V2, 1.6.V2), wybrano do badania po dwóch 
świadczeniodawcach z każdego poziomu: I, II i III, pediatria, onkologia/pulmonologia i szpital ogólnopolski. 
69 Dz. U. poz. 1163. 
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Dyrektor Oddziału na podstawie art. 4 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej dokonał kwalifikacji do sieci szpitali dwóch podmiotów leczniczych 
powstałych w wyniku połączenia i zmienił wykaz podmiotów leczniczych, publikując 
go na stronie BIP NFZ. Oba podmioty zostały prawidłowo zakwalifikowane  
do wykazu. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 164-169) 

14 podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne 
nie zostało zakwalifikowanych do PSZ i tym samym nie zostało umieszczonych  
na wykazie. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 338- 348) 

W 2017 r. dziewięć protestów w trybie art. 95n ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej złożyło ośmiu70 świadczeniodawców. W ośmiu przypadkach protesty 
złożono w terminie. Protest złożony po terminie pozostał bez rozpatrzenia. Dwa 
protesty uwzględniono71, w sześciu przypadkach wydano decyzje o odmowie 
uwzględnienia protestu. 

Od rozstrzygnięcia ww. ośmiu protestów zostało złożonych pięć odwołań72  
do Prezesa NFZ. W trzech przypadkach, w drodze decyzji, Prezes NFZ utrzymał  
w mocy zaskarżone decyzje Dyrektora ŚOW. W dwóch przypadkach (jeden 
podmiot), w drodze postanowienia, Prezes pozostawił odwołania bez rozpatrzenia 
Do postanowień tych podmiot złożył odwołania, które Prezes NFZ utrzymał w mocy. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 349-351) 

Ze wszystkimi podmiotami umieszczonymi na wykazie została zawarta umowa 
o udzielanie świadczeń w ramach systemu zabezpieczenia. Umowy zawierano 
w okresie od 3 do 23 października 2017 r. 

(Dowód: akta kontroli: Tom VI str. 31-37) 

NIK zwraca uwagę, że powyższe umowy zawarto niezgodne z art. 3 ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach, stosownie do którego terminem podpisania 
umów był 30 września 2017 r. Przy czym NIK uwzględniła wyjaśnienia Dyrektora, 
który podał: Wprowadzenie systemu PSZ od 1 października 2017 r. poprzedzone 
było wielomiesięcznymi pracami i konsultacjami. Śląski OW NFZ ogłosił ostateczny 
wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów 
systemu w dniu 22 września 2017 r. Plany rzeczowo – finansowe uzgodnione  
i podpisane przez zakwalifikowanych świadczeniodawców zostały przekazane do 
Działu Obsługi Umów w dniu 26 września 2017 r. Największą trudnością podczas 
sporządzania umowy PSZ okazały się problemy wynikające z niedostosowania 
systemu informatycznego do realizacji zadania, jakim było połączenie kilku 
dotychczas funkcjonujących umów w jedną umowę zawierającą ogromną liczbę 
danych. Praca nad przygotowaniem umów polegała między innymi na ręcznym 
wprowadzaniu danych przez operatora do systemu informatycznego. W efekcie tych 
prac powstały umowy posiadające kilkadziesiąt do kilkuset zakresów świadczeń. 
Ponadto sporządzenie umowy wymagało współpracy ze świadczeniodawcą, 
przykładowo było to wskazanie komórki organizacyjnej jako miejsca wykonywania 
świadczeń dla nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz przesłanie drogą 
elektroniczną danych potencjału wykonawczego. Poza tym świadczeniodawca 
zobowiązany był do złożenia wniosku o konto bankowe w przyszłej umowie. 
Wykonanie wymienionych czynności wymagało skoordynowania pracy wielu osób 

                                                      
70 Jeden podmiot złożył dwa protesty.  
71 Podczas procedury kwalifikacji do sieci szpitali dwa podmioty niewłaściwe wskazały profile zabezpieczenia, co wpłynęło na 
nieuwzględnienie ich w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ.  
72 W tym jeden podmiot złożył dwa odwołania. 
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i ścisłej współpracy ze świadczeniodawcą w krótkim czasie. Umowy podpisane 
zostały niezwłocznie po ich przygotowaniu. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III 66-372, 435-436, tom VI str. 31-37, 86-89) 

Wartość ryczałtu systemu zabezpieczenia została obliczona w oparciu o wzór 
określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2017 r. w sprawie 
sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy73. Wartość ryczałtu 
stanowiła sumę wartości wyliczonej na podstawie wykonania świadczeń 
w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne 
kontraktowane odrębnie oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Ustalona  
na IV kw. 2017 r. kwota ryczałtu wynosiła 607.130,7 tys. zł. W toku prowadzonych 
postępowań kwota ta zwiększyła się do 619.257,6 tys. zł. Przyczynami zmian  
było m.in. połączenie się podmiotów leczniczych, uwzględnienie przez Oddział 
zmiany wyceny świadczeń, wzrostu liczby łóżek oraz wzrostu liczby pacjentów 
u poszczególnych świadczeniodawców. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 7- 10, 79-80, 407-429) 

Od 1 października 2017 r. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  
były udzielane przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomów PSZ,  
tj. szpitale I, II i III stopnia oraz szpitale pediatryczne. Liczba miejsc udzielania ww. 
świadczeń w IV kw. 2017 r., w porównaniu do IV kw. 2016 r. wzrosła i wyniosła 65, 
w tym: 56 w ramach PSZ i dziewięć poza PSZ. W okresie od 2015 do III kw. 2017 
liczba miejsc nie ulegała zmianom i wynosiła 59. Liczba świadczeniodawców 
w IV kw. 2017 r. wyniosła 52 w ramach PSZ i pięć poza PSZ. W 2015 r. wyniosła 44, 
a w 2016 r. – 43. Liczba obszarów zabezpieczenia w IV kw. 2017 r. wyniosła  
36 w ramach PSZ i dziewięć poza PSZ. W latach 2015-2016 – 56. Liczba porad 
lekarskich w IV kw. 2017 r. wyniosła 151.750, w IV kw. 2015 r. – 172.524 a w IV kw. 
2016 r. – 187.380. Liczba wizyt pielęgniarskich, odpowiednio: 70.720, 96.951, 
127.451.  

Wartość zakontraktowanych i wykonanych ww. świadczeń74 w latach 2015 – 2017 
corocznie rosła. W roku 2015 wyniosła 64.582,5 tys. zł, w tym: 16.145,6 tys. zł  
w IV kw. 2015 r., w 2016 r. – 64.824 tys. zł, w tym: 16.224,8 tys. z w IV kw. 2016 r. 
i w 2017 r. 67.659,4 tys. zł, w tym; 19.004 tys. zł w IV kw. 2017 r.  

Na obszarach niezabezpieczonych przez podmioty włączone do sieci szpitali,  
tj. w części powiatu cieszyńskiego, bielskiego, częstochowskiego, gminie 
Czerwionka-Leszczyny i powiecie bieruńsko-lędzińskim, w IV kwartale 2017 r. 
świadczenia były realizowane przez ówczesnych realizatorów na mocy aneksów 
przedłużających do umów, natomiast w celu zabezpieczenia świadczeń od dnia 
1 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowania konkursowe. 

(Dowód: akta kontroli: Tom III str. 395-396, 430) 

W ocenie NIK, plan zakupu świadczeń sporządzono prawidłowo, z uwzględnieniem 
wytycznych Prezesa NFZ, na podstawie przeprowadzonych analiz zapotrzebowań 
na świadczenia oraz z uwzględnieniem aktualnych danych. Dostęp do świadczeń 
zdrowotnych w analizowanych obszarach kontraktowania był zabezpieczony 
w stopniu wynikającym z wielkości środków zaplanowanych na ich finansowanie, 
również gdy działający na danym terenie podmiot leczniczy nie został 
zakwalifikowany do PSZ. Proces kontraktowania w zbadanych przypadkach 
prowadzono z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z przepisami 

                                                      
73 Dz. U. 2017 poz. 1242. 
74 Wartości umów nie zawierają środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz świadczeń „UE”. 

Ocena cząstkowa 
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określonymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz zasadami 
ustalonymi w zarządzeniach Prezesa NFZ, rzetelnie dokumentując poszczególne 
jego etapy. Oddział nie dotrzymał terminu zawarcia umów o udzielanie świadczeń  
w ramach systemu zabezpieczenia a umowy zostały zawarte z opóźnieniem 
wynoszącym od 3 do 23 dni kalendarzowych. 

 

2. Czas oczekiwania na udzielenie świadczeń 

Analiza czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń w 30 komórkach 
organizacyjnych świadczeniodawców i procedur medycznych (po pięć w rodzaju: 
AOS75, LSZ76, REH77 oraz PSY78 oraz 10 w rodzaju odrębne listy oczekujących79), 
w odniesieniu do których największa liczba osób oczekiwała na udzielenie 
świadczeń na koniec 2017 r.80 wykazała, że: 

- liczba osób oczekujących na udzielenie świadczeń na koniec 2017 r. 
wynosiła w poszczególnych rodzajach świadczeń:  
• AOS od 10.860 (poradnia otorynolaryngologiczna) do 36.971 (poradnia 

okulistyczna),  
• leczenie szpitalne od 4.886 (oddział leczenia jednego dnia) do 21.005 

(oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej),  
• rehabilitacja lecznicza od 4.351 (zakład rehabilitacji leczniczej dziennej) 

do 139.077 (dział fizjoterapii),  
• opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień od 483 (oddział terapii 

uzależnienia od alkoholu) do 3.924 (poradnia zdrowia psychicznego),  
• odrębne listy oczekujących od 876 (poradnia onkologiczna) do 68.502 

(zabiegi w zakresie soczewki-zaćma), 

- największy wzrost liczby oczekujących na udzielenie świadczeń w 2017 r. 
w porównaniu z 2016 r. wystąpił w: oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych 
o 231,7 % (ze 183 do 607) oraz w poradni onkologicznej o 36,0 % (z 644  
do 876) i poradni endokrynologicznej dla dzieci o 32,0 % (z 890 do 1.175).  
W każdym z tych zakresów świadczeń nastąpił wzrost wartości zawartych 
umów, od 122,7 % w poradni endokrynologicznej dla dzieci do 164,0 % 
w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych; 

- w przypadku dwóch komórek organizacyjnych liczba oczekujących wzrastała 
w kolejnych kwartałach 2017 r. (dotyczyło to oddziału rehabilitacji81 oraz 
oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych82), a w przypadku pięciu komórek 
organizacyjnych zmniejszała się z kwartału na kwartał 2017 r. (dotyczyło to 
badań tomografii komputerowej83 i badań rezonansu magnetycznego84, 

                                                      
75 Świadczenia rezonansu magnetycznego, poradnia okulistyczna, świadczenia tomografii komputerowej, poradnia 
neurologiczna, poradnia otorynolaryngologiczna. 
76 Oddziały: chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologiczny, chirurgiczny ogólny, okulistyczny, leczenia jednego dnia. 
77 Dział (pracownia) fizjoterapii, oddział rehabilitacyjny, poradnia rehabilitacyjna, oddział rehabilitacji narządu ruchu, 
zakład/ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej.  
78 Poradnia zdrowia psychicznego, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, oddział leczenia zaburzeń nerwicowych, oddział 
dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci, oddział terapii uzależnienia od alkoholu.  
79 Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma), endoprotezoplastyka stawu kolanowego, endoprotezoplastyka stawu biodrowego oraz 
poradnie: kardiologiczna, endokrynologiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologiczna dla dzieci, chorób tarczycy, 
endokrynologiczna dla dzieci, onkologiczna.  
80 Osoby oczekujące zakwalifikowane do kategorii medycznej „przypadek stabilny”. 
81 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 34.861, 35.372, 35.711, 37.552 osoby. 
82 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 292, 382, 482, 607 osób. 
83 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 36.937, 36.716, 33.672, 23.829 osób. 
84 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 33.536, 33.431, 31.591, 30.188 osób. 
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zabiegów w zakresie soczewki /zaćma/85 i endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego86 oraz oddziału leczenia jednego dnia87). 

(Dowód: akta kontroli: Tom II str. 476, 501-503) 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że: 

- przyczyn wzrostu liczby oczekujących na świadczenia w ramach oddziału 
leczenia zaburzeń nerwicowych, należy upatrywać w zaburzeniach płynności 
realizacji świadczeń leżących po stronie świadczeniodawców88,  

- przyczyną wzrostu liczby oczekujących na udzielenie świadczeń  
w poradni onkologicznej, są negatywne procesy demograficzne sprzyjające 
zwiększonej zachorowalności na nowotwory, co wobec braku dodatkowych 
środków finansowych w planie do kontraktowania świadczeń (które można 
by przeznaczyć na finansowanie świadczeń z zakresu onkologii bez 
obniżania wysokości kontraktów w innych zakresach), powoduje wzrost 
liczby oczekujących,  

- wzrost liczby oczekujących do poradni endokrynologicznych dla dzieci,  
to efekt ograniczonego potencjału wykonawczego i niewielkiej liczby  
poradni w województwie, 

- istotny wpływ na wzrost liczby osób oczekujących na oddziale 
rehabilitacyjnym miało wprowadzenie Zarządzeniem nr 130/2016/DSOZ 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 grudnia 2016 r.89 
jednorodnych grup pacjentów90 w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa  
w warunkach stacjonarnych. W zarządzeniu został określony ścisły termin 
przyjęcia na oddział rehabilitacji dla dwóch grup JGP, wskutek czego 
wydłużył się okres oczekiwania dla pacjentów kwalifikujących się głównie  
do rehabilitacji ogólnoustrojowej przewlekłej.  

