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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Okres objęty 
 kontrolą 

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

Lata 2012-2013 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz lata 
wcześniejsze w zakresie czynności planistycznych, przygotowawczych i danych 
statystycznych niezbędnych do porównań. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Kontrolę przeprowadził na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NajwyŜszej Izbie Kontroli1 
Zbigniew Biegaj, główny specjalista kp., upowaŜnienie do kontroli nr 86653 z dnia 
2 września 2013 r.                                                     (Akta kontroli: dowód:  str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana Uzdrowisko „Busko-Zdrój” S.A. ul. Rzewuskiego 1, (kod 28-100) Busko-Zdrój, zwane 

dalej Uzdrowiskiem lub Spółką.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Wojciech Legawiec, Prezes Zarządu Spółki od dnia 30 czerwca 2010 r. 

                                                                                      (Akta kontroli: dowód:  str.3) 

 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Pozytywną ocenę uzasadnia: 

− prawidłowe przygotowanie ofert oraz formularzy organizacyjnych na realizację 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza przez jednostki 
organizacyjne Spółki zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia nr 53/2010/DSOZ z 2 września 2010 r. w zakresie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, 

− wykorzystywanie zasobów kadrowych zgodnie z zawartymi umowami, w tym 
kwalifikacji personelu medycznego: lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów 
zajęciowych, masaŜystów, psychologów, pielęgniarek, warunków lokalowych 
oraz sprzętu niezbędnego przy rehabilitacji leczniczej,  

− prowadzenie list oczekujących w zakresie rehabilitacji leczniczej zgodnie  
z art. 20 ust. 2 ustawy Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3, 

− terminowe sprawozdawanie raportów statystycznych do Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

                                                      
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr210, poz. 2135 ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość wykonania umów zawartych z Oddziałem 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach 

1.0. Dokumentacja Spółki i składane przez nią oferty. 

1.1. Statut Spółki przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/8/V/10 z 24 kwietnia 
2010 r. zawierał informację, Ŝe przedmiotem działalności Spółki była  
m. in. działalność szpitali oraz działalność fizjoterapeutyczna.  

         (Akta kontroli: dowód str. 4-8) 
1.2. Z regulaminu organizacyjnego Spółki przyjętego uchwałą nr 449/2013 z dnia  
23 lipca 2013 r Zarządu Spółki wynika, Ŝe Spółka m.in. udziela świadczeń 
zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej stacjonarnej i dziennej. 
Świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej udzielane były   
w: Uzdrowiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” z Zakładem 
Przyrodoleczniczym (Szpital „Krystyna”), Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego 
(Zakład Lecznictwa) w Sanatorium Uzdrowiskowym „Marconi” (Sanatorium 
„Marconi”) z Zakładem Przyrodoleczniczym, Specjalistycznym Szpitalu 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-
Zdroju z Zakładem Przyrodoleczniczym (Szpital „Górka”), Uzdrowiskowym Szpitalu 
Kompleksowej Rehabilitacji „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju 
oraz Specjalistycznej Przychodni Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej Szpitala „Górka” 
im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju. 

  (Akta kontroli: dowód str. 9-33) 
1.3. W dniach 17 – 31 października 2012 r. w Spółce zostały przeprowadzone 
dwie kontrole przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Kielcach (ŚOW NFZ). Przedmiotem kontroli była realizacja umowy  
w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz zgodności 
stanu rzeczywistego z ofertą złoŜoną na realizację świadczeń w zakresie fizjoterapii 
ambulatoryjnej. Wynik przeprowadzonych kontroli był pozytywny. 

               (Akta kontroli: dowód str. 34-42) 
1.4. W 2011 r. Spółka zawarła z ŚWO NFZ odrębne kontrakty na realizację 
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla Szpitala „Górka” 
oraz dla Zakładu Lecznictwa.  

