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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 

Okres objęty 
 kontrolą 

P/13/131 – Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej. 

Lata 2011 – 2013 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz lata wcześniejsze 
w zakresie czynności planistycznych, przygotowawczych (uczestnictwa jednostek  
w konkursach ofert) i danych statystycznych niezbędnych do porównań. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Agnieszka Olejarz, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 86657 z dnia 19 września  
2013 r.  (dowód: akta kontroli str. 1, 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach (dalej: ŚOW 
NFZ lub Oddział), ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zofia Wilczyńska, Dyrektor ŚOW NFZ. (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej w latach 2011 – 2013. 

Pozytywną ocenę uzasadnia ustalenie obszarów kontraktowania w sposób zabezpieczający 
na terenie całego województwa ciągłość i dostępność świadczeń, prawidłowe weryfikowanie 
złożonych ofert dotyczących rehabilitacji leczniczej, skuteczne i zgodne z art. 142 ust. 7 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych2 przeprowadzanie negocjacji z co najmniej dwoma oferentami, o ile  
w konkursie brał udział więcej niż jeden oferent, zawieranie umów o udzielanie świadczeń 
rehabilitacji leczniczej z podmiotami spełniającymi wymagania, określone przez Ministra 
Zdrowia i Prezesa NFZ, zwiększanie wydatków na świadczenia zdrowotne. 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:  

− niesporządzaniu harmonogramów posiedzeń komisji konkursowych w przypadku dużej 
liczby ofert, co było niezgodne z punktem 3.1.2.2. Procedury konkursu ofert lub rokowań 
prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych3 (dalej: Procedury); 

− braku uzasadnienia dokumentacji badanych postępowań 11 z 36 propozycji Oddziału 
odbiegających od propozycji ofertowych; 

− nierzetelnym sporządzeniu czterech protokołów z posiedzeń Komisji konkursowej 
w części niejawnej z dnia 28 grudnia 2011 r. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
2 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. 
3 Symbol nr 2011/001/BO/KONTR/5.9 z 29 września 2011 r. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie dostępu do usług rehabilitacyjnych 
finansowanych ze środków publicznych 

1.1. Plan kosztów świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej na dzień 
1 stycznia 2011 r. wynosił 59.778 tys. zł, a na dzień 1 stycznia 2012 r. – 68.599 tys. zł. Na 
koniec każdego roku plan ten był wyższy od zaplanowanego na początku okresu i wynosił  
w 2011 r. – 61.678 tys. zł (wzrost o 3,2%) i w 2012 r. – 73.079 tys. zł (wzrost o 6,5%). Plan 
kosztów na świadczenia zdrowotne zrealizowano poniżej założeń, tj. w 2011 r. w wysokości 
60.301,8 tys. zł (97,8%) i w 2012 r. w wysokości 71.963,2 tys. zł (98,5%). W stosunku do 
2010 r., plan po zmianach i wykonanie kosztów świadczeń rehabilitacji leczniczej były  
w 2011 r. odpowiednio o 7,5% i 5,7% wyższe. (dowód: akta kontroli str. 4-12) 

Plan zakupu świadczeń zdrowotnych na 2011 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza został 
zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału 31 sierpnia 2010 r. W planie tym wskazano, że 
priorytetem regionalnym, który Oddział powinien uwzględnić na etapie kontraktowania 
świadczeń, jest zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych  
w domu pacjenta. W celu wyrównania poziomu zabezpieczenia świadczeń fizjoterapii 
ambulatoryjnej na 10 tys. mieszkańców powiatu, Oddział założył zwiększenie procentowe 
wartości kontraktów o 5% w powiatach: staszowskim, buskim, koneckim, skarżyskim, 
ostrowieckim i w mieście Kielce, o 10% w powiatach: starachowickim, sandomierskim  
i kieleckim oraz o 15% w powiatach: jędrzejowskim, pińczowskim, opatowskim, 
włoszczowskim i kazimierskim. Zaproponował, by te zwiększenia dotyczyły placówek, które 
świadczą usługi w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej ponad limit zawarty w umowie oraz 
realizują świadczenia w domu pacjenta na poziomie wyższym niż 3% wartości 
miesięcznego kontraktu. Procentowe zwiększenie kontraktu przyjęto zgodnie  
z następującym schematem: 
− 30% planowanego wskaźnika wzrostu kontraktów dla powiatu, w placówkach 

realizujących świadczenia w domu pacjenta na poziomie od 3% do 15% wartości 
całkowitego wykonania w 2010 r., 

− 50% planowanego wskaźnika wzrostu kontraktów dla powiatu, w placówkach 
realizujących świadczenia w domu pacjenta na poziomie powyżej 15% do 50% wartości 
całkowitego wykonania w 2010 r. 

W placówkach realizujących ww. świadczenia na poziomie powyżej 50% całkowitego 
wykonania zaplanowano wzrost kontraktów o 30% wartości świadczeń udzielanych w domu 
pacjenta w okresie od stycznia do czerwca 2010 r., nieprzekraczających symulowanego 
wykonania w 2010 r. W powiatach pińczowskim i kazimierskim, w których 
świadczeniodawcy nie realizują świadczeń w domu pacjenta, z uwagi na fakt, iż wskaźnik 
zabezpieczenia na 10 tys. mieszkańców odbiega znacznie od średniej krajowej  
i wojewódzkiej zaplanowano wzrost o 15% wartości całkowitego wykonania w 2010 r. 
(dowód: akta kontroli str. 13-29) 

W Planie zakupu świadczeń zdrowotnych na 2012 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza, 
zatwierdzonym przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych w dniu 31 sierpnia 2011 r. 
(zmiany do tego planu zatwierdzono 7 i 24 października 2011 r.), określono, iż priorytetami 
regionalnymi będą zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych  
w domu pacjenta oraz do świadczeń rehabilitacji neurologicznej. W ramach realizacji ww. 
priorytetów wprowadzono następujące założenia:  
− w zakresie rehabilitacji neurologicznej (założenia powodujące wzrost wartości 

kontraktów w 2012 r. o 15%): 
a) ogłoszenie postępowań konkursowych na liczbę punktów wynikającą  

z rocznego wykonania symulowanego na podstawie rzeczywistej realizacji 
kontraktów na danym obszarze w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. Wyjątek 
stanowił powiat starachowicki, w którym mimo wykonania na poziomie 89%, na 
2012 r. zaplanowano środki na poziomie kontraktu aktualnego na ww. dzień 
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przeliczonego na cały rok („niedowykonanie”  wynikało z krótkiego okresu działania 
oddziału rehabilitacji neurologicznej), 

b) ustalenie wartości punktu na poziomie 1,05 zł, 
− w zakresie rehabilitacji udzielanej w warunkach domowych (założenia powodujące 

zwiększenie w 2012 r. liczby punktów o 305%): 
a) na terenach, na których udzielane były świadczenia w zakresie fizjoterapii domowej, 

ogłoszenie postępowań konkursowych na liczbę punktów wynikającą  
z rocznego wykonania symulowanego na podstawie rzeczywistej realizacji 
kontraktów w okresie od stycznia do czerwca 2011 r., 

b) ogłoszenie postepowań konkursowych na wartość 50 tys. zł na obszarach, na 
których w 2011 r. nie było świadczeniodawców udzielających świadczeń  
w zakresie fizjoterapii domowej, w przypadku, gdy Oddział miał sygnały  
o zamiarze przystąpienia do konkursu nowych oferentów z tego obszaru, 

c) dodatkowe zabezpieczenie 1.000 tys. zł na terenie miasta Kielce ze względu na fakt, 
iż niektóre placówki z tego terenu, w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej świadczą 
usługi w domu pacjenta na poziomie wyższym niż 70% całkowitego wykonania, 
corocznie zwiększa się zapotrzebowania na tego typu usługi oraz pojawiają się 
sygnały o trudnościach w realizacji skierowań na fizjoterapię domową, 

d) ustalenie wartości punktu na poziomie 1,00 zł. (dowód: akta kontroli str. 30-67) 