(Dowód: akta kontroli Tom II str. 481-483) 

Badanie 30 zakresów świadczeń, (po pięć w rodzaju: AOS91, LSZ92, REH93 oraz 
PSY94 oraz 10 w rodzaju odrębne listy oczekujących95), w których wystąpiły 
największe wartości mediany średniego rzeczywistego czasu oczekiwania96 na 
koniec 2017 r.97, wykazało, że: 

                                                      
85 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 78.300, 77.266, 74.722, 68.502 osoby. 
86 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 18.538, 18.483, 18.338, 17.861 osób. 
87 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 5.704, 5.505, 5.291, 4.886 osób. 
88 W roku 2016 jeden z dwóch świadczeniodawców realizujących świadczenia w tym zakresie świadczeń nie podpisał aneksu 
przedłużającego umowę na II półrocze 2016 r. i jego kontrakt wygasł z dniem 30 czerwca 2016 r. Natomiast drugi podmiot 
realizujący świadczenia w przedmiotowym zakresie nie posiadał większego potencjału wykonawczego (niewystarczająca 
liczba łózek), aby przyjąć większą liczbę pacjentów. W celu zabezpieczenia przedmiotowych świadczeń Oddział ogłosił 
postępowanie w trybie konkursu ofert z okresem obowiązywania od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r., w wyniku którego 
zawarto umowę ze świadczeniodawcą, do którego zaczęli się na nowo zapisywać pacjenci, co wpłynęło na wzrost liczby 
oczekujących. 
89 W sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne  
w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. 
90 Zwanych dalej: „JPG”. 
91 Poradnia genetyczna dla dzieci, poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych, poradnia chorób zakaźnych, świadczenia 
rezonansu magnetycznego, poradnia chirurgii naczyniowej. 
92 Oddziały: alergologiczny, neurologiczny dla dzieci, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologiczny dla dzieci, a także 
leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową.  
93 Oddziały: paraplegii i tetraplegii, rehabilitacyjny, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji pulmonologicznej, zakład 
rehabilitacji leczniczej  
94 Oddziały: dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci, leczenia zaburzeń nerwicowych, psychiatrii sądowej  
o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci, psychiatryczny (ogólny) dla dzieci, leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci.  
95 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego, endoprotezoplastyka stawu biodrowego, zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) oraz 
poradnie: endokrynologiczna, chorób tarczycy, endokrynologiczna dla dzieci, kardiologiczna, nadciśnienia tętniczego, 
kardiologiczna dla dzieci, endokrynologiczno-ginekologiczna.  
96 Mediana średniego czasu oczekiwania w odniesieniu do bazy KDROLO i średni rzeczywisty czas oczekiwania w odniesieniu 
do bazy AP KOLCE. 
97 Osoby oczekujące zakwalifikowane do kategorii medycznej „przypadek stabilny”. 
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- mediana średniego czasu oczekiwania na koniec 2017 r. wynosiła 
w poszczególnych rodzajach świadczeń:  

• AOS od 226 dni (poradnia chirurgii naczyniowej) do 321 dni (poradnia 
genetyczna dla dzieci),  

• leczenie szpitalne od 171 dni (oddział otolaryngologiczny dla dzieci)  
do 204 dni (oddział alergologiczny),  

• rehabilitacja lecznicza od 291 dni (oddział rehabilitacji pulmonologicznej) 
do 1.209 dni (oddział paraplegii i tetraplegii),  

• opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień od 59 dni (oddział leczenia 
zaburzeń nerwicowych dla dzieci) do 507 dni (oddział dzienny 
psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci),  

• odrębne listy oczekujących od 79 dni (poradnia endokrynologiczno-
ginekologiczna) do 1.139 dni (endoprotezoplastyka stawu kolanowego); 

- w przypadku 21 zakresów98 mediana średniego rzeczywistego czasu 
oczekiwania na udzielenie świadczenia wzrosła w porównaniu do 2016 r.  
od 4,6 % (z 1.089 do 1.139 dni w zakresie endoprotezoplastyki  
stawu kolanowego) do 378,9 % (z 19 do 91 dni w zakresie oddziału 
psychiatrycznego (ogólnego) dla dzieci, przy czym w 18 zakresach  
nastąpiło w tym okresie zwiększenie wartości/liczby zawartych umów lub 
zakontraktowanych świadczeń99; 

- w przypadku 9 zakresów mediana średniego rzeczywistego czasu 
oczekiwania na udzielenie świadczenia zmniejszyła się w porównaniu  
do 2016 r. od 0,8 % (z 511 do 507 dni w zakresie oddziału dziennego 
psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci) do 38,6 % (z 692 do 425 dni 
w zakresie oddziału rehabilitacji narządu ruchu); 

- w przypadku siedmiu zakresów mediana średniego rzeczywistego czasu 
oczekiwania na udzielenie świadczenia wzrastała z kwartału na kwartał 
2017 r., co dotyczyło: poradni genetycznej dla dzieci100, poradni chorób 
odzwierzęcych i pasożytniczych101 i poradni chorób zakaźnych102, oddziału 
neurologicznego dla dzieci103 oraz poradni endokrynologicznej104, poradni 
endokrynologicznej dla dzieci105 i poradni kardiologicznej106; 

- w przypadku dwóch zakresów mediana średniego rzeczywistego czasu 
oczekiwania na udzielenie świadczenia zmniejszała się z kwartału na 
kwartał 2017 r., co dotyczyło: oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej107 

                                                      
98 W rodzaju AOS: poradnia genetyczna dla dzieci o 37,8 % (z 233 do 321 dni), poradnia chorób odzwierzęcych  
i pasożytniczych o 104 % (z 125 do 255 dni), poradnia chorób zakaźnych o 58,1 % (ze 148 do 234 dni), poradnia chirurgii 
naczyniowej o 34,5 % (z 168 do 226 dni); w rodzaju leczenie szpitalne: oddział alergologiczny o 19,3 % (z 171 do 204 dni), 
oddział neurologiczny dla dzieci o 10,5 % (z 172 do 190 dni), leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C 
terapią bezinterferonową o 5,3 % (z 171 do 180 dni); w rodzaju rehabilitacja lecznicza: oddział paraplegii i tetraplegii o 6,1%  
(z 1.140 do 1.209 dni), zakład rehabilitacji leczniczej o 75,7 % (z 404 do 710 dni), oddział rehabilitacyjny o 6,7 % (z 507 do 541 
dni), oddział rehabilitacji pulmonologicznej o 14,1 % (z 255 do 291 dni); w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 
oddział leczenia zaburzeń nerwicowych o 147,3 % (z 74 do 183 dni), oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym 
zabezpieczeniu dla dzieci o 255,6 % (z 27 do 96 dni), oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci o 378,9 % (z 19 do 91 dni);  
w odrębnych listach oczekujących: endoprotezoplastyka stawu kolanowego o 4,6 % (z 1.089 do 1.139 dni), 
endoprotezoplastyka stawu biodrowego o 6,2 % (z 925 do 982 dni), poradnia endokrynologiczna o 11,0 % (z 264 do 293 dni), 
poradnia chorób tarczycy o 38,7 % (z 186 do 258 dni), poradnia endokrynologiczna dla dzieci o 6,0 % (z 183 do 194 dni), 
poradnia kardiologiczna o 5,5 % (z 163 do 172 dni), poradnia kardiologiczna dla dzieci o 35,1 % (z 97 do 131 dni).  
99 W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego, endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz zakładu rehabilitacji 
leczniczej nie było możliwości porównania z uwagi na zmiany w tych zakresach świadczeń. 
100 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 230, 280, 296, 321 dni. 
101 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 170, 212, 249, 255 dni. 
102 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 156, 190, 223, 234 dni. 
103 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 166, 177, 186, 190 dni. 
104 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 219, 234, 261, 293 dni. 
105 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 135, 155, 172, 194 dni. 
106 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 140, 158, 166, 172 dni. 
107 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 230, 204, 203, 172 dni. 
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oraz leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią 
bezinterferonową108 w rodzaju leczenie szpitalne. 

 (Dowód: akta kontroli Tom II str. 478, 490-496) 

W odniesieniu do przyczyn długiego czasu oczekiwania na świadczenia w systemie 
opieki zdrowotnej, Dyrektor Oddziału wskazał na zmiany demograficzne (starzejące 
się społeczeństwo oraz wydłużająca się przeciętna długość życia), jak i rozwój 
medycyny, wzrost świadomości społeczeństwa i wiedzy w zakresie nowych metod 
leczenia, a także dynamicznie wzrastającą liczbę osób z określonymi schorzeniami, 
w tym cierpiących na choroby przewlekłe. Ponadto na długi czas oczekiwania  
w wielu przypadkach wpływ mają zachowania pacjentów, którzy często wolą 
konsultować się u specjalisty zamiast u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  
Do innych przyczyn można zaliczyć niewystarczającą liczbę lekarzy określonych 
specjalności, nierównomierne rozmieszczenie poradni czy zróżnicowany poziom ich 
wyposażenia. 

Wyjaśnił również, że wzrost czasu oczekiwania: 

- w poradniach endokrynologicznych wynikał m.in. z efektu tzw. „feminizacji 
starości” przejawiającej się współzależnością pomiędzy wzrostem średniej 
długości życia kobiet i wyższą zgłaszalnością do niektórych specjalistów  
np. endokrynologów, 

- w poradniach genetycznych dla dzieci oraz poradniach chorób 
odzwierzęcych i pasożytniczych był następstwem ograniczonego potencjału 
wykonawczego świadczeniodawców, 

- w poradniach chorób zakaźnych i poradniach kardiologicznych wynikał  
ze zwiększonej liczby przyjęć nowych pacjentów, 

-  w oddziale neurologicznym dla dzieci mógł wynikać m.in. ze zmniejszenia 
wartości umowy zawartej z jednym z dwóch świadczeniodawców, z uwagi 
na niedowykonanie109 stwierdzone przez Oddział po III kwartale 2017 r.  

 (Dowód: akta kontroli Tom II str. 479-480, 483-486) 

Badanie 30 zakresów świadczeń110, (po pięć w rodzaju: AOS111, leczenie 
szpitalne112, rehabilitacja lecznicza113 oraz opieka psychiatryczna i leczenie 
uzależnień114 oraz 10 w rodzaju odrębne listy oczekujących115) wykazało,  
że największy wzrost mediany średniego czasu oczekiwania116 na koniec 2017 r.117 
w porównaniu do 2016 r., dotyczył:  

                                                      
108 Na koniec poszczególnych kwartałów 2017 r. odpowiednio 297, 284, 187, 180 dni. 
109 Rozumiane jako suma świadczeń (i ich wartość) u świadczeniodawców, którzy nie zrealizowali zawartych umów. 
110 W których wystąpił największy wzrost mediany średniego czasu oczekiwania na koniec 2017 r. w porównaniu do 2016 r. 
111 Poradnie: chirurgii szczękowo-twarzowej, ginekologiczna dla dziewcząt, osteoporozy, chorób zakaźnych dla dzieci, 
pediatryczna dla dzieci z grup wysokiego ryzyka. 
112 Wszczepienie albo wymiana stymulatora nerwu błędnego, leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością 
przysadki, Oddziały: radioterapii, onkologii i hematologii dziecięcej, chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci.  
113 Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej, zakład rehabilitacji leczniczej, Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci, Oddziały: 
rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji neurologicznej dla dzieci.  
114 Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych, poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Oddziały: 
psychiatryczny (ogólny) dla dzieci, psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci, leczenia zaburzeń 
nerwicowych.  
115 Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) endoprotezoplastyka stawu kolanowego, endoprotezoplastyka stawu 
biodrowego, kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem 
zestawów zamykających oraz poradnie: chorób tarczycy, kardiologiczna dla dzieci, endokrynologiczna, chirurgii urazowo-
ortopedycznej, endokrynologiczna dla dzieci, kardiologiczna.  
116 Mediana średniego czasu oczekiwania w odniesieniu do bazy KDROLO i średni rzeczywisty czas oczekiwania  
w odniesieniu do bazy AP KOLCE. 
117 Osoby oczekujące zakwalifikowane do kategorii medycznej „przypadek stabilny”. 
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− w rodzaju: AOS - poradni osteoporozy – o 326,7 % (z 45 do 192 dni)  
i poradni chorób zakaźnych dla dzieci – o 266,7 % (z 18 do 66 dni). Wartość 
kontraktów zawartych w 2017 r. w odniesieniu do poradni osteoporozy 
zwiększyła się z 235,8 tys. zł do 459,8 tys. zł, tj. o 95,0 %, a w odniesieniu 
do poradni chorób zakaźnych dla dzieci zwiększyła się z 37,9 tys. zł  
do 79,4 tys. zł, tj. o 109,5 %; 

− w rodzaju leczenie szpitalne - oddziału radioterapii – o 700,0 % (z 2 do 16 
dni) i leczenia niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością 
przysadki – o 175,0 % (z 4 do 11 dni). Wartość kontraktów  
zawartych w 2017 r. w odniesieniu do oddziału radioterapii zwiększyła się  
z 9.419,5 tys. zł do 28.563,3 tys. zł, tj. o 203,2 %, a w odniesieniu do 
leczenia niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki 
zwiększyła się z 1.445,0 tys. zł do 3.047,8 tys. zł, tj. o 110,9 %; 