W 2011 r. Spółka złoŜyła formularze aktualizacyjne udzielania świadczeń przez 
Szpital „Górka” w zakresie rehabilitacji medycznej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej. 
W Oddziale Rehabilitacyjnym dla dzieci oferta związana była ze świadczeniem 
usług w zakresie rehabilitacji pediatrii w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji 
medycznej – rehabilitacja dzienna, usług pielęgnacyjnych w zakresie balneologii  
i medycyny fizykalnej oraz kształcenia i szkolenia personelu  medycznego 
neuropatologii. W IV Oddziale Rehabilitacyjnym dla dorosłych oferta dotyczyła 
świadczeń z zakresu rehabilitacji stacjonarnej neuropatologii, rehabilitacji 
medycznej w warunkach dziennych oraz usług pielęgnacyjnych w zakresie 
balneologii i medycyny fizykalnej, kształcenia oraz szkolenia personelu medycznego 
w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu. W Poradni Rehabilitacyjnej 
oferta dotyczyła leczenia ambulatoryjno specjalistycznego w zakresie rehabilitacji 
medycznej. 

Z formularza aktualizacyjnego wynika, Ŝe Szpital „Górka” przedstawił ofertę na 
5.586.650 punktów rozliczeniowych o ogólnej wartości 7.068.363,50 zł. Cena 
jednego punktu rozliczeniowego wynosiła od 1,10 zł do 1,36 zł. Punkt rozliczeniowy 

Opis stanu 
faktycznego 
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dla rehabilitacji prowadzonej w warunkach stacjonarnych na III Oddziale 
Rehabilitacyjnym dla dzieci wyceniono na 1,36 zł, dla rehabilitacji medycznej 
w warunkach dziennych i przychodni ambulatoryjnej na 1,10 zł, a na. rehabilitację 
w warunkach stacjonarnych na IV Oddziale Rehabilitacyjnym dla dorosłych na 
1,15 zł. Formularz aktualizacyjny zawierał wykaz personelu oraz wykaz sprzętu 
z podziałem na poszczególne miejsca świadczenia usług z zakresu rehabilitacji 
leczniczej.  

Z planu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 aneksu z dnia 2 lutego 
2011 r. do umowy nr 13-REH05-09-00194-036 o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej wynika, Ŝe dla okresu rozliczeniowego 
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Szpital „Górka” realizował będzie 
świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych 
dla dorosłych i dla dzieci, rehabilitacji ogólnoustrojowej w Ośrodku dziennym 
i będzie sprawował lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną. 

              (Akta kontroli: dowód str. 43-122) 

Z porównania danych przedstawionych w formularzach aktualizacyjnych z danymi 
zawartymi w ww. planie rzeczowo-finansowym wynika, Ŝe zakres świadczeń 
dotyczący rehabilitacji leczniczej dla Szpital „Górka” został w sposób znaczny 
zmniejszony, zarówno w zakresie ilości jednostek rozliczeniowych, jak i ceny za 
jednostkę rozliczeniową. W zakresie ilości jednostek rozliczeniowych ogółem 
dokonano zmniejszenia o 725.855 punktów. Natomiast w kaŜdym zakresie 
świadczeń dokonano zmiany ceny za punkt od 0,26 zł do 0,05 zł. Ogółem wartość 
kontraktu dla Szpitala „Górka” była o 1.754.984,50 zł niŜsza w porównaniu do 
złoŜonej oferty. Zmiany dotyczyły kaŜdego rodzaju rehabilitacji leczniczej dla dzieci 
i dorosłych, w warunkach stacjonarnych, ośrodku dziennym i lekarskiej 
ambulatoryjnej rehabilitacji medycznej.. 