W Planie zakupu świadczeń zdrowotnych na 2013 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza, 
zatwierdzonym 25 września 2012 r. (zmiany do tego planu zatwierdzono 18 października 
2012 r.), podtrzymano priorytety regionalne wskazane w poprzednim planie oraz przyjęto 
nowy priorytet, którego założeniem było zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie 
rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych. W celu zrealizowania tego 
priorytetu regionalnego zaplanowano zwiększenie wartości kontraktów o 20% 
symulowanych „nadwykonań” w 2012 r. w:  
− powiatach, w których wskaźnik zabezpieczenia świadczeń na 10 tys. mieszkańców jest 

niższy od analogicznego wskaźnika dla województwa, a wykonanie w okresie od 
stycznia do czerwca 2012 r. było powyżej limitu określonego w umowach, 

− powiecie buskim, ze względu na m.in. długi czas oczekiwania na realizację świadczeń 
(ok. 400 dni), wykonanie świadczeń ponad limit określony w umowach oraz na  fakt, iż 
pacjenci z innych województw stanowią ponad 51% wszystkich rehabilitowanych 
pacjentów,   

oraz zwiększenie wartości kontraktu dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze o 500 tys. zł, na zakup świadczeń na dodatkowe 12 łóżek. 
Dla placówek świadczących usługi w zakresie rehabilitacji neurologicznej, u których 
odnotowano „nadwykonania” jako podstawę do ustalenia wartości kontraktów na 2013 r. 
przyjęto liczbę punktów wynikającą z kontraktów na 2012 r. zwiększoną o 70% 
symulowanego rocznego „nadwykonania” opartego na wykonaniu w okresie od stycznia do 
czerwca 2012 r., natomiast dla placówek mających „niedowykonania” – liczbę punktów 
wynikającą z symulowanego wykonania opartego na realizacji w ww. okresie. Ponadto 
zaproponowano zabezpieczenie dodatkowych środków na świadczenia, które będą 
udzielane przez nowych świadczeniodawców wyłonionych w postępowaniu konkursowym 
ogłoszonym na grupę powiatów: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski i kazimierski. Dla 
placówek realizujących w ramach  fizjoterapii ambulatoryjnej świadczenia w domu pacjenta 
na poziomie wyższym niż 30% całkowitego wykonania jako podstawę do ustalenia wartości 
kontraktów na 2013 r. przyjęto liczbę punktów wynikającą z kontraktów na 2012 r. 
zwiększoną o 20% symulowanego rocznego „nadwykonania” ww. świadczeń opartego na 
wykonaniu w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. W zakresie fizjoterapii domowej 
zaplanowano kontrakty na poziomie symulowanego rocznego wykonania w 2012 r. 
wyliczonego oparciu o wykonanie za okres od stycznia do czerwca 2012 r. (dowód: akta 
kontroli str. 68-106) 
W planach zakupu świadczeń na rehabilitację leczniczą Oddział przeznaczył: 62.473,7 tys. 
zł w 2011 r., 72.378,5 tys. zł w 2012 r. i 75.770,4 tys. zł w 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 
21-29, 65-67, 94-99) 

W Planie zakupu świadczeń na 2012 r. w rodzaju rehabilitacja lecznicza, ŚOW NFZ ustalił 
obszary kontraktowania w podziale na: fizjoterapia ambulatoryjna – powiaty, gminy, grupy 
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gmin (70 postępowań), lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – powiaty, grupy 
powiatów i gmin (12), rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego – 
województwo, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – powiaty i grupy 
powiatów (11), rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – powiaty, grupy 
powiatów i gmin (10), rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych – grupy 
powiatów (2), rehabilitacja neurologiczna – grupy powiatów (6), rehabilitacja słuchu i mowy 
– województwo, fizjoterapia domowa – powiaty i grupy powiatów (11), rehabilitacja 
kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym – województwo, rehabilitacja wzroku – 
województwo oraz rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych – 
województwo. Powyższy sposób ustalenia obszarów kontraktowania zabezpieczał 
dostępność świadczeń na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Podstawą 
konstruowania obszarów kontraktowania była liczba i terytorialne położenie funkcjonujących 
placówek, analiza migracji wewnętrznej w obrębie województwa oraz sygnały  
o potencjalnych nowych oferentach.  

Wyznaczone w powyższym planie obszary kontraktowania uległy zmianie w stosunku do 
poprzedniego procesu kontraktowania (m.in. zwiększyła się ich liczba w wyniku podziału 
dotychczasowych obszarów na mniejsze, ustalono obszary dla trzech nowych zakresów,  
tj. rehabilitacji wzroku, rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych  
i rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku dziennym). (dowód: akta kontroli str. 33, 34, 64, 
108-110) 

1.2. W procesie planowania zakupu świadczeń rehabilitacji leczniczej dokonywano 
analiz: porównawczych wskaźników zabezpieczenia na 10 tys. mieszkańców dla 
województwa świętokrzyskiego i dla Polski w poszczególnych zakresach świadczeń, 
sytuacji epidemiologicznej w województwie świętokrzyskim, migracji ubezpieczonych  
w obrębie województwa i poza nim oraz kolejek oczekujących na świadczenia  
w poszczególnych zakresach. W planowaniu kosztów ww. świadczeń na dany rok 
uwzględniano poziom kontraktów pierwotnych z roku poprzedniego, poziom rzeczywistej 
realizacji umów w I półroczu roku poprzedniego oraz opartą na niej roczną symulację 
wykonania kontraktów. Ponadto – jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Oddziału – w procesie 
tym, w szczególności w planowaniu obszarów kontraktowania świadczeń, brano pod uwagę 
potencjał kadrowy, ilość łóżek na oddziałach rehabilitacyjnych oraz połączenia 
komunikacyjne pomiędzy placówkami a miejscem zamieszkania pacjenta. (dowód: akta 
kontroli str. 13-100, 111, 112) 

1.3. W latach 2011-2013 (III kwartał), Oddział nie otrzymał ze strony konsultantów 
wojewódzkich/krajowych z zakresu rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej 
oraz fizjoterapii lub innych instytucji zewnętrznych żadnych pisemnych informacji, które 
mógłby wykorzystać do planowania poziomu kontraktowania poszczególnych zakresów 
świadczeń rehabilitacji leczniczej. Z uwagi na stale występujące u niektórych 
świadczeniodawców nadwykonania w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, w kontekście 
wykonywania większej liczby zabiegów niż jest to możliwe we wykazanym w umowie czasie 
pracy personelu uprawnionego do ich realizacji, Oddział zwrócił się do konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii o skontrolowanie 10 placówek, z których do dnia 
4 października 2013 r. (tj. do dnia badania tego zagadnienia przez kontrolera NIK) 
skontrolowano dwie. W obu placówkach wykryto nieprawidłowości polegające na 
niezgodności w wykazanym zestawie wykonywanych procedur, a czasem pracy. Pismem  
z 27 listopada 2012 r., w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w Niepublicznym 
Zakładzie Rehabilitacyjno-Pielęgniarskim w Ostrowcu-Świętokrzyskim mieszczącym się na 
terenie Zespołu Szkół Specjalnych, polegającymi m.in. na wykonywaniu zabiegów 
fizjoterapeutycznych i terapii zajęciowej (wchodzących w skład świadczeń realizowanych 
podczas pobytu dziecka w ośrodku dziennym) podczas zajęć szkolnych (na lekcjach 
wychowania fizycznego i plastyki), Oddział zwrócił się do ww. konsultanta z prośbą o opinię 
w tej sprawie i sugestie dotyczące optymalnego modelu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami 
wieku rozwojowego z różnym stopniem inwalidztwa dla grupy wiekowej od 8 do 18 lat. 
Stanowisko w powyższej sprawie, zawierające propozycje rozwiązań zgłoszonego 
problemu, konsultant przedstawił w piśmie z 12 grudnia 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 
113-127) 
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Z wyjaśnień Dyrektora Oddziału wynika, że wyniki kontroli przeprowadzonych przez 
konsultantów oraz ich opinie mogą być wykorzystywane przy tworzeniu planu zakupu 
świadczeń, planu kontroli lub zlecaniu kontroli doraźnych. (dowód: akta kontroli str. 113) 

Zgodnie z art. 107 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych4 (dalej świadczeniach opieki 
zdrowotnej), dyrektor oddziału wojewódzkiego, wykonując zadania, o których mowa w ust. 5 
(m.in. przygotowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok 
następny), współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami 
świadczeniodawców i ubezpieczonych działającymi w danym województwie, w celu stałego 
monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców na terenie 
danego województwa oraz prawidłowej realizacji zadań Funduszu. 