− w rodzaju rehabilitacja lecznicza - zakładu rehabilitacji kardiologicznej –  
o 148,4 % (z 31 do 77 dni) i działu fizjoterapii dla dzieci – o 111,5 %  
(z 26 do 55 dni). Wartość kontraktów zawartych w 2017 r. w odniesieniu  
do zakładu rehabilitacji kardiologicznej zwiększyła się z 2.527,9 tys. zł  
do 3.290,8 tys. zł, tj. o 30,2 %, a w odniesieniu do działu fizjoterapii dla 
dzieci zwiększyła się z 1.172,0 tys. zł do 1.251,5 tys. zł, tj. o 6,8 %; 

− w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - oddziału 
psychiatrycznego (ogólnego) dla dzieci – o 378,9 % (z 19 do 91 dni)  
i oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci – 
o 255,6 % (z 27 do 96 dni). Wartość kontraktów zawartych w 2017 r. 
w odniesieniu do oddziału psychiatrycznego (ogólnego) dla dzieci 
zwiększyła się z 1.931,6 tys. zł do 5.250,7 tys. zł, tj. o 171,8 %,  
a w odniesieniu do oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym 
zabezpieczeniu dla dzieci zwiększyła się z 1.179,6 tys. zł do 2.510,0 tys. zł, 
tj. o 112,8 %; 

− w odrębnych listach oczekujących – poradni chorób tarczycy – o 38,7 %  
(z 186 do 258 dni) i poradni kardiologicznej dla dzieci – o 35,1 % (z 97 do 
131 dni). Wartość kontraktów zawartych w 2017 r. odniesieniu do poradni 
chorób tarczycy zwiększyła się z 920,2 tys. zł do 2.070,9 tys. zł, tj. o 125 %, 
a w odniesieniu do poradni kardiologicznej dla dzieci zwiększyła się 
z 2.306,2 tys. zł do 4.706,7 tys. zł, tj. o 104,1 %. 

(Dowód: akta kontroli Tom II str. 477) 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że zwiększanie się czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczeń w: 

− poradni osteoporozy i poradni chorób zakaźnych dla dzieci  
wynikało z ograniczonego potencjału wykonawczego świadczeniodawców  
i zwiększającej się zgłaszalności pacjentów, 

− w oddziale radioterapii dotyczyło jednego ze świadczeniodawców, który  
na bieżąco przyjmował pacjentów, jednakże kolejkę osób oczekujących 
zaczął prowadzić od września 2017 r., a w programie leczenia niskorosłych 
dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki nie był spowodowany 
działaniami płatnika, 
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− zakładzie rehabilitacji kardiologicznej i dziale fizjoterapii dla dzieci  
wynikało ze stale zwiększającego się zapotrzebowania na świadczenia 
rehabilitacyjne, 

− oddziale psychiatrii dziecięcej wynikał z przerwania przez jednego z dwóch 
świadczeniodawców realizacji świadczeń w związku z modernizowaniem 
oddziału, a w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 
dla dzieci wynikał z możliwości przyjęcia pacjentów wskazanych przez sąd 
w granicach określonych maksymalną liczbą posiadanych łóżek,  

− poradni chorób tarczycy wynikał ze starzenia się populacji i efektu tzw. 
„feminizacji starości”, a w poradni kardiologicznej dla dzieci wynikał  
ze zwiększającej się liczby leczonych osób.  

 (Dowód: akta kontroli Tom II str. 483, 485, 487) 

Dyrektor Oddziału wskazał m.in. na następujące działania podejmowane w celu 
zmniejszenia liczby osób oczekujących i skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczeń: 

− w rodzaju AOS - zwiększenie zakontraktowanej liczby świadczeń 
w zakresach skojarzonych dedykowanych pacjentom pierwszorazowym, 
a także renegocjacje w zakresach, które objęły poradnie endokrynologiczne, 
leczenia osteoporozy, leczenia chorób naczyń, kardiologiczne (czas 
oczekiwania powyżej 120 dni), 

− w rodzaju leczenie szpitalne – przeznaczenie środków ze zwiększenia planu 
finansowego na zmniejszenie liczby osób oczekujących na zabieg leczenia 
zaćmy i endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego oraz 
zwiększenie dostępności do tych świadczeń, 

− w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – renegocjacje 
zwiększające wartości umów w zakresach: świadczenia psychiatryczne  
dla dzieci i młodzieży oraz leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych, 

− w rodzaju rehabilitacja lecznicza - przesuniecie środków finansowych  
do zakresów, w których świadczenia realizowane były ponad plan zawartej 
umowy i w których kolejki oczekujących ulegają stałemu zwiększeniu. 

(Dowód: akta kontroli Tom II str. 488-490) 

W 2017 r., Oddział trzykrotnie118 uzyskał środki finansowe z funduszu zapasowego 
NFZ w kwocie łącznej 123.554,0 tys. zł z przeznaczeniem na skrócenie  
czasów oczekiwania na udzielenie świadczeń. Zgodnie z wytycznymi Prezesa NFZ 
ujętymi w stosownych zarządzeniach, otrzymane środki Oddział przeznaczył  
na zmniejszenie liczby osób oczekujących119 na:  

− operacje usunięcia zaćmy, co pozwoliło na zmniejszenie liczby 
oczekujących o 9.798 osób, tj. o 12,5%120, 

− operacje wszczepienia endoprotezy, co pozwoliło na zmniejszenie liczby 
oczekujących121 na operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego  
o 477 osób, tj. o 2,6%122, 

                                                      
118 Na mocy zarządzeń Prezesa NFZ nr: 10/2017/DEF z 16 lutego 2017 r. kwota 8.743,0 tys. zł, 70/2017/DEF z 11 sierpnia 
2017 r. kwota 21.888,0 tys. zł i 86/2017/DEF z 15 września 2017 r. kwota 92.923,0 tys. zł. 
119 Przypadki stabilne. 
120 Z 78.300Na koniec marca 2017 r. do 68.502 na koniec grudnia 2017 r. 
121 Ilość osób oczekujących na operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego zwiększyła się o 948 osób, tj. o 4,7%  
(z 20.258 na koniec września 2017 r. do 21.206 na koniec 2017 r.).  
122 Z 18.338 na koniec września 2017 r. do 17.861 na koniec grudnia 2017 r.  
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− świadczenia w zakresie tomografii komputerowej (co pozwoliło na 
zmniejszenie liczby oczekujących o 9.843 osoby, tj. o 29,2%123) i rezonansu 
magnetycznego (co pozwoliło na zmniejszenie liczby oczekujących o 1.403 
osoby, tj. o 4,4%124), 

−  leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, co pozwoliło 
na zmniejszenie czasu oczekiwania o 7 dni, tj. o 3,7%125. 

Oddział monitorował sfinansowanie wykonanych świadczeń w drodze bilansowania 
umów oraz finansowania świadczeń wykonanych ponad plan określony w umowach.  

(Dowód: akta kontroli T.II str. 476, 478, 498, 626-640) 

Informacje o liczbie osób oczekujących i czasie oczekiwania na udzielenie 
świadczenia za grudzień 2017 r. przesłało do Oddziału 1.667 świadczeniodawców, 
tj. 99,82 % łącznej liczby (1670) świadczeniodawców zobowiązanych do 
przekazania takich informacji126. Za grudzień 2016 r., informacje takie przesłało 
1881 świadczeniodawców, tj. 99,52 % łącznej liczby zobowiązanych (1890). 

W Oddziale dokonywano analizy przekazywanych przez świadczeniodawców 
danych o listach oczekujących i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia 
i w przypadku braku tych danych Oddział umieszczał w portalu świadczeniodawcy 
pliki dedykowane, zawierające wykaz list oczekujących, w odniesieniu do których nie 
wpłynęły wymagane dane oraz informował świadczeniodawców o brakujących 
danych poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

W przypadku, gdy mimo ww. działań Oddziału, świadczeniodawcy nie wywiązali się 
z obowiązku terminowego przekazywania informacji o listach oczekujących, 
Dyrektor Oddziału mógł nałożyć na nich kary umowne – za 2017 r. nie nakładano 
kar.  

(Dowód: akta kontroli Tom II str. 497- 500) 

Informacje o liczbie osób oczekujących i czasie oczekiwania na udzielenie 
świadczeń były wykorzystane w Oddziale przy konstruowaniu planów zakupu 
świadczeń na 2017 r., tj. m.in. poprzez zwiększenie tego planu w zakresach: 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – zabiegi 
endoprotezoplastyki oraz ortopedia i traumatologia narządów ruchu – hospitalizacja 
planowa – zabiegi endoprotezoplastyki. 

(Dowód: akta kontroli Tom II str. 627-628) 

  

Czas oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych w 21 na 30 badanych 
zakresów wydłużył się pomimo zwiększenia nakładów finansowych na niektóre 
świadczenia. Wydłużeniu podlegał czas oczekiwania w zakresach świadczeń 
obejmujących nie tylko te grupy wiekowe których udział w ogóle populacji rośnie 
(osoby starsze) lecz także niektóre zakresy świadczeń dla dzieci. Liczba osób 
oczekujących na udzielenie świadczeń w przypadku dwóch na 30 analizowanych 
komórek organizacyjnych wzrastała w kolejnych kwartałach 2017 r. m.in. wskutek 
zmieniających się zarządzeń Prezesa NFZ i uwarunkowań świadczeniodawców, 
a w przypadku pięciu komórek zmniejszała się.  

                                                      
123 Z 33.672 na koniec września 2017 r. do 23.829 na koniec grudnia 2017 r. 
124 Z 31.591 na koniec września 2017 r. do 30.188 na koniec 2017 r. 
125 Z 187 dni na koniec września 2017 r. do 180 na koniec 2017 r. 
126 Trzech świadczeniodawców złożyło informacje z opóźnieniem. 

Ocena cząstkowa 
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3. Finansowanie wybranych rodzajów świadczeń 

3.1. Kontrola realizacji umów 

Wartość niedowykonanych świadczeń zdrowotnych127 w 2017 r. w ramach 
zawartych kontraktów wyniosła 34.109,6 tys. zł (tj. 0,4 % ogółu kosztów  
świadczeń) i była wyższa w odniesieniu do 2016 r. o 24.947,4 tys. zł  
(tj. o 272,28 %). Natomiast wartość niedowykonania w ramach poszczególnych 
rodzajów świadczeń kształtowała się następująco: LSZ- 24.674,67 tys. zł, (wzrost 
o 364,0 % w porównaniu do 2016 r.), AOS – 3.902,40 tys. zł (wzrost o 113,0 %), 
STM – 1.658,58 tys. zł (wzrost o 167,0 %), profilaktyczne programy zdrowotne 
finansowane ze środków własnych Funduszu – 1.174,25 tys. zł (wzrost o 191,0 %), 
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej -  
785,63 tys. zł (wzrost o 444,0 %), REH – 799,3 tys. zł (wzrost o 498,0 %), PSY - 
450,07 tys. zł (wzrost o 102,0 %), OPH - 289,34 tys. zł (wzrost o 462,0 %), SOK - 
240,80 tys. zł (spadek o 19 %), UZD - 126,0 tys. zł (spadek o 4 %), pomoc doraźna  
i transport sanitarny - 8,86 tys. zł (wzrost o 100 %). 

(Dowód: akta kontroli: Tom I str. 70-74 oraz Tom VI str. 157) 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że głównymi przyczynami wystąpienia na koniec roku 
niewykonania kontraktów są: 1. Przypadki odrzucenia ugody pozasądowej 
przez świadczeniodawcę (…). 2. Odstąpienie przez Śląski OW NFZ od obniżenia 
kwoty zobowiązania z powodu niepełnej lub opóźnionej sprawozdawczości 
świadczeniodawców (…). 3. Niewykonanie kosztów w zakresach podwyżek dla 
pielęgniarek i położnych (niewykonanie było znacznie większe w roku 2017 niż 2016 
m.in. z powodu zmiany zasad tworzenia rezerw na rozliczenia międzyokresowe 
bierne). 4. Algorytmy i terminy uruchomienia i weryfikacji świadczeń. (…) za rok 
2017 proces weryfikacji świadczeń został uruchomiony tuż przed zamknięciem ksiąg 
rachunkowych. Zgodnie z definicją niewykonań każde zakwestionowane 
świadczenie, mimo że mogło zostać poprawione po zamknięciu ksiąg, powiększyło 
kwotę niewykonań. Podsumowując, odnosząc się do danych dotyczących 
niewykonania kontraktów wg stanu na koniec roku, wskazać należy, 
że niewykonania wynikają głównie z przyczyn technicznych i formalno–prawnych, 
niezwiązanych bezpośrednio z kontraktowaniem i realizacją świadczeń 
zdrowotnych.  