            (Akta kontroli: dowód str. 119-147) 

W dniu 29 października 2010 r. Spółka złoŜyła ofertę dotyczącą rehabilitacji 
leczniczej w Zakładzie Leczniczym. Oferta dotyczyła rehabilitacji kardiologicznej 
oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych na Oddziale 
Rehabilitacyjnym w Szpitalu „Krystyna” oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej 
realizowanej w warunkach stacjonarnych i na oddziale dziennym w Sanatorium 
„Marconii”. Proponowana w ofercie liczba wszystkich jednostek rozliczeniowych 
wyniosła ogółem 3.743.500 punktów, a ich wartość wyceniono na kwotę 
4.591.025 zł. 
Do oferty załączono wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia na rok  
2011 w zakresie rehabilitacji leczniczej. 

           (Akta kontroli: dowód str. 148-203) 

W § 1 aneksu z dnia 3 lutego 2011 r. do umowy nr 13-00-00898-11-02 (REH05-
00898-056) pomiędzy Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A. a ŚOW NFZ zapisano- 
uwzględniając wyniki negocjacji zawarte w protokole z ustaleń kwoty zobowiązań  
na okres rozliczeniowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Strony 
zgodnie ustalają, iŜ wymieniona na wstępie umowa otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszego aneksu. 

Z planu rzeczowo-finansowego załącznika nr 1 do umowy nr 13-REH05-09-00898-
056 pomiędzy z Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A., a ŚOW NFZ wynika, Ŝe w kaŜdym 
świadczeniu opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla Zakładu 
Leczniczego dokonano zmniejszenia jednostek rozliczeniowych, jak równieŜ 
wyceny punktu rozliczeniowego w porównaniu do złoŜonej oferty. 
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Kontrakt na 2011 r. w zakresie rehabilitacji leczniczej dla Zakładu Leczniczego, 
w przeliczeniu na jednostki rozliczeniowe był o 1.171.875 punktów niŜszy 
w porównaniu ze złoŜoną ofertą, a jego wartość w porównaniu do złoŜonej oferty 
była niŜsza o 1.599.496 zł.  

 (Akta kontroli: dowód str. 204-236) 
W dniu 25 listopada 2010 r. ŚOW NFZ w Kielcach zobowiązał Spółkę do podpisania 
dwóch egzemplarzy protokołów zawierających ustalone kwoty zobowiązań  
w zakresie usług rehabilitacji leczniczej, na okres rozliczeniowy od 1 stycznia do  
31 grudnia 2011 r.. 
W ww. piśmie ŚOW NFZ stwierdził m.in. Ŝe: 

1) treść protokołu nie podlega jakimkolwiek zmianom; 
2) Oddział Funduszu nie przewiduje dodatkowych negocjacji w przedmiocie 

podwyŜszenia zaproponowanej wysokości zobowiązania Oddziału Funduszu 
na okres od wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 

Z załącznika w przedmiocie ustalenia kwoty zobowiązania na 2011 r. dla Zakładu 
leczniczego przewidziano kwotę 2.991.529 zł przy wysokości 2.688.265 punktów 
rozliczeniowych. 

            (Akta kontroli: dowód str. 237-238) 

RównieŜ na 2012 r. Spółka zawarła ze ŚWO NFZ odrębne kontrakty o udzielenie 
świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej dla Szpitala „Górka” 
i Zakładu Lecznictwa.  