Dyrektor Oddziału wyjaśniła, iż realizując ww. obowiązki nieustannie podejmuje działania  
w kierunku poprawy dostępności do świadczeń poprzez współpracę z konsultantami  
z danych dziedzin medycyny, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami 
świadczeniodawców i ubezpieczonych. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 
polega m.in. na przekazywaniu Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa 
Świętokrzyskiego danych, które miały być wykorzystywane jako element diagnozy 
zapotrzebowania na określone świadczenia medyczne w województwie świętokrzyskim. 
(dowód: akta kontroli str. 486, 489-518) 

1.4. Zarządzeniem nr 99/2011 z 24 października 2011 r. Dyrektor ŚOW NFZ powołał 
Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowań na zawarcie umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej na rok 2012 i lata następne 
(dalej: Komisja). W skład tej Komisji weszło 11 osób, w tym sześć spoza Działu 
Kontraktowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Wyłączenie członka 
Komisji i powołanie nowego członka5 z powodu okoliczności wymienionych w § 5 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania  
o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, 
powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań6 miało miejsce w jednym 
przypadku (tj. w postępowaniu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na 
terenie gminy Kielce w zakresie fizjoterapii domowej, na wniosek członka Komisji z powodu 
powinowactwa w linii prostej z oferentem). (dowód: akta kontroli str. 128-134) 

Liczbę osób wchodzących w skład Komisji – jak wyjaśniła Dyrektor Oddziału – można by 
uznać za wystarczającą, o ile członkowie danej komisji podczas konkursu ofert nie musieli  
w tym samym czasie wykonywać bieżącej pracy związanej ze swoim stanowiskiem. (…) 
powołuję optymalną liczbę osób, zgodnie z możliwościami Oddziału. (…) Z uwagi na 
ograniczone zasoby personalne Dyrektor ŚW OW NFZ  nie może powołać większej liczby 
osób do pracy w komisjach konkursowych przy spełnieniu powyższych założeń  
i  jednoczesnym zachowaniu płynności realizacji bieżących zadań Oddziału (dowód: akta 
kontroli str. 486, 487) 

W dniach 1, 4 i 5 października 2010 r. przeprowadzono instruktaż dla członków komisji 
konkursowych z zakresu funkcjonalności systemu informatycznego o symbolu KS-SIKCH. 
W dniu 4 listopada 2011 r. odbyło się wewnętrzne szkolenie dla kierowników sekcji oraz 
przewodniczących komisji konkursowych, na którym omówiono procedury konkursu ofert. 
Ponadto – jak wynika z wyjaśnień Dyrektor ŚOW NFZ – przed ogłoszeniem postępowań 
konkursowych organizowane były wewnętrzne przeszkolenia pracowników 
zaangażowanych w proces kontraktowania. Fakt ich przeprowadzenia nie został 
udokumentowany.  

                                                      
4 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. 
5 Zarządzeniem nr 117/2011 Dyrektora ŚOW NFZ z 10 listopada 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 
ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
w rodzaju rehabilitacja lecznicza obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz 
powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia postępowań. 
6 Dz. U. Nr 273, poz. 2719. 
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Oddział nie prowadził szkoleń dla oferentów planujących udział w postępowaniach 
konkursowych na rok 2012 i lata następne w zakresie rehabilitacji leczniczej. Dla tych 
oferentów w dniach 21 września i 27 października 2011 r. na stronie internetowej ŚOW NFZ 
zamieszczono komunikaty dotyczące procesu kontraktowania świadczeń zdrowotnych.  

W ramach działań współfinansowanego przez Unię Europejską projektu szkoleniowego 
„Akademia NFZ”, w dniach 25 i 26 września 2013 r. Oddział przeprowadził szkolenie  
z zasad prawidłowego przygotowywania ofert w ramach postępowań na udzielenie 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto z dniem 
1 października 2013 r. została uruchomiona Platforma e-learning wraz z Portalem 
informacyjnym, której głównym celem jest udostępnienie szkoleń w formie lekcji dla 
pracowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadających umowę  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Oddziałem Wojewódzkim NFZ. (dowód: 
akta kontroli str. 137-159) 

Do przeprowadzania konkursu głównego ŚOW NFZ wykorzystywał dwa pomieszczenia  
w swojej siedzibie. (dowód: akta kontroli str. 160-162) 

Dyrektor Oddziału nie występował do Prezesa NFZ na podstawie art. 156 ust. 1 ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej o zgodę na zawarcie umów na czas dłuższy niż 3 lata. 
(dowód: akta kontroli str. 170) 

1.5. W I kwartale 2011 r. ogłoszono dwa postępowania konkursowe uzupełniające (jedno 
w zakresie rehabilitacji neurologicznej, drugie w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej). Oba 
postępowania zostały rozstrzygnięte. 
W ramach konkursu głównego ogłoszonego w 2011 r. na lata 2012-2014 dla świadczeń  
z zakresu rehabilitacji leczniczej Oddział prowadził 127 postępowań. Jedno z nich odwołano 
z powodu braku możliwości rzetelnej oceny potencjału oferentów. 16 postępowań  
(tj. 12,6%) unieważniono, z tego: cztery ze względu na brak ofert, 11 z powodu odrzucenia 
wszystkich złożonych ofert i trzy, ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty (jedynej  
w postępowaniu) przewyższała kwotę, którą Oddział przeznaczył na finansowanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu. Po konkursie głównym 
przeprowadzono 17 postępowań uzupełniających, przy czym dwa z nich unieważniono  
z powodu odrzucenia jedynej złożonej oferty. (dowód: akta kontroli str. 163-169) 

W latach 2011-2013 ŚOW NFZ nie prowadził postępowań w trybie rokowań. (dowód: akta 
kontroli str. 170) 

Według Procedury, po otwarciu ofert w części jawnej konkursu, komisja konkursowa 
dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalno-prawnym. Sprawdzenie polega na 
stwierdzeniu czy oferta nie podlega odrzuceniu lub nie pozostaje bez rozpatrzenia. Oferty 
złożone w formie elektronicznej wczytuje się do systemu informatycznego i dokonuje 
sprawdzenia, czy forma elektroniczna jest zgodna z forma papierową. Komisja weryfikuje, 
czy oferta zawiera wymagane dokumenty oraz ewentualnie wzywa oferenta do ich 
uzupełnienia. Komisja m.in. weryfikuje prawidłowość wykazania w ofercie personelu (w tym 
konflikty harmonogramu ich pracy), przeprowadza kontrolę oferenta (obligatoryjnie  
u „nowych” oferentów), w ramach której sprawdza m.in. wyposażenie w sprzęt medyczny 
niezbędny do udzielania świadczeń. Postępowanie w części jawnej konkursu zostaje 
zakończone poprzez sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej. 