(Dowód: akta kontroli: tom VI str. 91-92) 

Komórki merytoryczne Oddziału monitorowały poziom realizacji umów pod kątem 
niedowykonania lub przekroczenia (nadwykonania) zakontraktowanych świadczeń. 
W wyniku przedmiotowych analiz lub wniosków świadczeniodawców dokonywano 
urealnienia wartości zawartych umów, poprzez zbilansowanie nadwykonań 
z niedowykonaniami oraz wytypowania zakresów i świadczeniodawców, w których 
należy zwiększyć wartość zaplanowanych środków finansowych. Oddział 
przeprowadzał również analizy, których celem było wyłonienie przypadków braku  
lub nieznacznej realizacji świadczeń zdrowotnych przez świadczeniodawców. 
W wyniku powyższych działań łączna wartość świadczeń we wszystkich rodzajach 
wykonanych ponad limit powstałych w ciągu roku na koniec III i IV kwartału  
2017 r. (wynosząca odpowiednio 300.161,01 tys. zł oraz 23.057,27 tys. zł) spadła 
w porównaniu do stanu na koniec II kwartału (355.370,7 tys. zł). 

(Dowód: akta kontroli: Tom I str. 61-74, 95-389) 
                                                      
127 Niedowykonania stanowią ustalone dla poszczególnych zakresów świadczeń zdrowotnych dodatnie różnice pomiędzy 
kwotą zobowiązania umownego za okres od 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego, wynikającą z zawartych 
kontraktów a wartością wykonanych przez świadczeniodawców świadczeń zdrowotnych zweryfikowanych pozytywnie za okres  
od 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Na dziesięciu świadczeniodawców128 o największej wartości niedowykonanych 
kontraktów w 2017 r. w rodzaju LSZ i AOS, w sześciu przypadkach wartość 
niedowykonania wzrosła w stosunku do 2016 r.129, wzrost niedowykonań wynosił 
od 16,7 tys. zł do 581,9 tys. zł (tj. od 3 % do 406 %)130. 
W przypadku pozostałych czterech świadczeniodawców w 2017 r. stwierdzono 
niedowykonania w wysokości od 717,1 tys. zł do 5.033,7 tys. zł, gdzie w ramach 
kontraktów na 2016 r. występowały nadwykonania.  
W pierwszej połowie 2017 r. u siedmiu z ww. świadczeniodawców wystąpiły 
niedowykonania, a u trzech nadwykonania kontraktu131 natomiast, w pierwszej 
połowie 2016 r. u jednego niedowykonanie, a u dziewięciu nadwykonanie132. 
W drugim półroczu 2017 r. tylko jeden świadczeniodawca występował do Oddziału 
z wnioskiem o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy zakresami 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku pozostałych 
dziewięciu świadczeniodawców Oddział występował z inicjatywą urealnienia 
wysokości umów stosownie do poziomu ich realizacji poprzez zbilansowanie 
nadwykonań z niedowykonaniami. W pięciu przypadkach Oddział zwiększył wartość 
kontraktów w drugim półroczu 2017 r.  

 (Dowód: akta kontroli: Tom I str. 53-60, 93-94, oraz Tom VI str. 157) 

Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśnił, że przesunięcia środków 
dokonywane w dwóch ostatnich miesiącach 2017 r. miały na celu optymalizację 
wykorzystania środków finansowych w ramach poszczególnych rodzajów i/lub 
zakresów świadczeń. Przesunięcia odbywały się na wniosek świadczeniodawców 
(AOS, PSY, REH, SOK oraz profilaktyczne programy zdrowotne) oraz w wyniku 
analiz prowadzonych przez Oddział (LSZ, STM)133. 

(dowód: akta kontroli: Tom I str. 67-68) 

3.2. System kontroli świadczeniodawców oraz system kontroli 
wewnętrznej 

Roczny plan kontroli Oddziału na rok 2017134 został podzielony na trzy części 
i obejmował łącznie 25 obszarów tematycznych135. Pierwsza część dotyczyła umów 
o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej, zawierała zagadnienia w zakresie 
m.in. prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości, 
realizacji umowy pod kątem wymagań określonych w rozporządzeniach Ministra 
Zdrowia oraz zarządzeń Prezesa NFZ, dostępności i organizacji świadczeń, 
weryfikacji prawidłowości rozliczania świadczeń, oceny zasadności wystawiania 
i prawidłowości realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Część druga 
- ordynacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych - obejmowała zagadnienia w zakresie m.in. weryfikacji 
zasadności ordynacji leków i sposobu jej dokumentowania, zgodności wskazań 
                                                      
128 Porównaniem objęto wartości wykonania kontraktów w latach 2016-2017 świadczeniodawców, którzy na koniec 2017 r. 
charakteryzowali się największą wartością niewykonanych kontraktów. 
129 W tym, jedno niedowykonanie – LSZ oraz pięć – AOS. 
130 W tym: w jednym przypadku wartość wzrosła o 3 % (tj. o 16.7 tys. zł), w dwóch przypadkach wzrosła od 50% do 60 %  
(tj. odpowiednio o 77,8 tys. zł i 86,3 tys. zł), w jednym o 97 % (tj. o 214,6 tys. zł), w dwóch przypadkach wzrosła od 300 %  
do 400 % (tj. odpowiednio o 222,2 tys. zł i 207,5 tys. zł) 
131 AOS - pięć niedowykonań, LSZ – dwa niedowykonanie i trzy nadwykonania, w tym, w jednym przypadku (LSZ) wzrost 
wartości niedowykonań w stosunku do 2016 r. o 31,58 %, (tj. o 12,6 tys. zł), w sześciu przypadkach stwierdzono niedowykonia 
w 2017 r. w wysokości od 28, 1 tys. zł do 255,3 tys. zł, gdzie w ramach kontraktów w I kw. 2016 r. występowały nadwykonania. 
Ponadto, przypadku trzech świadczeniodawców (AOS) stwierdzono spadek wysokości nadwykonań w stosunku do roku  
I kw. 2016 o kolejno 76,3 %, 35,4 %, 48,87 % (tj. o 11.587,3 tys. zł, 643,7 tys. zł, 382,3 tys. zł). 
132 AOS - jedno niedowykonanie i cztery nad wykonania, leczenie szpitalne – pięć nad wykonań. 
133 W rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej nie dokonywano przesunięć środków 
finansowych w dwóch ostatnich miesiącach 2017 r. 
134 Zwany dalej „RPK Oddziału na rok 2017”. 
135 W tym, 17 tematyk dotyczących umów o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej, trzy - ordynacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz pięć - realizacji recept. 

Opis stanu 
faktycznego 
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medycznych stanowiących podstawę ordynacji leków wytypowanych leków 
ze wskazaniami refundacyjnymi wynikającymi z obwieszczeń Ministra Zdrowia. 
Natomiast część trzecia - realizacja recept, dotyczyła m.in. prawidłowości realizacji 
umów przez apteki w obszarze realizacji recept oraz sprawozdawczości związanej 
z refundacją leków. 

RPK Oddziału na rok 2017 przygotował zespół powołany przez Dyrektora  
Oddziału. Plan opracowano w oparciu o Zarządzenie nr 45/2016/DK Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie planowania, 
przygotowywania, przeprowadzania oraz realizacji wyników kontroli przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia oraz na podstawie wytycznych Prezesa NFZ z dnia 29 września 
2016 r. Propozycje głównych obszarów tematycznych badań kontrolnych, były 
zgłaszane przez poszczególne komórki organizacyjne Oddziału oraz omawiane  
na posiedzeniach zespołu ds. opracowywania RPK Oddziału na rok 2017.  
W ramach zgłoszonych tematów kontroli przeprowadzono analizę ryzyka,  
na podstawie, której wytypowano obszary ujęte w planie kontroli. 
RPK Oddziału na rok 2017 został zrealizowany w całości. Pierwotnie przewidywano 
do realizacji 86 kontroli planowych136, jednakże po zmianach w dniach 5 czerwca 
2017 r., 19 września 2017 r. oraz 18 grudnia 2017 r. ich liczba została zmniejszona 
do 73137, tj. o 15,1 %. 
W 2017 r. Oddział przeprowadził ogółem 212 kontroli (planowanych, pozaplanowych 
doraźnych i zleconych przez Centralę NFZ138) umów o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, realizacji recept oraz ordynacji we wszystkich rodzajach świadczeń139, 
które dotyczyły 3,3 % łącznej liczby świadczeniodawców140. 

(dowód: akta kontroli: Tom IV str. 22-23, 33-144, 277, 412, 616) 

Do głównych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonych 
u świadczeniodawców należało m.in.: nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji 
medycznej, nieaktualizowanie na bieżąco danych o potencjale wykonawczym 
w zakresie sprzętu i personelu medycznego, nieumieszczanie w miejscach 
udzielania świadczeń wymaganych informacji dla świadczeniobiorców, niezgodne 
z umowami harmonogramy pracy personelu medycznego oraz nieprawidłowe 
sprawozdawanie i rozliczanie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

(dowód: akta kontroli: Tom IV str. 26-32, 151-156, 164-171, 177-184, 191-199) 

W wyniku przeprowadzonych w 2017 r. kontroli umów o udzielanie świadczeń 
nałożono kary umowne o łącznej wysokości 2.161,0 tys. zł. Natomiast w przypadku 
kontroli aptek i kontroli ordynacji nałożono odpowiednio kary o łącznej wysokości 
79,4 tys. zł141 oraz 107,7 tys. zł142. 

(dowód: akta kontroli: Tom IV str. str. 33-37) 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych wyjaśniła, że zgodnie 
z kompetencjami i właściwością, działania systemowe podejmowane są przez 

                                                      
136 W tym 49 kontroli świadczeniodawców, 12 kontroli ordynacji oraz 25 kontroli aptek. 
137 W tym 40 kontroli świadczeniodawców, 12 kontroli ordynacji oraz 21 kontroli aptek. 
138 W tym 103 kontroli świadczeniodawców, 12 kontroli ordynacji oraz 24 kontrole aptek. 
139 Tj.: w podstawowej opiece zdrowotnej – 14 kontroli; w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – 33 kontrole; w leczeniu 
szpitalnym – 47 kontroli; w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień - osiem kontroli; rehabilitacji leczniczej – dziewięć 
kontroli; w świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej – osiem kontroli; w opiece 
paliatywnej i hospicyjnej – dwie kontrole; w leczeniu stomatologicznym – 16 kontroli; w lecznictwie uzdrowiskowym – 
dwie kontrole; w ratownictwie medycznym – jedna kontrola; w zaopatrzeniu w wyroby medyczne – siedem kontroli; w aptekach 
– 29 kontroli; w ramach ordynacji – 36 kontroli. 
140 W tym, 4 702 świadczeniodawców, z którymi zawarto umowy na świadczenia oraz 1715 aptek, z którymi zawarto umowy 
na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 
na receptę. 
141 Dotyczy kar umownych. 
142W tym, kary z zakwestionowanej ordynacji z odsetkami od daty wypłacenia – 14,3 tys. zł oraz pozostałe kary umowne 
93,4 tys. zł. 
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Centralę NFZ, która na podstawie przekazywanych sprawozdań i wystąpień 
pokontrolnych ma możliwość podejmowania stosownych kroków. Analiza 
najczęściej powtarzających się nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli nie 
wskazuje na konieczność wdrożenia rozwiązań systemowych. Świadczeniodawcy 
na podstawie wydanych przez Oddziały Wojewódzkie zaleceń są zobowiązani 
do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli: Tom IV str. 22-23) 

W wyniku analizy dokumentacji 23143 losowo wybranych kontroli przeprowadzonych 
przez Oddział w 2017 r. stwierdzono, że Oddział na bieżąco monitorował wykonanie 
wniosków pokontrolnych przez świadczeniodawców, którzy każdorazowo 
informowali Dyrektora Oddziału o sposobie ich wykonania. 

(dowód: akta kontroli: Tom IV str. 10-18) 

W planie kontroli wewnętrznej na rok 2017 zaplanowano przeprowadzenie ośmiu 
kontroli, w tym sześciu problemowych oraz po jednej kontroli sprawdzającej 
i koordynowanej. W dniu 25 września 2017 r. zaktualizowano plan poprzez 
odstąpienie od realizacji kontroli problemowej dotyczącej rozliczania i obiegu 
delegacji służbowych pracowników Oddziału, w związku z prowadzeniem 
w przedmiotowej tematyce kontroli przez audytora wewnętrznego. Plan kontroli 
wewnętrznych na rok 2017 został wykonany w całości. Tematyka 
przeprowadzonych kontroli dotyczyła m.in. prawidłowości i terminowości 
prowadzenia korespondencji, realizacji zadań regulaminowych w zakresie obsługi 
świadczeniodawców oraz prowadzenia i dokumentowania konkursów ofert 
w rodzaju POZ w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Plan kontroli wewnętrznej przygotowały samodzielne stanowiska ds. Kontroli 
Wewnętrznej w Wydziale kontroli. Plan opracowano w oparciu o Zarządzenie 
nr 84/2016/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2016 r. 
w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w NFZ. Plan został opracowany na 
podstawie analizy propozycji tematów kontroli zgłaszanych przez poszczególne 
komórki organizacyjne Oddziału, wyników wcześniejszych kontroli (wewnętrznych 
i zewnętrznych), zidentyfikowanych czynników ryzyka, informacji dotyczących 
złożonych skarg i wniosków oraz wartości wydatkowanych środków publicznych. 