W dniu 7 listopada 2011 r. Spółka złoŜyła ofertę w zakresie świadczeń rehabilitacji 
leczniczej dla Szpitala „Górka” w następujących zakresach: rehabilitacji 
ogólnoustrojowej dla dzieci w warunkach stacjonarnych, w oddziale dziennym oraz 
w warunkach stacjonarnych dla dorosłych. Spółka takŜe złoŜyła ofertę na 2012 r. na 
wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, dotyczącej 
lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej. Zaproponowany w ofercie zakres  
rehabilitacji leczniczej był identyczny, jak na 2011 r. 
Oferta Spółki w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych 
świadczonych przez III Oddział Rehabilitacyjny dla dzieci wynosiła 
3.171.850 punktów rozliczeniowych. Cenę jednego punktu rozliczeniowego 
wyliczono na 1,15 zł a wartość świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji 
leczniczej dla ww. Oddziału na kwotę 3.647.627,50 zł. 
Spółka zaoferowała wykonanie przez IV Oddział Rehabilitacyjny świadczeń 
w zakresie rehabilitacji leczniczej dla dorosłych w wymiarze 1.967.350 punktów 
rozliczeniowych Cenę za jeden punkt rozliczeniowy ustalono w wysokość1,05 zł, co 
stanowiło kwotę 2.065.717,50 zł dla całej oferty. 
Na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej realizowane w warunkach 
stacjonarnych w Oddziale III i IV Szpitala „Górka” Spółka złoŜyła ofertę w wysokości 
5.139.200 punktów rozliczeniowych o ogólnej wartości 5.713.345 zł. 
W formularzu ofertowym Spółka zaproponowała prowadzenie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w Ośrodku Dziennym Szpitala „Górka”, oferując rehabilitację 
w wysokości 352.800 punktów rozliczeniowych o ogólnej wartości 352.800 zł. 
Na kwotę 4.796 zł, przy cenie 1,00 zł za punkt rozliczeniowy Spółka zaproponowała 
prowadzenie rehabilitacji ambulatoryjnej w ramach lekarskiej ambulatoryjnej opieki 
rehabilitacyjnej. 
Z potwierdzeń ze złoŜenia ofert w zakresie rehabilitacji leczniczej, wynika, Ŝe 
Spółka złoŜyła wszystkie wymagane zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ) dokumenty niezbędne do rozpatrzenia oferty. 

            (Akta kontroli: dowód str. 239-341) 
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W dniu 7 listopada 2011 r. Spółka zgłosiła do ŚWO NFZ ofertę dotyczącą 
wykonywania rehabilitacji leczniczej przez Zakład Lecznictwa w następujących 
zakresach: fizjoterapii ambulatoryjnej, wykonywanej w przychodni uzdrowiskowej, 
rehabilitacji ogólnoustrojowej w Oddziale Dziennym Sanatorium „Marconi”, 
rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych wykonywanej w Oddziale 
Rehabilitacyjnym Sanatorium „Marconi” i na Oddziale Rehabilitacyjnym Szpitala 
„Krystyna” oraz rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych 
realizowanej w Szpitalu „Krystyna”. 

Z formularza ofertowego wynika, Ŝe Spółka przewidywała dla świadczeń 
rehabilitacyjnych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej 200.000 jednostek 
rozliczeniowych, przy wycenie 1,00 zł za punkt rozliczeniowy. Dla rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach dziennych 352.800 jednostek rozliczeniowej, przy 
wycenie 1,00 zł za punkt rozliczeniowy. Wykonywanie rehabilitacji ogólnoustrojowej 
w warunkach stacjonarnych oszacowano na 2.971.100 jednostek rozliczeniowych, 
co przy cenie jednostki rozliczeniowej w wysokości 1,05 zł za punkt rozliczeniowy 
wynosi 3.119.655 zł. Dla rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych 
przewidziano w ofercie 1.168.000 jednostek rozliczeniowych, przy wycenie jednego 
punktu na 1,15 zł daje kwotę ogółem 1.343.200 zł. 

Spółka przesłała ofertę do ŚWO FFZ dla Szpitala „Górka” i Zakładu Lecznictwa na 
kwotę 11.086.596 zł ogółem. 

            (Akta kontroli: dowód str. 342-483) 

Dla kaŜdego zakresu świadczenia oraz miejsca wykonywania rehabilitacji leczniczej 
prowadzone były negocjacje z NFZ, które kończono protokołem końcowym 
z negocjacji i zawarciem aneksu do obowiązującej umowy. 