Badanie w zakresie weryfikacji przez Oddział złożonych ofert przeprowadzono na próbie 
19 postępowań dobranych w sposób celowy, w tym 17 prowadzonych w ramach konkursu 
głównego (łącznie analizie poddano 93 oferty). Zbadano tryb postępowań ŚOW NFZ  
w zakresie oceny formalno-prawnej oferty, oceny merytorycznej, dokonywania wezwań do 
uzupełnienia braków formalnych oraz do usunięcia rozbieżności pomiędzy odpowiedziami 
udzielonymi na pytania ankietowe, a zawartością oferty i jej załącznikami, przeprowadzenia 
kontroli u oferentów oraz stosowania właściwej punktacji określonej w załączniku do 
zarządzenia nr 54/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r. W wyniku ww. 
badania ustalono, że: 
− wszystkie oferty zostały poddane ocenie formalno-prawnej; 
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− wszystkie 87 ofert nieodrzuconych, w tym 32 po uzupełnieniu braków formalnych na 
wezwanie Komisji, zawierały wszystkie dokumenty formalno-prawne określone  
w szczegółowych warunkach postępowania (tj. wymagane dokumenty lub 
oświadczenia, o których mowa w części B formularza Sprawdzenie spełnienia 
warunków formalnych oferty, stanowiącego załącznik nr 15 do Procedury); 

− sześć ofert zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymaganych warunków 
określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa NFZ na 
podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (trzech 
oferentów ze względu na brak komórki organizacyjnej o kodzie resortowym 
wymaganym załącznikiem nr 1n do zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ  
z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w zakresie rehabilitacji leczniczej, dwóch z powodu niespełnienia warunków 
koniecznych w postaci zagwarantowania świadczeń przez odpowiedni personel  
i jednego ze względu na brak wymaganego sprzętu); 

− dla postępowań o numerach 13-12-000233/REH/05/1/05.1310.208.02/1, nr 13-12-
000291/REH/05/1/05.1300.207.02/1,13-12-000242/REH/05/1/05.1310.208.02/1 i 13-
12-000315/REH/05/1/05.2300.022.02/1, w ramach których wpłynęło odpowiednio 28, 
13, 8 i 9 ofert, nie sporządzono harmonogramów posiedzeń, które zawierałyby terminy 
posiedzeń komisji konkursowych oraz wskazanie ofert otwieranych na poszczególnych 
posiedzeniach; 

− Oddział „ręcznie” weryfikował zgodność odpowiedzi ankietowych z częścią opisową 
oferty. Na wszystkich ofertach widniały „ślady” tej weryfikacji merytorycznej 
(„odhaczenia” bez podpisu bądź parafy osoby stawiającej); 

− dla wszystkich ofert sporządzone zostały „karty kontrolne”, na których podpisały się 
osoby dokonujące określonych czynności np. sprawdzenia merytorycznego oferty  
(w tym weryfikacji konfliktu harmonogramu personelu); 

− dokonano kontroli 24 z 25 „nowych”7 oferentów (pozostały oferent nie został 
skontrolowany, ponieważ jego oferta została odrzucona) i 21 z 68 „starych” oferentów; 

− w 40 przypadkach na 93, Komisja wezwała oferenta do usunięcia rozbieżności 
pomiędzy odpowiedziami udzielonymi na pytania ankietowe a zawartością oferty i jej 
załącznikami (dotyczących sprzętu, personelu i harmonogram czasu pracy), 
niewyjaśnienie rozbieżności skutkowało korektą odpowiedzi i punktacji w systemie 
informatycznym o symbolu KS-SIKCH, a w trzech przypadkach odrzuceniem oferty;  

− wszystkie nieodrzucone oferty spełniały wymogi i warunki realizacji świadczeń określone 
w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr  53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 
2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  
w rodzaju rehabilitacja lecznicza;        

− wszystkie oferty zostały ocenione według kryteriów określonych w zarządzeniu  
Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowy Fundusz Zdrowia z dnia 30 września 2011 r.  
w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przy ocenie ofert stosowano 
właściwą punktację określoną w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia. (dowód: akta 
kontroli str. 528-538) 

W 2011 i 2012 r. (w ramach konkursu głównego i konkursów uzupełniających) o zawarcie 
umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej ubiegało się 
178 podmiotów niepublicznych i 102 podmioty publiczne. Oferty na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy, rehabilitacji wzroku i fizjoterapii 
domowej złożyły wyłącznie podmioty niepubliczne (odpowiednio dwa, jeden i 26),  
a w zakresie rehabilitacji neurologicznej i rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach 
stacjonarnych – wyłącznie podmioty publiczne (odpowiednio dziesięć i dwa). W zakresie 
fizjoterapii ambulatoryjnej ubiegało się 95 podmiotów niepublicznych i 50 publicznych,  
w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej – 22 i 14, w rehabilitacji dzieci  
z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym – 10 i jeden,  

                                                      
7 Świadczeniodawcy, którzy po raz pierwszy ubiegali się o kontrakt w danym zakresie. 
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w rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku/oddziale dziennym – dwa i jeden, w rehabilitacji 
kardiologicznej w warunkach stacjonarnych – po jednym z każdego typu podmiotów,  
w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym – 16 i 13, w rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych – cztery i 10. (dowód: akta kontroli str. 539) 

W 2011 i 2012 r., w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych  
w ofertach, komisje konkursowe przeprowadziły 152 kontrole u świadczeniodawców 
ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
rehabilitacji leczniczej, w tym 85 u wszystkich „nowych” oferentów, których oferty nie zostały 
odrzucone. (dowód: akta kontroli str. 541-562) 

W toku prowadzonych w 2011 i 2012 r. postępowań konkursowych o udzielenie świadczeń 
rehabilitacji leczniczej odrzucono 33 oferty z powodu niespełnienia warunków koniecznych. 
Główną przyczyną ich odrzucenia były braki w zakresie posiadanego sprzętu lub 
koniecznego personelu medycznego oraz niedostosowanie obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (np. brak windy, brak poręczy w węzłach sanitarnych). Nie wystąpiły 
przypadki odrzucenia oferty z powodu niespełnienia warunków formalnych. (dowód: akta 
kontroli str. 563-565) 

Spośród 314 złożonych ofert na udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej wybrano 
118 ofert podmiotów niepublicznych i 86 ofert podmiotów publicznych, w tym: w zakresie 
fizjoterapii ambulatoryjnej odpowiednio – 72 i 41, w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki 
rehabilitacyjnej – 15 i 12, w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego  
w ośrodku/oddziale dziennym – siedem i jedną, w rehabilitacji kardiologicznej  
w ośrodku/oddziale dziennym – jedną podmiotu publicznego, w rehabilitacji kardiologicznej  
w warunkach stacjonarnych – po jednym z każdego typu podmiotów, w rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym – 10 i 12, w rehabilitacji ogólnoustrojowej  
w warunkach stacjonarnych – cztery i 10. Z ofert zgłoszonych wyłącznie przez podmioty 
niepubliczne wybrano wszystkie w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy i rehabilitacji wzroku 
oraz pięć w zakresie fizjoterapii domowej (26), natomiast ze złożonych wyłącznie przez 
podmioty publiczne siedem w zakresie rehabilitacji neurologicznej i jedną w zakresie 
rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych. (dowód: akta kontroli str. 540) 

W okresie objętym kontrolą do dyrektora ŚOW NFZ złożono 28 odwołań od decyzji Komisji. 
Jedno z nich wniesione po terminie nie podlegało rozpatrzeniu, 17 zostało umorzonych 
(m.in. ze względu na wycofanie odwołania), a w pozostałych dziesięciu Dyrektor wydał 
decyzję o oddaleniu odwołania. W sześciu przypadkach zaskarżono decyzję Dyrektora 
Oddziału oddalającą odwołanie oferenta do Prezesa NFZ (jedno z tych odwołań wniesiono 
po terminie). Prezes NFZ utrzymał w mocy zaskarżone decyzje. W uzasadnieniu decyzji 
podał, iż wobec nienaruszenia zasad prowadzenia postępowania, odwołanie nie mogło 
zostać uwzględnione. Nie składano skarg na decyzje Prezesa NFZ do sądu 
administracyjnego. (dowód: akta kontroli str. 256-450) 