(dowód: akta kontroli: Tom IV str. 25-26, 414-479) 

W 2017 r. zaplanowano trzy zadania audytowe zapewniające w zakresie realizacji 
wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń, zapewnienia dostępności 
do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne odrębnie 
kontraktowane oraz organizacji i rozliczanie podróży służbowych. Przedmiotowe 
zadania zostały wykonane. Wnioski pokontrolne dotyczyły m.in. rzetelności 
i terminowości rozpatrywania wniosków o indywidualne rozliczanie świadczeń, 
zmian w Regulaminie Organizacyjnym w zakresie dodania nowych zadań, 
wskazania procedur i dokumentacji do stosowania w procesie przeprowadzenia 
postępowań konkursowych, zwiększenia nadzoru nad systemem organizacji 
i ewidencji i podróży służbowych. 

(dowód: akta kontroli: Tom V str. 1-29) 

                                                      
143 Badaniem objęto postępowania kontrolne w ramach następujących zakresów świadczeń: leczenie szpitalne, ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne (świadczenia ogólnostomatologiczne lub świadczenia 
ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży), podstawowa opieka zdrowotna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze  
w ramach opieki długoterminowej - skontrolowano po trzy postępowania. Natomiast w przypadku świadczeń leczenie 
uzdrowiskowe oraz opieka paliatywna i hospicyjna – dwa postępowania, a w przypadku leczenia szpitalnego e programy 
zdrowotne (lekowe) – jedno postępowanie, co spowodowane było nieprzeprowadzaniem przez Oddział w ramach ww. 
świadczeń większej liczby kontroli. 
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Na podstawie badania dokumentacji skontrolowanych przez Oddział pięciu losowo 
wybranych świadczeniodawców, realizujących świadczenia ogólnostomatologiczne 
stwierdzono, że kontrole były prowadzone zgodnie z art. 64 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot 
zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 
publicznych144 oraz § 8-44 zarządzenia nr 45/2016/DK Prezesa NFZ z dnia 
15 czerwca 2016 r. w sprawie planowania, przygotowania, przeprowadzania  
oraz realizacji wyników kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia145. 

(dowód: akta kontroli: Tom IV str. 6-9) 

Rada Śląskiego OW NFZ nie podejmowała czynności kontrolnych obejmujących 
zakresem poszczególne obszary działalności Oddziału. Dyrektor Oddziału wskazał, 
że Członkowie Rady na bieżąco monitorują działalność Oddziału w zakresie 
ustawowych zadań. Na posiedzeniach Członkowie Rady, zgodnie z przyjętym 
planem pracy przyjmują sprawozdania kierownictwa Oddziału dotyczące m.in. 
realizacji planu finansowego, przebiegu procesów kontraktowania świadczeń opieki 
zdrowotnej, przeprowadzonych kontroli realizacji zawartych umów oraz bieżącej 
działalności Oddziału. Prezentowane materiały są przedmiotem szczegółowej 
analizy oraz dyskusji członków Rady i do chwili obecnej nie było przesłanek 
do podejmowania przez Radę Oddziału czynności kontrolnych wobec działalności 
Śląskiego OW NFZ . 

(dowód: akta kontroli: Tom VI str. 229-230) 

Oddział rozliczał świadczenia opieki zdrowotnej za pomocą systemu 
informatycznego, który weryfikował poprawność danych przekazywanych  
przez świadczeniodawców w raportach statystycznych poprzez automatyczne 
procedury walidacji uruchamiane w momencie przesyłania sprawozdań  
do systemu informatycznego Oddziału oraz bieżącą weryfikację sprawozdań 
świadczeniodawców uruchamianą zgodnie z harmonogramem dwa razy dziennie 
w przypadku pozytywnego przejścia walidacji.  

(dowód: akta kontroli: Tom VI str. 25-30) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej 
w przypadkach, gdy na podstawie posiadanych przez Śląski OW NFZ dokumentów, 
w trakcie oceny ofert Komisje Konkursowe stwierdziły, że oferenci udzieli na pytania 
ankietowe odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym Komisja wzywała 
oferenta do przedstawienia wyjaśnień w omawianej kwestii. Po uzyskaniu 
przedmiotowych wyjaśnień, jeżeli ich treść w dalszym ciągu budziła wątpliwości 
Komisja Konkursowa podejmowała decyzję o ewentualnym odrzuceniu oferty 
na podstawie art. 149 ust 1 pkt 2 ustawy (…) o świadczeniach (…). 

(dowód: akta kontroli: Tom I str. 68-67 oraz Tom V str. 34-39) 

W 2017 r. komisje konkursowe stwierdziły wystąpienie 10 kłamstw ofertowych 
w rodzajach świadczeń: profilaktyczne programy zdrowotne oraz leczenie 
stomatologiczne. 
Na podstawie § 3 pkt 5 Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora ŚOW NFZ 
w Katowicach nr 209/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zasad 
postępowania w przypadku podejrzenia poświadczenia nieprawdy w ofercie złożonej 
przez świadczeniodawcę uczestniczącego w postepowaniu poprzedzającym 

                                                      
144 Dz. U. z 2004 Nr 274 poz. 2723 
145 Dz. Urz. NFZ z 2016 poz. 45 ze zm. 
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zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej146, komisje konkursowe 
w ww. rodzajach świadczeń poinformowały Dyrektora Oddziału o zaistniałej  
sytuacji z prośbą o podjęcie decyzji o złożeniu do prokuratury zawiadomienia  
o podejrzeniu popełnienia przestępstw lub wykroczeń. W wyniku powyższego  
w ww. 10 przypadkach podjęto decyzję o zawiadomieniu prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez oferentów. 

(dowód: akta kontroli: Tom I str. 68-67 oraz Tom V str. 30-39) 

W ramach przeprowadzonych przez Oddział w 2017 roku kontroli stwierdzono 
różnice pomiędzy danymi o potencjale wykonawczym deklarowanym w umowach 
przez świadczeniodawców a stanem faktycznym, w tym nieprawidłowości dotyczące 
kwalifikacji personelu medycznego, deklarowanego przez świadczeniodawcę 
sprzętu oraz błędy w udostępnionym przez Oddział portalu potencjału 
wykonawczego. W wyniku przedmiotowych nieprawidłowości były nakładane kary 
umowne. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Działu Kontroli w Lecznictwie 
Otwartym brak było podstaw do rozwiązywania umów z kontrolowanymi 
świadczeniodawcami, jak również zawiadamiania organów ścigania. 

(dowód: akta kontroli: Tom IV str. 177-180, 192-195, 480-483) 

W 2017 r. Oddział rozwiązał umowy o udzielanie świadczeń (w części lub w całości) 
z 63 świadczeniodawcami (65 umów). Umowy te były wypowiadane na wniosek 
świadczeniodawców za porozumieniem stron, poza jednym przypadkiem, 
gdy wypowiedzenie umowy nastąpiło w wyniku przeprowadzonej kontroli. 
Przyczynami wypowiedzenia umów były m.in. rezygnacja z zatrudnienia i brak 
lekarzy specjalistów realizujących świadczenia, zaprzestanie działalności w miejscu 
udzielania świadczeń oraz niedowykonanie zaleceń pokontrolnych przez 
świadczeniodawcę (jeden przypadek). 

Ponadto, Oddział nie przedłużył czasu obowiązywania 11 umów z 10 
świadczeniodawcami w związku z m.in. rezygnacją świadczeniodawcy z propozycji 
przedłużenia okresu obowiązywania umowy oraz niezaakceptowaniem przez 
świadczeniodawcę propozycji planu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik 
do umowy o realizację świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków 
publicznych. 

(dowód: akta kontroli: Tom VI str. 224-228) 

W 2017 roku do Oddziału wpłynęła jedna skarga pacjenta dotycząca udzielania 
świadczeń przez personel bez odpowiednich kwalifikacji. W celu weryfikacji 
jej zasadności przeprowadzono kontrolę doraźną u świadczeniodawcy w wyniku, 
której nie potwierdzono zarzutów wskazanych w ww. skardze147. 

(dowód: akta kontroli: Tom IV str. 23, 372-375) 

W wyniku kontroli umów o udzielenia świadczeń zakwestionowana została wartość 
świadczeń w wysokości ogółem 1.147,3 tys. zł, w tym 1.114,0 tys. zł za lata 
poprzedzające 2017 r., z czego wyegzekwowano 1.033,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli: Tom IV str. 33-35) 

W Oddziale analizowano skargi pacjentów na działalność świadczeniodawców oraz 
NFZ. W 2017 r. ogółem rozpatrzono 673 skargi, z których 173 uznano za zasadne. 
Skargi rozpatrywane były w ramach postępowania wyjaśniającego, w tym również 
występowano z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawcy. 
W efekcie przedmiotowych czynności zobowiązywano świadczeniodawców 

                                                      
146 Zmienionego Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora ŚOW NFZ w Katowicach nr 226/2016 z dnia 18 listopada 2018 roku. 
147 Kontrola nr 12.7320.137.2017.WKR-I-1 przeprowadzona w dniach od 5 do 29 września 2017 r. 
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do udzielania świadczeń zgodnie z obowiązującą umową z NFZ oraz przepisami 
prawa, informowano świadczeniodawców i świadczeniobiorców w trakcie 
rozpatrywania indywidualnych skarg i interwencji o obowiązujących przepisach 
w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych, nakładano kary umowne 
na świadczeniodawców wynikające z zawartej z NFZ umowy. 

Oddział rozpatrywał skargi na podstawie Zarządzenia nr 31/2010/DSS Prezesa  
NFZ z dnia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków  
w NFZ148. Oddział informował na bieżąco o sposobie załatwienia sprawy oraz 
przekazywał pisemne informacje o rozstrzygnięciu skargi.  

(dowód: akta kontroli: Tom IV str. 484-615) 

W 2017 r. rozliczono 14.479.918 świadczeń przedstawianych przez 
świadczeniodawców do rozliczenia, jako ratujących życie o łącznej wartości 
2.125.673,1 tys. zł. Świadczenia te zostały zweryfikowane w systemie 
informatycznym Oddziału, w tym 9.412 świadczeń o wartości 2.422,2 tys. zł zostało 
zakwestionowanych przez reguły weryfikacyjne publikowane na stronie Centrali 
NFZ. 

(dowód: akta kontroli: Tom I str.79-82, 85 oraz Tom IV str. 24) 

Oddział w 2017 r. nie kontrolował zasadności ujmowania świadczeń 
przedstawianych przez świadczeniodawców do rozliczenia, jako ratujących życie. 

(dowód: akta kontroli: Tom I str.75 oraz Tom IV str. 24) 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe Wydziału 
Kontroli Śląskiego OW NFZ nie istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli 
we wszystkich obszarach, które należą do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia. 
(…) Przygotowując Plan kontroli na 2017 r. Śląski OW NFZ uwzględnił wytyczne 
przekazane przez Centrale NFZ w zakresie obszarów tematycznych, a także 
doświadczenie pracowników merytorycznych, którzy przeprowadzili analizy 
w różnych obszarach tematycznych. (…) Wśród obszarów wskazanych do ww. 
Planu nie znalazł się obszar dotyczący prawidłowości kwalifikowania i rozliczania 
świadczeń oznaczonych, jako „świadczeń ratujących życie”, natomiast w planie 
kontroli uwzględniono szereg innych obszarów, które w ocenie Śląskiego OW NFZ 
wymagały skontrolowania. Wskazać jednocześnie należy, że prawidłowość 
i rzetelność kwalifikowania, wyliczania i sprawozdawania do rozliczenia świadczeń 
medycznych oznaczonych znacznikiem „ratujące życie” była ujęta w planie kontroli 
Śląskiego OW NFZ na 2015 r. 

(dowód: akta kontroli: Tom I str. 92-93) 

NIK zauważa, że świadczenia ratujące życie udzielane w stanie nagłym nie 
podlegają limitom ustalonym w zawartych umowach, co rodzi wysokie ryzyko, 
że świadczeniodawcy, po wyczerpaniu limitu ustalonego w umowach zawartych  
z Oddziałem, mogą wykazywać zrealizowane świadczenia, jako ratujące życie  
w sytuacji, gdy nie spełniają one warunków takiej kwalifikacji, i tym samym 
nienależnie pobierać zwrot kosztów ww. świadczeń. Powyższe potwierdziły trzy 
kontrole przeprowadzone przez Oddział w 2015 r., których przedmiotem była 
prawidłowość i rzetelność kwalifikowania oraz wyliczania i sprawozdawania  
do rozliczenia ww. świadczeń medycznych. Wyniki przeprowadzonych kontroli 
wskazywały, że kontrolowani świadczeniodawcy rozliczali świadczenia, jako ratujące 
życie, w przypadku, gdy zgodnie z dokumentacją medyczną, takimi świadczeniami 
nie były. 

(dowód: akta kontroli: Tom I str.75, Tom IV str. 24 oraz Tom VI str. 581-584) 

                                                      
148 Dz. Urz. NFZ z 2015 poz. 33 ze zm. 
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3.3. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży149 

W roku 2017 r. świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia odrębnie 
kontraktowane, w zakresach: koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC150) 
oraz koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na I, II i III poziomie opieki 
perinatalnej (KOC I151, KOC II/III152) były realizowane, na podstawie zawartych 
umów, przez dwóch świadczeniodawców, w tym: 

- jeden świadczeniodawca realizował świadczenia na podstawie dwóch umów: 
umowa KOC z okresem obowiązywania od 15 sierpnia 2016 r. do 30 września 
2017 r. oraz umowa KOC na I poziom od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 
2021 r., Realizacja świadczeń odbywała się w dziewięciu miejscach, w tym: 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.: w dwóch oddziałach szpitalnych 
(ginekologiczno-położniczym i neonatologii) oraz w trzech poradniach 
ginekologicznych, a w okresie od 22 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.: w jednej 
indywidualnej praktyce pielęgniarskiej i w trzech gabinetach położnej środowiskowej. 

- drugi: realizował świadczenia również na podstawie dwóch umów: KOC –  
od 15 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. oraz KOC na II/III poziom – od 1 lutego 
2017 r. do 30 czerwca 2021 r. Realizacja świadczeń odbywała się, w okresie  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., w sześciu miejscach udzielania świadczeń:  
w trzech oddziałach - ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny i patologii 
noworodka (od 1 lutego 2017 r.), w dwóch poradniach ginekologicznych i w jednym 
miejscu udzielania świadczeń od 1 stycznia do 30 września 2017 r. w gabinecie 
położnej i od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w poradni ginekologicznej. 

 (dowód: akta kontroli: Tom III str. 381- 386) 

W celu zapewnienia dostępu do świadczeń KOC, Oddział podejmował następujące 
działania: w roku 2016 ogłoszono dwa postępowania konkursowe mające na celu 
zawarcie umów o udzielanie świadczeń w zakresie KOC. Jedno postępowanie 
zostało unieważnione, a w wyniku drugiego Oddział podpisał umowy z ww. 
świadczeniodawcami. Ponadto, po wejściu w życie zarządzenia Prezesa NFZ  
nr 125/2016/DSOZ Oddział opublikował zaproszenie do przystąpienia do realizacji 
świadczeń w zakresie KOC II/III. Na zaproszenie odpowiedziało dwóch 
świadczeniodawców, z jednym podpisano umowę153. W roku 2017 r. ogłoszono 
postępowanie mające na celu zawarcie umowy w zakresie KOC I. W wyniku 
postępowania konkursowego zawarto umowę z jednym świadczeniodawcą.. 
Ponadto w 2016 r. Oddział we współpracy z Centralą zorganizował konferencję 
dotyczącą KOC dla przedstawicieli środowiska medycznego trzech województw: 
śląskiego, małopolskiego i opolskiego, a w 2017 r. w Oddziale odbyło się  
spotkanie Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ  
ze świadczeniodawcami spełniającymi kryteria do realizacji świadczeń w zakresie 
KOC na II i III poziomie.  

(dowód: akta kontroli: Tom III str. 382- 383, tom VI str. 580) 

                                                      
149 Zwana również „KOC”. 
150 Wprowadzona zarządzeniem Prezesa NFZ nr 22/2016/DSOZ z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zwane dalej 
„rozporządzeniem zmieniającym OWU - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie”. 
151 Wprowadzona zarządzeniem Prezesa NFZ nr 35/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, 
zwane dalej „rozporządzeniem zmieniającym OWU - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie”. 
152 Wprowadzona zarządzeniem Prezesa NFZ nr 125/2016/DSOZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej 
opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku  
z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zwane dalej „zarządzeniem Prezesa NFZ  
nr 125/2016/DSOZ”. 
153 Z drugim, z uwagi na nieustalenie warunków finansowych, nie zawarto umowy. 
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Na koniec 2016 r. dwóch świadczeniodawców, z którymi podpisano umowy, 
osiągnęło jeden z pięciu parametrów jakościowych określonych w punkcie 2.3 ppkt 4 
tabeli stanowiącej załącznik nr 13 do zarządzenia Nr 127/2017/DSOZ Prezesa NFZ 
z 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  
w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie154 pozwalających na 
zwiększenie ryczałtu KOC o 2 %, tj. uzyskanie co najmniej 60 % zwrotnych 
odpowiedzi na ankiety satysfakcji wśród pacjentek objętych opieką koordynowaną. 
Ten sam wskaźnik jeden z podmiotów osiągnął w każdym kwartale 2017 r.  
Ponadto, podmiot ten osiągnął wskaźnik dotyczący porodów drogami natury  
ze znieczuleniem w trzecim kwartale 2016 r. i w trzech kwartałach 2017 r. Pozostałe 
wskaźniki jakościowe nie zostały osiągnięte przez obu świadczeniodawców. 

(dowód: akta kontroli: Tom III str. 387-392, Tom VI str.140-150) 

W ocenie Dyrektora Oddziału (…) W kwestii niewielkiej liczby podmiotów 
realizujących przedmiotowe świadczenia, pomimo działań podejmowanych przez 
Śląski OW NFZ (…) wydaje się, że powyższe może mieć związek między innymi 
z koniecznością wprowadzenia zmian organizacyjnych u świadczeniodawcy 
realizującego świadczenia w ramach KOC, związanych z podjęciem nowych 
obowiązków i zadań. 

(dowód: akta kontroli: Tom III str. 437-438) 

W 2017 r. z tytułu realizacji świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne 
kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, Oddział 
poniósł koszty w wysokości 14.483,8 tys. zł, w tym na realizację:  

- KOC: 6.080,1 tys. zł, 
- KOC II/III: 6.416,3 tys. zł, 
- KOC I: 1.595,6 tys. zł, 
- koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU 

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – KOC II/III: 235,7 tys. zł, 
- koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU 

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – KOC: 156,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli: Tom VI str. 90, 92) 

W roku 2017 r. zostały sprawozdane przez ww. dwóch świadczeniodawców 
realizujących umowy 2.072 porody, w tym: 1.076 w ramach KOC, 305 w ramach 
KOC I i 691 w ramach KOC II. 

(dowód: akta kontroli: Tom III str. 393) 

Oddział nie dysponował wynikami ankiet, o których mowa w punkcie 2.3 ppkt 4 lit. d 
tabeli stanowiącej załącznik nr 13 do zarządzenia Nr 73/2016/DSOZ Prezesa NFZ. 
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśniła, że ankiety stanowią 
dokumentację wytworzoną przez realizujących przedmiotowe umowy. 

 (dowód: akta kontroli: Tom III str. 384, 387-392) 

W roku 2017 r. do Oddziału nie wpłynęły skargi pacjentów w związku z udzielaniem 
świadczeń w ramach KOC. 

(dowód: akta kontroli: Tom IV str. 485) 

3.4. Programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków NFZ 

W roku 2017 r. 27 programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zostało 

                                                      
154 Dz. Urz. NFZ z 2017 poz. 127. 
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objętych dofinansowaniem Oddziału. Programy dotyczyły m.in. profilaktyki próchnicy 
dla dzieci, profilaktyki otyłości i wad postawy wśród dzieci, profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyki grypy, terapii, opieki i pielęgnacji 
dzieci niepełnosprawnych, profilaktyki zakażeń pneumokokowych, rozwoju chorób 
cywilizacyjnych i wczesnej diagnostyki astmy, chorób alergologicznych u dzieci.  

(dowód: akta kontroli: Tom III str. 398- 403)  

14 programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego nie zostało objętych dofinansowaniem w większości w związku  
z pokrywaniem się świadczeń udzielanych w ramach programów ze świadczeniami 
gwarantowanymi oraz niedołączeniem do wniosków o dofinansowanie opinii 
AOTMiT. 

(dowód: akta kontroli: Tom III str. 404-406) 

Wartość dofinansowania przez Oddział realizowanych ww. programów polityki 
zdrowotnej w roku 2017 wyniosła 955,3 tys. zł. Jedna gmina w związku 
z otrzymaniem od realizatora programu faktury korygującej zwróciła do Oddziału 
988, 23 zł155.  

(dowód: akta kontroli: Tom III str. 400, 403) 

 

W ocenie NIK Oddział prawidłowo monitorował stopień realizacji umów przez 
świadczeniodawców, na bieżąco dokonując urealnienia wartości zawartych umów. 
Jednakże, mimo przeprowadzenia wielu kontroli dotyczących prawidłowości 
realizacji umów przez świadczeniodawców, Oddział nie objął w 2017 r. kontrolami 
zasadności wykazywania przez świadczeniodawców świadczeń jako ratujące życie. 
Powyższe może zwiększać ryzyko wykazywania przez świadczeniodawców  
ww. świadczeń, gdy nie spełniają one warunków takiej kwalifikacji, i tym samym 
nienależnie pobierać zwrot kosztów ww. świadczeń. Ponadto Oddział na bieżąco 
monitorował wykonanie wniosków pokontrolnych przez świadczeniodawców. 
Pomimo działań podejmowanych przez Oddział, w 2017 r. koordynowana opieka 
nad kobietą w ciąży realizowana była zaledwie przez dwa podmioty realizujące 
przedmiotowe świadczenia.  

4. Wykonanie planu finansowego 

4.1. Przygotowanie planu finansowego Oddziału na 2017 r.  

Podstawą określenia wartości planowanych kosztów zadań Oddziału na rok 2017 
były wytyczne Centrali NFZ oraz analizy wewnętrzne. Wytyczne określały 
sumaryczną kwotę planu finansowego, kwoty dotacji oraz sugerowane wskaźniki 
wzrostu dla wybranych pozycji planu finansowego. Plan finansowy określał 
maksymalne kwoty kontraktów oraz planowanych kosztów w poszczególnych 
rodzajach świadczeń. Prezes NFZ w piśmie z 17 czerwca 2016 r. określił  
wielkość przewidywanych kosztów Oddziału na 2017 r. w kwocie 9.084.548 tys. zł, 
w tym koszty świadczeń zdrowotnych – 8.811.657 tys. zł. Projekt planu  
finansowego sporządzony w powyższych kwotach przekazano 22 czerwca 2016 r. 
Przewodniczącej Rady Oddziału, celem zaopiniowania.  

Uchwałą nr 25/IV/2016 z 24 czerwca 2016 r. Rada Oddziału pozytywnie 
zaopiniowała projekt planu finansowego na rok 2017, wskazując jednocześnie, na 

                                                      
155 Wartość dofinansowania Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób od 
60 roku życia zamieszkałych w gminie Świętochłowice przed korektą wyniosła: 10 996,63 zł, po korekcie: 10 008,40 zł. 
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utrzymującą się tendencję zmniejszania środków przeznaczonych na finansowanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017-2019, która stanowi realne zagrożenie 
obniżenia dostępności świadczeń. 

(Dowód: akta kontroli: Tom II str. 52, Tom V str. 134-154, Tom VI str. 102-124) 

Podstawowym kryterium oceny dostępności świadczeń, przyjętym przy konstrukcji 
planu zakupu w poddanych analizie rodzajach świadczeń na rok 2017, było 
porównywanie dostępu do świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach 
świadczeń w województwie śląskim do średniej ogólnopolskiej przy zastosowaniu 
miernika w postaci wskaźnika kwoty zawartych kontraktów w przeliczeniu na  
10 tysięcy mieszkańców. Ponadto, przeprowadzona została analiza poziomu 
realizacji świadczeń, przeprowadzona na podstawie wykonania świadczeń  
w I półroczu 2016 r. i analiza przeprowadzona pod kątem ustalenia minimalnej 
wysokości kontraktu poradni/pracowni realizującej świadczenia w rodzaju AOS, 
mająca na celu określenie przewidywanej maksymalnej liczby umów zaplanowanych 
do zawarcia w wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego. 
Analizy danych o czasie oczekiwania na świadczenia zdrowotne nie stanowiły 
bezpośredniej przesłanki uwzględnianej przy konstrukcji planu zakupu świadczeń 
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.  

(Dowód: akta kontroli: Tom V str. 208-265, tom VI str. 125-126) 

W rodzajach AOS oraz LSZ w 2017 r. nie prowadzono negocjacji ze 
świadczeniodawcami w celu ustalenia ceny za punkt rozliczeniowy. Obowiązywały 
ceny punktu rozliczeniowego ustalone w ostatnim głównym postępowaniu 
konkursowym, które odbyło się w przypadku AOS w roku 2010, a w przypadku LSZ 
w roku 2012. (Podczas aneksowania umów na IV kw. 2017 r. w rodzajach LSZ oraz 
AOS uwzględniono zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 57/2017/DSOZ Prezesa 
NFZ z 26 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne156 oraz zarządzeniem  
Nr 62/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 lipca 2017 roku zmieniającym 
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  
w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna157, które ujednoliciły system 
jednostek sprawozdawczych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej z lecznictwem 
szpitalnym, świadczeniami wysokospecjalistycznymi, rehabilitacją leczniczą, 
świadczeniami odrębnie kontraktowanymi, celem wyliczenia wartości ryczałtów 
systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 136c ustawy świadczeniach. 
Zmiana cen w ramach tego procesu polegała na ich ponownym przeliczeniu zgodnie 
ze wzorem określonym w ww. zarządzeniach.  

W rodzajach OPH i SPO w ramach opieki długoterminowej, w propozycji planu  
do kontraktowania na rok 2017 zastosowano wytyczne Centrali NFZ158 dotyczące 
uwzględniania skutków zwiększenia cen we wszystkich zakresach świadczeń 
rodzaju OPH do cen określonych przez AOTMiT w Obwieszczeniu z dnia  
19 listopada 2015 r. i rodzaju SPO w ramach opieki długoterminowej w zakresie 
pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej – w Obwieszczeniu z 17 grudnia 
2015 r. Przy szacowaniu skutków zmiany ceny uwzględniano ceny wynegocjowane 
w postępowaniach konkursowych zwiększając cenę o różnicę pomiędzy ceną 
z taryfy a ceną maksymalną. W pozostałych zakresach świadczeń w rodzaju SPO 
w ramach opieki długoterminowej ceny pozostały bez zmian w stosunku do roku 
2016 r. 