1.6. Według Procedury, część niejawna postępowania konkursowego rozpoczyna się od 
sporządzenia przez komisję konkursową rankingu otwarcia. Utworzony na podstawie 
złożonych i wczytanych ofert oraz ankiet ranking to zestawienie oferentów 
uporządkowanych w kolejności uzyskanych przez nich punktów. Łączna liczba punktów jest 
wynikiem oceny oferty pod względem kryteriów pozacenowych (jakość udzielanych 
świadczeń, ich kompleksowość, dostępność i ciągłość) oraz złożonej propozycji cenowej. 
Zgodnie z Procedurą, komisja konkursowa weryfikuje ofertę w zakresie liczby oferowanych 
świadczeń i przygotowuje propozycję Oddziału do negocjacji z oferentem. Propozycja ta 
powinna wynikać z danych dotyczących pierwotnej i ostatecznej wysokości poprzedniego 
kontraktu, wykonania świadczeń w poprzednim okresie rozliczeniowym, przesunięć 
pomiędzy zakresami i rodzajami świadczeń. Ponadto komisja powinna wziąć pod uwagę 
strukturę i zasoby świadczeniodawcy w kontekście zdolności do wykonania oferowanej 
liczby świadczeń oraz wymagania jakościowe zawarte w szczegółowych materiałach. 
Komisja ustala także, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wszystkie propozycje 
Komisji odbiegające od propozycji ofertowej lub odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej 
ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia wymagają pisemnego uzasadnienia. 
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Zgodnie z Procedurą, komisja konkursowa może przeprowadzić negocjacje ze wszystkimi 
lub wybranymi oferentami. Negocjacje komisja przeprowadza w celu uzgodnienia 
najkorzystniejszej ceny i liczby udzielanych świadczeń. Po każdorazowym spotkaniu 
negocjacyjnym, komisja sporządza protokoły z negocjacji podpisywane przez oferenta  
i członków komisji. Komisja konkursowa, w rankingu końcowym, zestawia malejąco 
oferentów wg uzyskanych przez nich punktów i dokonuje wyboru w kolejności zgodnej  
z uzyskaną pozycją w zestawieniu (do wyczerpania łącznej liczby planowanych do 
zakontraktowania świadczeń lub wartości określonych w ogłoszeniu). 

Analizy przeprowadzania przez ŚOW NFZ negocjacji z oferentami dokonano na próbie 
19 wytypowanych postępowań, o których mowa w punkcie 1.5. niniejszego wystąpienia. 
Badania wykazały, że negocjacje przeprowadzono w 13 postępowaniach (zgodnie z art. 142 
ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z co najmniej dwoma oferentami, o ile  
w konkursie brało udział więcej niż jeden oferent). W pozostałych postępowaniach 
negocjacje nie odbyły się, przy czym w trzech postępowaniach ze względu na złożenie 
oferty przez jednego oferenta, w dwóch z powodu zakwalifikowania do części niejawnej 
jednej oferty, a w jednym ze względu na fakt, iż dwie oferty uzyskały bardzo niską punktację 
w stosunku do trzeciej oferty (zwiększenie liczby punktów za ofertę cenową, po obniżeniu 
ceny za punkt, nie zmieniłoby sytuacji tych dwóch oferentów, do zawarcia umowy, z powodu 
punktacji i wartości zamówienia, zostałby wybrany trzeci oferent Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Kielcach).  

We wszystkich 13 postępowaniach, Komisja przeprowadziła negocjacje ze wszystkimi 
oferentami, których oferty nie zostały odrzucone w części jawnej postępowania lub 
wycofane przez oferenta. Negocjacje odbywały się jedno-, dwu- lub trzyetapowo. Zespoły 
negocjacyjne (od jednego do dwóch w postępowaniu) liczyły po dwie osoby. Spotkania 
negocjacyjne odbywały się w odstępach liczących od dwóch minut do półtorej godziny. 
Zdarzały się sytuacje, że godzinę spotkania negocjacyjnego ustalano w tym samym dniu  
z bardzo krótkim odstępem czasu lub nawet na tę samą godzinę, pomimo że w danym 
postępowaniu negocjował ze strony ŚOW NFZ jeden zespół negocjacyjny. Np.  
w postępowaniu nr 13-12-000299/REH/05/1/05.1300.207.02/1 dwóch oferentów zaproszono 
na 14 grudnia 2011 r. na godzinę 12.00, w postępowaniu nr 13-12-
000307/REH/05/1/05.2300.021.02/1 negocjacje dla czterech oferentów wyznaczono na 20 
grudnia 2011 r. na godziny: 13.23, 13.32, 13.36 i 13.46. (dowód: akta kontroli str. 171-181, 
454) 

W 17 badanych postępowaniach w Rankingach otwarcia z propozycjami Funduszu podano 
propozycje Komisji dotyczące liczby i ceny świadczeń, co było zgodne z punktem 3.2.1.2 
Procedury, który stanowi, iż  propozycja Komisji dotycząca liczby i ceny świadczeń musi być 
określona i nie może być równa zero. W rankingach otwarcia dotyczących pozostałych 
postępowań nie zawarto tych propozycji (w przypadku postępowania nr 13-12-
000308/REH/05/1/05.2300.026.02/1 dla dwóch z trzech ofert z uwagi na fakt, iż – jak 
wyjaśniła przewodnicząca Komisji, Monika Rybczyńska – oferty te w stosunku do trzeciej 
oferty Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach uzyskały bardzo niską punktację  
w rankingu otwarcia. Tak duża dysproporcja wskazywała na możliwość wybrania oferty 
jedynie WSZ w Kielcach (…), w przypadku postępowania nr 13-12-
000315/REH/05/1/05.2300.022.02/1 dla jednej z dziewięciu ze względu na wycofanie oferty 
przed sporządzeniem rankingu otwarcia). (dowód: akta kontroli str. 171-181, 454) 
Analiza dokumentacji badanych postępowań wykazała, że uzasadnienie propozycji 
Oddziału, które odbiegały od propozycji ofertowych, zawarto w rankingach otwarcia dla 24  
z 36 takich propozycji. W dokumentacji postępowań nie znaleziono uzasadnienia dla 
pozostałych 11 propozycji. (dowód: akta kontroli str. 171-181, 451, 452) 
Proponowaną przez Oddział liczbę świadczeń wyliczano – jak wyjaśniła przewodnicząca 
Komisji – w oparciu o potencjał świadczeniodawcy, dane dotyczące pierwotnej i ostatecznej 
wysokości kontraktu oraz wykonania świadczeń w poprzednim okresie rozliczeniowym 
(potwierdza to treść uzasadnień zawartych w rankingach). (dowód: akta kontroli str. 171-
181, 455-456) 

Komisje konkursowe, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 r.  
w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
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świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału  
w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej 
zadań8 sporządziły protokoły z przebiegu wszystkich badanych postępowań. We wszystkich 
badanych postępowaniach, w których prowadzono negocjacje, udokumentowano powołanie 
zespołów negocjacyjnych. Komisja sporządzała protokoły z negocjacji na każdym spotkaniu 
negocjacyjnym (podpisane przez obie strony uczestniczące w negocjacjach). Dodatkowo 
spotkania te – jak wynika z wyjaśnień przewodniczącej Komisji – były monitorowane 
audiowizualnie. W dokumentacji badanych postępowań nie znaleziono harmonogramów 
prowadzonych negocjacji. Z wyjaśnień Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, Andrzeja 
Błaszczyka wynika, że Oddział sporządzał harmonogramy negocjacji, gdyż koordynacja 
tego procesu i zapanowanie nad jego przebiegiem, bez takich harmonogramów byłaby 
niemożliwa. Na potwierdzenie swych wyjaśnień przedłożył kontrolerowi zestawienie 
postępowań i oferentów, na którym naniesiono długopisem daty planowanych spotkań 
negocjacyjnych. Andrzej Błaszczyk wyjaśnił również, że procedura konkursu ofert nie 
obliguje do wykonywania takich zestawień ani do ich dokumentowania. (dowód: akta 
kontroli str. 180,181, 456, 471-478) 

W badanej próbie postępowań wystąpiły:  
− trzy przypadki wniesienia przez oferenta protestu na decyzję Komisji o odrzuceniu oferty 

z powodu niespełnienia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz 
warunków określonych przez Prezesa NFZ na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej. Wszystkie protesty zostały oddalone, ponieważ nie 
stwierdzono naruszenia zasad postępowania konkursowego powodującego uszczerbek 
w interesie prawnym oferenta; 

− 11 przypadków złożenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego. 
Siedem odwołań zostało wycofanych przez oferenta po zapoznaniu się z dokumentacją 
z postępowania, cztery (wniesione z powodu odrzucenia lub niewybrania oferty) zostały 
oddalone. Zarzuty odwołujących dotyczyły m.in. naruszenia przez Komisję: art. 149  
ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez niewezwanie odwołującego 
do usunięcia braków formalnych, art. 134 tej ustawy poprzez niezapewnienie równego 
traktowania wszystkim świadczeniodawcom ubiegającym się o zawarcie umowy  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 149 ust. 1 pkt 7 
ustawy poprzez błędną ich interpretację, a w konsekwencji uznanie, iż oferent nie 
spełniał warunków wymaganych dotyczących realizacji świadczeń gwarantowanych  
z zakresu rehabilitacji leczniczej określonych w przepisach prawa. (dowód: akta kontroli 
str. 171-181, 210-275, 305-317, 376-400, 430-450) 