                                                      
156 Dz. Urz. NFZ z 2017 poz. 57. 
157 Dz. Urz. NFZ z 2017 poz. 62. 
158 „Założenia do corocznej prognozy kosztów oddziałów wojewódzkich NFZ na lata 2017-2019”. 
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W przypadku REH propozycja planu do kontraktowania na rok 2017 została 
przygotowana w oparciu o ww. wytyczne Centrali NFZ, które nie uwzględniały zmian 
ceny jednostkowej w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Ceny jednostkowe pozostały 
bez zmian w stosunku do roku 2016.  

(Dowód: akta kontroli: Tom V str. 155-385, Tom VI str. 126-134) 

4.2. Przychody 

W 2017 r. Oddział otrzymał z Centrali NFZ środki finansowe w kwocie  
9.322.815,1 tys. zł, co stanowiło 108,0 % środków otrzymanych w 2016 r. 
(8.633.499,5 tys. zł). 

(Dowód: akta kontroli: Tom II str. 6) 

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2017 r. 
wynosił 1.676.0 tys. zł i stanowił 79,6 % środków pieniężnych na koniec 2016 r.159. 

Należności krótkoterminowe na koniec 2017 r. wynosiły 55.225,6 tys. zł160 i były 
niższe o 66.305,6 tys. zł (o 54,6 %) od takich należności na koniec 2016 r.161. 
Należności od świadczeniodawców na koniec 2017 r. wynosiły 49.263,6 tys. zł i były 
niższe o 66.957,6 tys. zł (o 57,6%) od takich należności na koniec 2016 r.162. 

Oddział nie posiadał należności długoterminowych na koniec 2017 r. i 2016 r. 

Należności wymagalne na koniec 2017 r. wynosiły 5.366,1 tys. zł (wzrost 
w porównaniu do 2016 r.163 o 80,2 %), w tym wynikające z wyroków sądowych 
1.848,5 tys. zł (wzrost o 40,1 %164), z tytułu regresów165 1.845,8 tys. zł (wzrost 
o 12,0 %166), z tytułu kar umownych i nienależnych refundacji 1.502,3 tys. zł, kar  
dot. nienależnych świadczeń 159,7 tys. zł167. Należności te wynikały z wyroków 
sądowych oraz kwot wykazanych w sporządzonych przez Oddział wystąpieniach 
pokontrolnych i decyzjach ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń 
opieki zdrowotnej.  

 (Dowód: akta kontroli: Tom II 6-7, 35, 37, 48-49, 263) 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że przyczyną wzrostu należności wymagalnych było 
m.in. ujęcie w księgach rachunkowych 2017 r.: dwóch prawomocnych wyroków 
sądowych (należności wymagalne w łącznej kwocie 441,2 tys. zł168), kary nałożonej 
na jednego ze świadczeniodawców w kwocie 1.265,1 tys. zł169, a także 
długotrwałość i bezskuteczność postępowań egzekucyjnych. 

 (Dowód: akta kontroli: Tom II 434-435) 

Z należności wymagalnych Oddziału na koniec 2017 r. w kwocie 5.366,1 tys. zł,  
na dzień 30 kwietnia 2018 r.170 wyegzekwowano 505,3 tys. zł (9,4 %), w tym 
w odniesieniu do należności z tytułu: kar dot. nienależnych świadczeń 50,5 tys. zł 
(31,6 %), kar umownych i nienależnych refundacji 315,8 tys. zł (21,0 %),  

                                                      
159 W kwocie 2.105,9 tys. zł. 
160 Sprawozdanie finansowe FM Oddziału sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 
161 W kwocie 121.531,2 tys. zł. 
162 W kwocie 116.221,2 tys. zł. 
163 W kwocie 2.977,9 tys. zł. 
164 Na koniec 2016 r. należności wymagalne wynikające z wyroków sądowych wynosiły 1.319,7 tys. zł 
165 Należności od osób, które według ich wiedzy w trakcie korzystania ze świadczenia były objęte ubezpieczeniem, 
a faktycznie nie były ubezpieczone. 
166 Na koniec 2016 r. należności z tytułu regresów wynosiły 1.648,6 tys. zł. 
167 W 2016 r. należności z tytułu kar umownych i nienależnych świadczeń nie wystąpiły, gdyż w księgach rachunkowych ujęto 
takie należności z terminami płatności po 31 grudnia 2016 r. W księgach rachunkowych 2017 r. ujmowano ww. należności  
z terminem płatności przypadającym do końca 2017 r. 
168 Kontrahent 122207470 – 243,2 tys. zł i kontrahent 990000292 – 198,0 tys. zł. 
169 Ze względu na wytoczone przez świadczeniodawcę powództwo Oddział nie podjął działań windykacyjnych. 
170 W toku niniejszej kontroli. Ponadto dla konta 201-06 nie uwzględniono wpłat z kwietnia 2018 r. 
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regresów 83,9 tys. zł (4,5 %). Objęte badaniem należności w kwocie 1.900,2 tys. zł, 
nieodzyskane na dzień kontroli NIK, wynikające z tytułu: kar umownych  
i nienależnych refundacji w kwocie 1.173,3 tys. zł, wyroków sądowych w kwocie 
574,9 tys. zł, nienależnych świadczeń w kwocie 109,1 tys. zł, regresów w kwocie 
42,9 tys. zł, wynikały z postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez Oddział 
u świadczeniodawców w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, wyroków sądowych oraz decyzji administracyjnej dotyczącej obowiązku 
poniesienia przez świadczeniobiorcę kosztów nienależnie udzielonych świadczeń 
opieki zdrowotnej. W wymienionych przypadkach, w celu odzyskania należności, 
Oddział, m.in. zawierał ugody, sporządzał wnioski o dokonanie windykacji i tytuły 
wykonawcze, zgodnie z procedurą obowiązującą w NFZ171. 

(Dowód: akta kontroli: Tom II 263-348, 433, 651-653)  

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że przyczyną niewielkiego wyegzekwowania należności 
wymagalnych (9,4 %) była konieczność rozstrzygania spraw na drodze 
postępowania sądowego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,  
a także rozkładanie należności na raty w wyniku zawartych ugód, co wydłużało 
egzekwowanie należności. 

 (Dowód: akta kontroli: Tom II 435-436) 

W 2017 r. w Oddziale nie występowały przypadki zaniechania poboru należności. 
Należności odroczone z tytułu kar umownych na koniec 2017 r. wynosiły  
1.288,5 tys. zł i wynikały z pięciu zawartych ugód i jednego wyroku sądu,  
a z tytułu zakwestionowanych świadczeń zdrowotnych 16,9 tys. zł i wynikały  
z dwóch zawartych ugód. 

 (Dowód: akta kontroli: Tom II 50-51, 644-650) 

4.3. Koszty realizacji zadań (poz. B planu finansowego) 

Plan kosztów Oddziału (po zmianach) w 2017 r. został wykonany w kwocie 
9.512.465,8 tys. zł, co stanowiło 97,7 % kosztów planowanych172 i 106,6 % kosztów 
2016 r.173 Przyczyną wzrostu kosztów Oddziału było głównie zwiększenie  
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej o 572.830,3 tys. zł (o 6,6 % w porównaniu  
do 2016 r.)174, tj. do kwoty 9.197.146,1 tys. zł, co stanowiło 98,0 % kosztów 
świadczeń planowanych ogółem na 2017 r.175  

Wzrost kosztów świadczeń spowodowany był głównie zwiększeniem kosztów 
lecznictwa szpitalnego o 366.026,9 tys. zł (8,8 %), podstawowej opieki zdrowotnej 
o 88.723,6 tys. zł (7,9 %) oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej o 39.844,3 tys. zł (18,1 %).  

(Dowód: akta kontroli: Tom II 26-28, 38-40, 261-262) 

Według wyjaśnień Dyrektora Oddziału wzrost ten wynikał: 

- w przypadku lecznictwa szpitalnego głównie z kontraktowania nowych 
programów lekowych, dla których rzeczywisty poziom zapotrzebowania 
uwidaczniał się dopiero po kilku miesiącach ich realizacji, wprowadzania  
przez Ministra Zdrowia co dwa miesiące zmian w listach leków 

                                                      
171 Procedura windykacji należności w NFZ z 11 lutego 2015 r., zatwierdzona przez Prezesa NFZ, zwana dalej „procedurą 
windykacji”. 
172 Koszty planowane na 2017 r. wynosiły 9.738.883,0 tys. zł.  
173 Koszty wykonane w 2016 r. wynosiły 8.919.462,5 tys. zł. 
174 W 2016 r. koszty świadczeń opieki zdrowotnej wynosiły 8.624.315,8 tys. zł. 
175 Planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej na 2017 r. wynosiły 9.380.915,0 tys. zł. 
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refundowanych176, wprowadzania przez Prezesa NFZ w drodze zarządzeń 
różnych współczynników, które nie były uwzględnione w początkowych 
propozycjach umów177, zmian wprowadzonych przez Prezesa NFZ 
zarządzeniem nr 57/2017/DSOZ z 26 lipca 2017 r.178, będących skutkiem 
wprowadzenia nowych regulacji w systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz w warunkach realizacji 
leczenia onkologicznego, 

- w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej, głównie ze zmian wynikających  
z zarządzeń Prezesa NFZ179, tj.: nr 46/2017/DSOZ z 29 czerwca 2017 r. 
(w zasadach rozliczania świadczeń na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej  
w świadczeniach lekarza POZ ustalono nową wartość współczynnika 
korygującego stawkę dla grupy świadczeniobiorców powyżej 75 toku życia  
oraz grupy DPS w wysokości 2,9) oraz nr 72/2017/DSOZ z 17 sierpnia 2017 r. 
(np. wzrost wartości współczynników korygujących stawkę kapitacyjną lekarza 
poz i wzrost wartości rocznych stawek kapitacyjnych w pozostałych zakresach 
świadczeń poz), 

- w przypadku świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, głównie ze wzrostu 
ceny w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej 
domowej180 i konieczności zabezpieczenia środków na świadczenia udzielane 
przez pielęgniarki i położne zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej181. 

 (Dowód: akta kontroli: Tom II str. 436-452) 

W kosztach świadczeń opieki zdrowotnej największy udział miały koszty leczenia 
szpitalnego182 (49,4 %) oraz koszty refundacji leków183 (11,4 %), a najmniejszy 
rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej184 (0,01 %) oraz koszty 
pomocy doraźnej i transportu sanitarnego185 (0,05 %). 

(Dowód: akta kontroli: Tom II str. 38-40) 

Niewykorzystanie środków w stosunku do planu wyniosło łącznie 226.417,2 tys. zł  
i przekroczyło 10,0 % m.in. w przypadku kosztów finansowania leku186  
(o 7.125,6 tys. zł, tj.10,1%). W ramach kosztów świadczeń opieki zdrowotnej187 
niewykorzystanie środków przekroczyło 10,0 % w przypadku: pomocy doraźnej 
i transportu sanitarnego (o 523,1 tys. zł, tj.10,9 %) oraz rezerwy na dofinansowanie 
programów polityki zdrowotnej (o 265,7 tys. zł, tj. 21,8 %).  

(Dowód: akta kontroli: Tom II str. 26-28, 38-40, 261-262) 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że przyczyną niewykorzystania środków była trudność 
przewidzenia kosztów leków dostępnych bezpłatnie dla świadczeniobiorców  
po ukończeniu 75 roku życia oraz uzależnienie kwoty środków na pomoc doraźną 
                                                      
176 Wprowadzających np. nowe substancje czynne do istniejących programów czy chemioterapii, zmian kryteriów realizacji 
programów lekowych. 
177 Np. współczynnik 1.2 w chemioterapii zwiększający koszty hospitalizacji o 20 %. 
178 Zmieniającym zarządzenie nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ z 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. 
179 Zmieniających zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 
180 Wprowadzonej Obwieszczeniem Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji z 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. 
181 Dz. U. z 2016 r., poz. 1446. 
182 4.546.186,0 tys. zł. 
183 1.047.611,0 tys. zł 
184 955,3 tys. zł. 
185 4.271,0 tys. zł.  
186 Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 
w części finansowanej z budżetu państwa. 
187 Niewykorzystanie w odniesieniu do planu 183.768,9 tys. zł, tj. 2,0 %. 
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i transport sanitarny od przepisów o koordynacji i potencjalnej możliwości wzrostu 
zgłaszanej przez świadczeniodawców liczby etatów pielęgniarek i położnych 
uprawnionych do podwyżek. Wyjaśnił również, iż zmniejszenie rezerwy  
na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej wynikało ze złożenia przez 
jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie realizacji 
programów polityki zdrowotnej na niższe kwoty niż wynikało to z podpisanych 
umów, gdyż jednostki te poniosły niższe wydatki. 

 (Dowód: akta kontroli: Tom II str. 436, 456) 

W poszczególnych pozycjach kosztów świadczeń opieki zdrowotnej nie wystąpiło 
przekroczenie planu finansowego na 2017 r. 

(Dowód: akta kontroli: Tom II str. 38-40, 261-262) 

Plan finansowy Oddziału na 2017 r. został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia  
na kwotę 9.131.009,0 tys. zł (w dniu 28 lipca 2016 r.). Po zmianach dokonanych: 
pomiędzy dniem zatwierdzenia planu, a dniem 1 stycznia 2017 r.188 oraz  
w trakcie 2017 r., plan finansowy Oddziału wynosił 9.738.883,0 tys. zł (wzrost 
o 607.874,0 tys. zł, tj. o 6,7% w porównaniu do pierwotnego planu).  

W ciągu roku 15-krotnie dokonywano zwiększenia planu finansowego Oddziału, 
a jeden raz zmniejszenia. Zwiększenie planu finansowego następowało 
dziesięciokrotnie wskutek przydziału przez Centralę NFZ dodatkowych środków 
głównie na świadczenia zdrowotne (323.414,0 tys. zł) i pięciokrotnie wskutek 
wydania przez Prezesa NFZ zarządzeń o przyznaniu dodatkowych środków, 
z funduszu zapasowego i rezerwy ogólnej, głównie na zwiększenie dostępu  
do świadczeń (282.801,0 tys. zł). Zmniejszenie planu finansowego Oddziału  
o 285,0 tys. zł nastąpiło wskutek pisma Centrali NFZ o zmniejszeniu środków  
na zadania zespołów ratownictwa medycznego. 

(Dowód: akta kontroli: Tom II str. 349-432, 641-650) 

Dodatkowe środki przeznaczono na cel wskazany przez Centralę NFZ, tj. głównie 
na leczenie szpitalne, w tym m.in. na zmniejszenie liczby osób oczekujących  
na operację usunięcia zaćmy oraz operację wszczepienia endoprotezy, zwiększenie 
dostępu do świadczeń diagnostyki obrazowej w zakresie tomografii komputerowej  
i rezonansu magnetycznego, sfinansowanie świadczeń gwarantowanych 
wysokospecjalistycznych oraz pozostałych świadczeń gwarantowanych udzielonych 
ponad kwoty zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielanie świadczeń.  

(Dowód: akta kontroli: Tom II str. 349-432, 644-650) 

W 2017 r. Oddział 16 razy dokonywał przesunięć środków w planie  
finansowym189, co uzasadniano koniecznością realizacji zadań wynikających  
z opublikowanych w 2017 r. przepisów190 i zarządzeń Prezesa NFZ 191 (m.in.  
w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, ustalającego współczynnik  
korygujący 1,2 dla niektórych świadczeń). Uzasadnieniem przesunięć był także 

                                                      
188 Zwiększenie o 1.944,0 tys. zł kosztów realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz przesunięcie  
66.496,0 tys. zł z kosztów świadczeń opieki zdrowotnej do kosztów finansowania leku, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa.  
189 Po uzyskaniu zgody Prezesa NFZ. 
190 M.in.: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 
2017.71); Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2017 r. (Dz. Urz. Min. 
Zdr. 2017.87); rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty 
środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz.U. z 2017 r., poz. 1636). 
191 M.in. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 81/2017/DSOZ z 8 września 2017 r.  
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wzrost wykonania świadczeń192 i konieczność dostosowania struktury kosztów  
do faktycznych potrzeb. Przesunięć środków w planie finansowym dokonywano  
na podstawie analiz i uzasadnień przedkładanych przez komórki merytoryczne 
wnioskujące o dokonanie zmian. 

(Dowód: akta kontroli: Tom II 53-54, 58, 109-260, 644-650) 

Wypłat za świadczenia ponadlimitowe Oddział dokonywał na podstawie ugód 
pozasądowych zawieranych przez Dyrektora Oddziału ze świadczeniodawcami,  
na zasadzie art. 107 ust. 5 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,  
zgodnie z którym do zadań Dyrektora Oddziału należy efektywne i bezpieczne 
gospodarowanie środkami finansowymi Oddziału, a także na podstawie wytycznych 
Prezesa NFZ193 i zasad ustalonych przez zespół roboczy ds. procedowania ugód 
pozasądowych powołany zarządzeniem Dyrektora Oddziału194. 

(Dowód: akta kontroli Tom II str. 59-108) 

W 2017 r. Oddział zawarł 3.308 ugód pozasądowych195 dotyczących kosztów 
świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie umów wieloletnich i rocznych, na kwotę 
384.398,4 tys. zł, tj. o 107.227,4 tys. zł (38,7 %)196 wyższą w porównaniu z 2016 r. 
Największy wzrost wartości zawartych ugód wystąpił w rodzaju świadczenia 
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – o 54,9%  
(o 9.731,2 tys. zł), rehabilitacja lecznicza – o 25,6 % (o 12.721,7 tys. zł) i leczenie 
stomatologiczne – o 84,6 % (o 1.667,2 tys. zł). 

Wartość zapłaconych w 2017 r. ugód i wyroków sądowych dotyczących kosztów 
świadczeń z lat poprzednich, wyniosła 19.219,2 tys. zł i była o 15.346,7 tys. zł 
(396,3 %)197 wyższa od w porównaniu do 2016 r.  

(Dowód: akta kontroli Tom II str. 1-2, 55, 520)  

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że bezpośrednią przyczyną zwiększenia finansowania 
w ramach ugód był wzrost wartości świadczeń ponadlimitowych oraz wskaźników 
finansowania tych świadczeń198. Wskazał również na ujęcie w kosztach świadczeń 
2017 r. ugód za lata ubiegłe finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa.  

 (Dowód: akta kontroli Tom II str. 519) 

Według stanu na koniec 2017 r., Oddział przygotował 3.088 ugód199 na kwotę 
144.825,6 tys. zł, z czego zawarł 2.900 ugód na kwotę 134.078,6 tys. zł (92,6 %). 
Różnica pomiędzy liczbą i wartością przygotowanych, a ostatecznie zawartych ugód 
wynikała z braku akceptacji warunków ugód przez świadczeniodawców i absencji 
osób reprezentujących podmiot leczniczy w terminie zawierania ugód.  

(Dowód: akta kontroli Tom II str. 469-470) 

                                                      
192 Związanych z prowadzoną profilaktyką zdrowotną (w AOS) i w zakresie badania genetyczne (świadczenia zdrowotne 
kontraktowane odrębnie). 
193 Zawartych w pismach znak: DEF.4300.2.3.2017/2018.10180.DAJ z 14 lutego 2018 r., DEF.4300.2.3.2017/2017.68761.BE z 
30 listopada 2017 r., DEF.4300.3.2017/2017.60964.DAJ z 27 października 2017 r., NFZ/CF/DEF/2013/077/0348/W/34525/DAJ 
z 18 grudnia 2013 r., NFZ/CF/DEF/2013/W/01498/BE z 21 stycznia 2013 r.  
194 Zarządzenie nr 22/2018 z 22 stycznia 2018 r. 
195 Ugody zawarte w ciągu 2017 r. oraz ugody końcoworoczne. 
196 W 2016 r. Oddział zawarł 2.478 ugód na kwotę 277.171,0 tys. zł. 
197 Wartość ugód i wyroków sądowych dotyczących świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych wyniosła w 2016 r. 3.872,5 tys. zł 
198 Ustalone dla poszczególnych zakresów świadczeń zdrowotnych dodatnie różnice pomiędzy wynikającą z zawartych 
kontraktów wartością wykonanych i sprawozdanych przez świadczeniodawców świadczeń, a kwotą zobowiązania umownego.  
199 Ugody końcoworoczne. 
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Wartość świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowach, których nie 
ujęto w księgach rachunkowych 2017 r. wynosiła w 23.057,3 tys. zł i była wyższa  
o 21.026,6 tys. zł (o 1.035,4 %) od wartości takich świadczeń w 2016 r.200 

(Dowód: akta kontroli Tom II str. 31, 43, 55) 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że wzrost wartości nieuregulowanych świadczeń 
ponadlimitowych w 2017 r. wynikał głównie z braku akceptacji ugód pozasądowych 
przez sześciu świadczeniodawców, dla których organem założycielskim jest 
Marszałek Województwa Śląskiego. 

(Dowód: akta kontroli Tom II str. 520) 

Badanie dokumentacji próby 48 ugód pozasądowych zawartych przez Oddział  
z pięcioma świadczeniodawcami ubiegającymi się o największe kwoty świadczeń 
ponadlimitowych, na łączną kwotę 32.554,6 tys. zł (8,5 % wartości zawartych ugód), 
wykazało, że Oddział zawierał te ugody według jednakowych procedur określonych 
w wytycznych Prezesa NFZ i zasad ustalonych przez zespół roboczy Oddziału. 
Środki finansowe uzyskane przez Oddział w wyniku zawarcia ugód zmniejszających 
kwotę zobowiązań były przeznaczane na zapłatę innych świadczeń 
ponadlimitowych. 

 (Dowód: akta kontroli Tom II str. 59-108, 471-473, 521-625, 655-664) 

Według stanu na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 r., wartość 
niesfinansowanych i niezrzeczonych świadczeń zrealizowanych w 2017 r. wynosiła 
136,2 tys. zł i dotyczyła świadczeń jednego świadczeniodawcy zrealizowanych 
w ramach pakietu i diagnostyki onkologicznej. Przyczyną niesfinansowania tych 
świadczeń było zwlekanie z podpisaniem, a następnie odrzucenie przez 
świadczeniodawcę propozycji kompleksowej ugody do umowy Podstawowego 
Szpitalnego Zabezpieczenia realizowanej w IV kwartale 2017 r., która dotyczyła 
finansowania wszystkich sprawozdanych świadczeń nielimitowanych i limitowanych 
w 100%. 

 (Dowód: akta kontroli: Tom II str. 56) 

4.4. Zobowiązania Oddziału 

Wartość zobowiązań krótkoterminowych Oddziału na koniec 2017 r. wynosiła 
866.566,0 tys. zł i była niższa o 46.572,0 tys. zł (tj. o 5,1%) od wartości zobowiązań 
krótkoterminowych na koniec 2016 r.201 Oddział nie posiadał zobowiązań 
długoterminowych na koniec 2017 r. 

W 2017 r. w Oddziale nie występowały zobowiązania wymagalne. W ewidencji 
księgowej Oddziału nie stwierdzono płatności odsetek za zwłokę i kar umownych. 
W 2017 r. wystąpił jeden przypadek zajęcia komorniczego202 - w kwocie 3,9 tys. zł. 
Wniosek złożył były pracownik, celem wyegzekwowania od Oddziału środków, 
z których winny być opłacone zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dotyczące ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop203. 
Odsetki w łącznej kwocie 779,9 tys. zł związane były z wyrokami sądowymi,  
na mocy których Oddział zapłacił roszczenia sporne na rzecz pięciu 
świadczeniodawców, jednego świadczeniobiorcy i byłego pracownika.  

 (Dowód: akta kontroli: Tom II str. 6-13, 36, 47, 459-462) 
                                                      
200 Wartość świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowach, których nie ujęto w księgach rachunkowych 2016 r. 
wynosiła 2.030,7 tys. zł. 
201 Zobowiązania krótkoterminowe Oddziału na koniec 2016 r. wynosiły 913.138,0 tys. zł. 
202 Przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód. 
203 Postępowanie przed sądem w toku. 
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W 2017 r. ostatecznie zakończono 34 sprawy, w których zasądzono od Oddziału 
NFZ zapłatę łącznie 20.668,9 tys. zł, w tym: 

- siedem związanych ze świadczeniami zdrowotnymi udzielonymi ponad limity 
z kwotą 17.556,6 tys. zł w wyrokach lub ugodach sądowych,  

- cztery o zapłatę wynikających z wykonania umowy z kwotą 8,8 tys. zł 
w wyrokach lub ugodach sądowych, 

- oraz 23 związane z innymi postępowaniami sądowymi z kwotą 3.103,5 tys. zł 
w wyrokach lub ugodach sądowych. 

Na koniec IV kwartału 2017 r., w toku było 69 spraw sądowych w związku  
ze złożonymi przez świadczeniodawców pozwami przeciwko Oddziałowi, w których 
wnioskowano o zapłatę łącznie kwoty 153.085,7 tys. zł, w tym: 11 związanych  
ze świadczeniami zdrowotnymi udzielonymi ponad limity na 83.321,1 tys. zł,  
10 o zapłatę wynikających z wykonania umów na 3.783,0 tys. zł i 48 dotyczących 
innych postępowań sądowych na 65.981,6 tys. zł. 

(Dowód: akta kontroli: Tom II str. 457-458) 

W ocenie NIK, plan finansowy sporządzono prawidłowo, z uwzględnieniem 
wytycznych Prezesa NFZ. NIK dostrzega przy tym, że Rada Oddziału pozytywnie 
opiniując w czerwcu 2016 r. projekt planu finansowego na 2017 r. zwróciła uwagę 
na ryzyko ograniczenia dostępności do świadczeń dla pacjentów. W ocenie NIK, 
Oddział podejmował odpowiednie działania w celu pełnego wykorzystania środków 
na świadczenia zdrowotne. Działanie te polegały na monitorowaniu i negocjowaniu 
wykonania umów w sytuacji wykazywania świadczeń ponad limit określony 
w umowach, bądź niedowykonania świadczeń. Wskutek powyższego w 2017 r. 
wykorzystano 97,7 % kwoty przeznaczonej w planie finansowym na realizację 
świadczeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie finansowym, dotyczących 
przychodów i wydatków Oddziału.  
 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli204 
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 Katowicach. 

Katowice, dnia 27 czerwca 2018 r. 
  

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Katarzyna Kozieł 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

 
  

                                                      
204 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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