W ramach badanych postępowań negocjacjom podlegały liczba i cena świadczeń podana  
w 83 ofertach, licząc według miejsca udzielania świadczeń. Liczba świadczeń po 
negocjacjach w stosunku do propozycji zgłoszonych w ofertach w 11 przypadkach nie 
uległa zmianie, w 70 zmniejszyła się od 3,3% do 88,9%, w dwóch zwiększyła się o 0,8%  
i 9,5%. Cena natomiast w 38 przypadkach nie zmieniła się, w pozostałych 45 zmniejszyła 
się o 1% do 10%. (dowód: akta kontroli str. 171-181) 
Z wyjaśnień przewodniczącej Komisji, Moniki Rybczyńskiej wynika, że powyższe zmiany  
w liczbie świadczeń wynikały z decyzji oferentów, na które miały wpływ przekazywane na 
bieżąco przez członków zespołu negocjacyjnego informacje dotyczące m.in. realizacji 
świadczeń w poprzednim okresie rozliczeniowym, skarg pacjentów, kolejek oczekujących, 
renegocjacji umów, średniej liczby jednostek rozliczeniowych na 1 etat przeliczeniowy, 
udziału procentowego poszczególnych zabiegów w stosunku do wszystkich wykazanych  
w danej placówce zabiegów fizjoterapeutycznych. Cenę oferenci obniżali wyłącznie  
w procesie negocjacji, w celu uzyskania dodatkowych punktów rankingujących. 
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła również, że propozycje Oddziału względem oferenta, 
zawarte były w materiałach roboczych, tworzonych przez komisję na potrzeby negocjacji. 
(dowód: akta kontroli str. 456, 459-470) 

Obniżanie przez oferentów ceny o 10% w stosunku do ceny wyjściowej stwierdzono  
w dziewięciu badanych postępowaniach w 16 przypadkach na 70, przy czym w 15 z nich nie 

                                                      
8 Dz. U. Nr 273, poz. 2719. 
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miało to znaczącego wpływu na ich miejsce w rankingu. W jednym przypadku, tj. oferty 
Zespołu Poradni Specjalistycznych "Krasnal" Sp. z o.o. w postępowaniu nr 13-12-
000242/REH/05/1/05.1310.208.02/1, skutkiem maksymalnego obniżenia ceny było 
przesunięcie się w rankingu z piątej pozycji na pierwszą, pomimo niższej w stosunku do 
konkurentów punktacji za kryteria jakościowe. W powyższym postępowaniu stwierdzono 
jeszcze jeden podobny przypadek. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. 
Michała w Ostrowcu Św. po obniżeniu ceny o 9%, przy punktacji za jakość niższej o 7,5 pkt 
w stosunku do oferenta, który uzyskał największą ilość punktów za to kryterium,  przesunął 
się w rankingu z czwartej pozycji na pierwszą (w postępowaniu tym do negocjacji 
dopuszczonych zostało siedem ofert). (dowód: akta kontroli str. 171-181) 

1.7. W ŚOW NFZ w trakcie przeprowadzania postępowań konkursowych o udzielenie 
świadczeń rehabilitacji leczniczej ogłoszonych w 2011 i 2012 r., nie zaistniały przypadki 
składania zawiadomienia do prokuratury w związku z tzw. „kłamstwem ofertowym”. 
(dowód: akta kontroli str. 479) 

1.8. W 2011 r. zakontraktowano 63.588.126 świadczeń rehabilitacji leczniczej na kwotę 
65.439,8 tys. zł, w 2012 r. – 77.227.505 na kwotę 78 363,5 tys. zł, a w 2013 r. (na dzień 
9 grudnia) – 74.481.741 na kwotę 75.605,5 tys. zł. Najwięcej w latach 2011-2012 zakupiono 
świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych (powyżej 20 mln.), najmniej z zakresu rehabilitacji kardiologicznej  
w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacji wzroku, rehabilitacji słuchu i mowy oraz 
rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych (od 120 tys. do 316 tys.). 
W 2012 r. zakontraktowano nowe zakresy świadczeń – rehabilitację wzroku na kwotę 
153,8 tys. zł i rehabilitację pulmonologiczną w warunkach stacjonarnych na kwotę 331,8 tys. 
zł (świadczenia z tego zakresu realizował jeden świadczeniodawca Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, który był jedynym oferentem i który  
z dniem 1 marca 2013 r., z braku kadry lekarskiej wymaganej w oddziale rozwiązał umowę 
z NFZ). W 2012 r. liczba zakontraktowanych świadczeń wzrosła w porównaniu do roku 
poprzedniego w zakresie: fizjoterapii ambulatoryjnej o 34,1%, fizjoterapii domowej o 9,1%, 
rehabilitacji neurologicznej o 29,2%, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale 
dziennym o 10,1%, rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych o 17,1%, 
rehabilitacji słuchu i mowy o 118,0%. Na zbliżonym poziomie pozostała liczba świadczeń  
z zakresu lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej (wzrost o 0,4%). Spadła natomiast 
liczba świadczeń z zakresu: rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego  
w ośrodku/oddziale dziennym o 2,8% (m.in. z powodu rozwiązania z dniem 13 lipca 2012 r. 
umowy ze świadczeniodawcą, który wielokrotnie podawał nieprawdziwe lub niezgodne ze 
stanem faktycznym dane, będące dla ŚOW NFZ podstawą ustalenia kwoty należności za 
udzielone świadczenia finansowane ze środków publicznych), rehabilitacji kardiologicznej  
w ośrodku/oddziale dziennym (o 6%), rehabilitacji kardiologicznej w warunkach 
stacjonarnych (12,6%). (dowód: akta kontroli str. 181, 565-585) 

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

1. W przypadku postępowań nr 13-12-000233/REH/05/1/05.1310.208.02/1, nr 13-12-
000291/REH/05/1/05.1300.207.02/1, nr 13-12-000242/REH/05/1/05.1310.208.02/1  
i nr 13-12-000315/REH/05/1/05.2300.022.02/1 w ramach których złożono odpowiednio 28, 
13, 8 i 9, przewodniczący Komisji nie ustalił harmonogramów posiedzeń zawierających 
terminy posiedzeń komisji konkursowych oraz wskazanie ofert otwieranych na 
poszczególnych posiedzeniach. Było to niezgodne z punktem 3.1.2.2. Procedury. (dowód: 
akta kontroli str. 481) 

Z wyjaśnień przewodniczącej Komisji, Moniki Rybczyńskiej wynika, że zapis zawarty  
w punkcie 3.1.2.2. Procedury został przez Komisję zinterpretowany w taki sposób, że 
harmonogram posiedzeń winien być ustalony, gdyby liczba ofert uniemożliwiała ich otwarcie 
w ciągu jednego dnia.  Dla postępowań konkursowych prowadzonych w 2011 r. – jak 
wyjaśniła ww. przewodnicząca – nawet w przypadku dużej ilości ofert ich otwarcie 
przebiegało w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu, w ciągu jednego dnia, według 
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kolejnych numerów postępowań. Podkreśliła również, że obecność oferentów na otwarciu 
ofert miała charakter incydentalny. (dowód: akta kontroli str. 482, 483) 

W ocenie NIK, powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, gdyż brak 
harmonogramu otwarcia ofert zmuszał oferentów chcących wziąć udział w otwarciu ofert do 
„wyczekiwania pod drzwiami” obradującej komisji konkursowej. 

2. W przypadku 11 propozycji ŚOW NFZ odbiegających od propozycji ofertowych (siedmiu 
w zakresie ceny i czterech w zakresie liczby świadczeń) w dokumentacji postępowań nie 
zawarto pisemnego ich uzasadnienia. (dowód: akta kontroli str. 171-181, 451, 452) 

Zgodnie z punktem 3.2.1.2. Procedury, wszystkie propozycje Komisji odbiegające od 
propozycji ofertowej lub odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny w stosunku do 
przedmiotu zamówienia wymagają pisemnego uzasadnienia w dokumentacji postępowania. 

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Monika Rybczyńska, 
przewodnicząca Komisji.  

Z wyjaśnień przewodniczącej Komisji, Moniki Rybczyńskiej wynika, że według opinii Komisji, 
sześć przypadków, w których Komisja zaproponowała cenę niższą niż zawarta w ofercie, tj. 
cenę oczekiwaną, wynikającą z ogłoszenia konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, nie wymagały uzasadnienia w rankingu otwarcia. W jednym przypadku,  
w rankingu otwarcia omyłkowo wprowadzono cenę niższą niż cena zawarta w ofercie.  
W czterech przypadkach Oddział wskazał w rankingu otwarcia liczbę świadczeń wynikającą  
- jak wyjaśnił ww. pracownik – z symulowanego wykonania na 2011 r., wyliczonego na 
podstawie wykonania styczeń - październik 2011 r. Przewodnicząca Komisji wyjaśniła 
również, że pojedyncze przypadki braku wpisania w rankingu otwarcia uzasadnienia 
propozycji Oddziału odbiegającej od propozycji oferenta mogły wyniknąć z faktu, iż proces 
kontraktowania świadczeń jest dla członków komisji długim okresem niezwykle wytężonej  
i ciężkiej pracy obarczonej ogromnym stresem i presją czasową. (dowód: akta kontroli 
str. 454, 455) 

Zdaniem NIK brak uzasadnienia propozycji Komisji odbiegającej od propozycji ofertowej nie 
pozwala jednoznacznie stwierdzić, jakimi kryteriami kierowali się członkowie komisji 
konkursowej proponując w danym postępowaniu konkretnemu oferentowi konkretną liczbę 
świadczeń oraz ich cenę.  

3. Cztery protokoły z dnia 28 grudnia 2011 r. z posiedzeń Komisji konkursowej w części 
niejawnej zostały sporządzone w sposób nierzetelny, ponieważ nie uwzględniono w nich 
oferentów skontrolowanych w dniu 14 grudnia 2013 r. w ramach postępowań o numerach: 
13-12-000233/REH/05/1/05.1310.208.02/1 (siedmiu), 13-12-000291/REH/05/1/05.1300.207.02/1 
(sześciu), 13-12-000315/REH/05/1/05.2300.022.02/1 (jednego) i 13-12-
000307/REH/05/1/05.2300.021.02/1 (jednego). (dowód: akta kontroli str. 171-181, 184-193) 

Zgodnie z Procedurą, w Protokole z posiedzenia komisji w części niejawnej (zał. nr 33) 
należy podać liczbę oferentów, u których przeprowadzono kontrolę oraz wyszczególnić 
numery ofert, nazwy i adresy tych oferentów.  

Powyższe braki, za które odpowiedzialność ponoszą członkowie Komisji podpisani pod tymi 
protokołami, wynikały – jak wyjaśniła przewodnicząca Komisji, Monika Rybczyńska – 
jedynie z błędu technicznego w systemie, polegającego na zakwalifikowaniu wskazanych 
kontroli do części jawnej, co w konsekwencji rzutowało na wydruk ilości kontroli w protokole 
komisji w części niejawnej. (dowód: akta kontroli str. 457) 

Oferenci skontrolowani w dniu 14 grudnia 2013 r. w ramach ww. postępowań nie byli 
uwzględnieni w protokołach z posiedzeń Komisji w części jawnej, która zakończyła się 
5 grudnia 2011 r.  (dowód: akta kontroli str. 194-204) 

Zdaniem NIK dokumentacja z ww. postępowań, ze względu na nierzetelnie sporządzone 
protokoły z posiedzeń Komisji z części niejawnej, nie odzwierciedlała faktycznego przebiegu 
czynności podejmowanych przez Komisję. 

Nawiązanie stałej współpracy pomiędzy Dyrekcją Oddziału a podmiotami, o których mowa  
w art. 107 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej mogłoby – zdaniem NIK – 
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posłużyć lepszemu diagnozowaniu potrzeb zdrowotnych w województwie oraz przyczynić 
się do wzrostu dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. 

Zdaniem NIK prowadzenie „kart kontrolnych” przez Komisję w postępowaniach dotyczących 
rehabilitacji leczniczej należy uznać za „dobrą praktykę”, bowiem ma to wpływ na 
przejrzystość oceny ofert w procesie kontraktowania oraz uniknięcie „rozmycia” 
odpowiedzialności pomiędzy członkami komisji konkursowej.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

2. Finansowanie świadczeń rehabilitacji leczniczej 

2.1. W okresie objętym kontrolą Oddział rozliczał wykonanie umów, przestrzegając zasad 
w zakresie sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń określonych w § 23 
zarządzenia Nr  53/2010/DSOZ. W każdym przypadku Oddział weryfikował przedkładane 
przez świadczeniodawców miesięczne sprawozdania dotyczące udzielonych świadczeń. 
Wartość świadczeń zakwestionowanych i nieskorygowanych przez świadczeniodawców 
wyniosła: 898,9 tys. zł w 2011 r., 761,6 tys. zł w 2012 r. i 976,2 tys. zł w 2013 r. (od stycznia 
do września). Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach 
świadczeniodawców dotyczyły m.in.: braku odpowiedniego sprzętu, przekroczenia limitu 
wykonanych cykli zabiegowych dla jednego skierowania, przekroczenia limitu świadczeń dla 
jednego cyklu, przekroczenia dziennego limitu świadczeń fizjoterapii, braku w pozycji 
umowy lekarza wykonującego wykazywanego w pozycji raportu. (dowód: akta kontroli 
str. 830-841, 843-848) 

Najczęstszymi przyczynami występowania nieprawidłowości – jak podał Zastępca Dyrektora 
ds. Medycznych, Andrzej Błaszczyk – są:  
− niestosowanie się do aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia (z dnia 

30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 
leczniczej oraz z dnia 20 czerwca 2008 r. (ze zmianami) w sprawie zakresu 
niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego 
sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 
zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych) oraz zarządzenia 
Prezesa w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza, czego konsekwencją są błędy związane z limitami wykonania 
świadczeń w danym okresie, z usługami do określonego wieku, wyznaczeniem 
niewłaściwej grupy JGP; 

− nieaktualizowanie przez świadczeniodawców danych o swoim potencjale wykonawczym 
przeznaczonym do realizacji umowy; 

− pomyłki świadczeniodawców przy wprowadzaniu danych do własnych systemów 
informatycznych, czego konsekwencją są błędy dotyczące nakładania się świadczeń, 
niezgodności z dokumentami uprawniającymi do świadczeń, brakiem skierowania  
i limitami wykonania świadczeń w danym okresie. (dowód: akta kontroli str. 842) 

2.2. W planach kontroli na lata 2011-2013, w częściach odnoszących się do rehabilitacji 
leczniczej, przewidziano odpowiednio dwie, trzy i dwie kontrole. Zrealizowano cztery.  
W 2013 r. Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia przeprowadził dziewięć kontroli 
koordynowanych zleconych przez Centralę NFZ. W latach 2011-2013 (do 30 września) 
Oddział zrealizował 21 kontroli doraźnych (jedna z nich uwzględniała zakres tematyki 
kontroli planowej), z tego w kolejnych latach odpowiednio: cztery, 16 i jedną. 
Uzasadnieniem ich podjęcia były m.in.: wyniki analizy realizacji świadczeń w danych 
zakresach (np. znaczący poziom nadwykonań w stosunku do innych placówek w danym 
zakresie), skargi pacjentów, ograniczenia dostępności do świadczeń w zakresie fizjoterapii 
ambulatoryjnej, informacje od personelu, przekroczenie zadeklarowanego czasu personelu 
w odniesieniu do czasu wykonywanych zabiegów. Łączna wartość zakwestionowanych 
w badanym okresie świadczeń wyniosła 667,8 tys. zł, z tego w kolejnych latach 
odpowiednio: 14,5 tys. zł, 80,3 tys. zł i 573 tys. zł. Łączna wartość nałożonych w ww. 
okresie kar umownych wyniosła 159,9 tys. zł, z tego w kolejnych latach odpowiednio: 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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35,8 tys. zł, 74,8 tys. zł i 49,3 tys. zł. Stwierdzone w trakcie ww. kontroli nieprawidłowości 
dotyczyły m.in.: udzielania świadczeń przez mniejszą liczbę osób niż zgłoszona do umowy, 
nieudzielanie świadczeń w miejscu i czasie ustalonym w umowie, udzielanie świadczeń 
przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające wymaganych uprawnień, wykazywanie do 
rozliczeń wizyt fizjoterapeutycznych, których faktycznego wykonania nie potwierdziła 
dokumentacja medyczna, brak wymaganego czasu trwania rehabilitacji lub 
nieudokumentowanie potrzeby ewentualnego jej skrócenia. Rozwiązanie umowy ze 
świadczeniodawcą w wyniku ustaleń kontrolnych miało miejsce w dwóch przypadkach.  
W pierwszym, świadczeniodawca NZOZ „KRIO-MED” Sp. z o.o. w Kielcach zwrócił się 
wnioskiem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w związku z brakiem możliwości 
wykonania zaleceń pokontrolnych (brak specjalisty fizjoterapii i dwóch fizjoterapeutów). 
Umowa została rozwiązana z dniem 22 sierpnia 2013 r. W drugim przypadku, Oddział 
z dniem 13 lipca 2012 r. rozwiązał umowę z Niepublicznym Zakładem Rehabilitacyjno-
Pielęgniarskim Sp. J. w Ostrowcu Świętokrzyskim, który wielokrotnie podawał nieprawdziwe 
lub niezgodne ze stanem faktycznym dane, będące dla ŚOW NFZ podstawą ustalenia 
kwoty należności za udzielone świadczenia finansowane ze środków publicznych. Ponadto 
skierował do Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Św. zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienie przestępstwa poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie 
prawne o przestępstwa oszustwa, w wyniku którego doszło do powstania po stronie ŚOW 
NFZ szkody majątkowej (w raportach statystycznych sprawozdawano wykonanie świadczeń 
przez poszczególnych fizjoterapeutów w dniach, kiedy byli nieobecni, w indywidualnych 
kartach rehabilitacji pacjentów znajdowały się podpisy fizjoterapeutów, potwierdzające 
wykonanie zabiegów w dniach, w których byli oni nieobecni). (dowód: akta kontroli str. 611-
698, 849, 857-879) 

2.3. W Oddziale monitorowano realizację kontraktów i przeprowadzano okresową analizę 
poziomu ich wykonania. W tym celu, Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń 
Oddziału opracowywał co miesiąc „Analizę realizacji świadczeń w okresie (…)”, przekazując 
ją do merytorycznych Sekcji Oddziału. W oparciu o powyższe analizy proponowano 
świadczeniodawcom zmiany poziomu finansowania świadczeń, wnioskowano  
o przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawców oraz planowano zakup świadczeń 
zdrowotnych na poszczególne lata. W przypadku stwierdzenia znaczących niedowykonań 
lub nadwykonań – jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Oddziału – ŚOW NFZ analizuje  
w zależności od zakresu świadczeń m.in. dane dotyczące migracji wewnętrznej  
i zewnętrznej pacjentów zamieszkałych na trenie województwa świętokrzyskiego, kolejki 
oczekujących, średnie wartości świadczeń przypadające na pacjenta w zakresie rehabilitacji 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, średnią ilość osobodni na pacjenta w zakresach 
realizowanych w warunkach ośrodka dziennego oraz stacjonarnych, czasu pracy personelu 
zadeklarowanego do udzielania świadczeń w odniesieniu do czasu zrealizowanych 
zabiegów fizjoterapeutycznych, liczby pacjentów, w podziale na wiek, którym udzielono 
świadczeń w warunkach domowych. (dowód: akta kontroli str. 487, 488, 699, 700, 850) 

W 2011 r. ponad limit ustalony w umowach wykonano świadczenia na łączną wartość 
4.474,7 tys. zł (wg stanu na 13 stycznia 2012 r. było to 4.657,1 tys. świadczeń rehabilitacji 
leczniczej o wartości 4.644,0 tys. zł), w 2012 r. na łączną wartość 1.812, 9 tys. zł (wg stanu 
na 16 stycznia 2013 r. było to 2.389,1 tys. świadczeń o wartości 2.358,3 tys. zł). Największe 
nadwykonania wystąpiły w fizjoterapii ambulatoryjnej (w 2011 r. w wysokości 2.810,2 tys. zł, 
w 2012 r. w wysokości 1.148,3 tys. zł), rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale 
dziennym (w 2011 r. w wysokości 751,8 tys. zł, w 2012 r. w wysokości 412,5 tys. zł). 
(dowód: akta kontroli str. 699-715) 

2.4. W latach 2011-2013 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) w ramach 
konkursu głównego zawarto 111 umów. Konkursy uzupełniające zakończyły się 
podpisaniem jednej umowy w 2011 r. i ośmiu w 2012 r. Kwoty zobowiązania Oddziału 
wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy nie zmieniono w 2012 r. w sześciu 
umowach z 43 badanych (z 19 badanych postepowań). Pozostałe umowy były w trakcie 
tego roku aneksowane, zgodnie z § 20, § 21 i/lub § 43 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
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zdrowotnej9 (dalej: OWU), w związku ze zwiększeniem kwoty zobowiązania Oddziału wobec 
świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy lub jej zmniejszeniem w wyniku rozwiązania 
umowy oraz dokonaniem przesunięć w ramach umowy pomiędzy zakresami świadczeń. 
W efekcie tych zmian, w 33 przypadkach wartość umowy zwiększyła sięw stosunku do 
przyjętej w pierwotnej umowie o 1,3% do 1.189,6%, a w czterech zmniejszyła o 2,2% do 
91,4%. W 2013 r. (do 9 grudnia) kwoty zobowiązania Oddziału wobec świadczeniodawcy 
z tytułu realizacji umowy nie zmieniono w 30 umowach z 38 badanych, w sześciu – 
w oparciu o § 43 OWU – zwiększono o 0,7% do 17,1%., dwie umowy zostały rozwiązane 
(kwota zobowiązania zmniejszyła się o 9,2% do 25,1%.  (dowód: akta kontroli str. 566-610, 
716, 758-829) 

W latach 2011-2013 (I półrocze) świadczenia rehabilitacji leczniczej wykonane ponad limit 
określony w aneksowanych umowach nie zostały zapłacone przez ŚOW NFZ. (dowód: akta 
kontroli str. 701-715) 

2.5. Wartość niewykonanych świadczeń w ramach zawartych kontraktów wyniosła 
584,4 tys. zł w 2011 r. i 1.118,1 tys. zł w 2012 r. Największe niewykonania wystąpiły 
w 2011 r. w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych w wysokości 
307,6 tys. zł i w 2012 r. w zakresie rehabilitacji neurologicznej w wysokości 591,1 tys. zł. 
W przypadku realizacji umowy znacząco poniżej określonego w niej limitu Oddział zwracał 
się z pisemną prośbą do świadczeniodawców o podanie przyczyn tego stanu.  Wśród nich 
znalazły się:  przerwa w wykonywaniu świadczeń, opóźnienia w sprawozdawaniu liczby 
udzielonych świadczeń. (dowód: akta kontroli str. 701-715, 851-856) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli10, wnosi o: 

1. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji w części niejawnej w sposób rzetelny, 
zgodny z załącznikiem nr 33 stanowiącym załącznik do Procedury; 

2. Zamieszczanie w dokumentacji postępowań, zgodnie z punktem 3.2.1.2 Procedury, 
pisemnych uzasadnień wszystkich propozycji komisji konkursowej odbiegających od 
propozycji ofertowych; 

3. Sporządzanie, zgodnie z punktem 3.1.2.2. Procedury, harmonogramów otwarcia ofert 
przez komisje konkursowe w przypadku dużej liczby otwieranych ofert. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Kielcach. 

                                                      
9 Dz. U. Nr 81, poz. 484. 
10 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

 

Kielce, dnia           grudnia 2013 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 
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