            (Akta kontroli: dowód str. 84-494) 

Z planu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy  
nr 13-REH05-12-00194-031 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
rehabilitacji leczniczej, zawartej 30 stycznia 2012 r. ze ŚOW NFZ wynika, Ŝe Szpital 
„Górka” otrzymał na wykonywanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej  
4.343.843 jednostek rozliczeniowych na kwotę 4.662.900,10 zł. W porównaniu  
do oferty przedłoŜonej przez Spółkę w ŚOW NFZ, w wyniku zmniejszenia wyceny 
punktu rozliczeniowego w przypadku lekarskiej ambulatoryjnej opieki 
rehabilitacyjnej z 1,00 zł do 0,90 zł, a dla rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych z 1,15 zł do 1,10 zł, w umowie zmniejszono kwotę naleŜną za 
wykonane świadczenia o 1.408.040 zł (liczbę jednostek rozliczeniowych 
zmniejszono o 1.152.953). 

       (Akta kontroli: dowód str. 495-525) 

Po przeprowadzeniu negocjacji, ŚOW NFZ zawarł ze Spółką umowę na 
wykonywanie przez Zakład Lecznictwa świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej 
w wysokości 2.630.050 jednostek rozliczeniowych o ogólnej wartości 2.754.236 zł. 
W umowie obniŜono ilość jednostek rozliczeniowych o 2.061.850, na ogólną kwotę 
2.261.419 zł.  

W przypadku rehabilitacji kardiologicznej dokonano zmniejszenia wyceny jednostki 
rozliczeniowej z 1,15 zł do 1,05 zł. W pozostałych przypadkach utrzymano cenę 
jednostki rozliczeniowej zaproponowaną w ofercie. 

Z analizy planu rzeczowo-finansowego wynika, Ŝe tylko w jednym zakresie ŚOW 
NFZ zwiększył ilość jednostek rozliczeniowych. Dotyczyło to rehabilitacji 
kardiologicznej, w przypadku której zwiększono liczbę jednostek rozliczeniowych 
z 1.168.000 do 1.279.238 (o 111.238 jednostek rozliczeniowych) oraz dokonano 
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zmiany ceny jednego punktu rozliczeniowego z 1,15 zł do 1,05 zł. Zmniejszenia 
liczby jednostek rozliczeniowych o 206.488 dokonano dla świadczeń w zakresie 
rehabilitacji ogólnoustrojowej wykonywanych w oddziale dziennym oraz 
o 1.766.600 jednostek w Szpitalu „Krystyna”. Natomiast na tym samym poziomie 
w umowie ujęto wysokość świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej 
wykonywanej w Sanatorium „Marconi”. 

            (Akta kontroli: dowód str. 526-555) 

Z protokołu końcowego negocjacji Spółki ze ŚOW NFZ dotyczącej rehabilitacji 
leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej wynika, Ŝe strony ustaliły, Ŝe 
fizjoterapia ambulatoryjna będzie mogła być przez nią świadczona (przez poradnię) 
w ilości 200.000 jednostek rozliczeniowych, w cenie 0,90 zł za punkt, o ogólnej 
wartości 180.000 zł. Natomiast z ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania 
konkursu ofert wynikało, Ŝe oferta Spółki z dnia 16 grudnia 2011 r. dotycząca 
rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej nie została wybrana. 

            (Akta kontroli: dowód str. 556-561) 

Spółka 4 stycznia 2012 r. złoŜyła odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu ofert  
z 29 grudnia 2011 r. wskazując na naruszenie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych4,  

            (Akta kontroli: dowód str. 562-565) 

Z protokołu z przeglądu dokumentacji dotyczącej postępowania w zakresie 
rehabilitacji fizjoterapii ambulatoryjnej wynika, Ŝe Spółka po zapoznaniu się  
z dokumentacją postępowania wycofała odwołanie i jednocześnie wniosła 
o ogłoszenie nowego postępowania w niniejszym zakresie. ŚOW NFZ nie wszczął 
postępowania kontraktowego w zakresie rehabilitacji fizjoterapii ambulatoryjnej.  

            (Akta kontroli: dowód str. 566-571) 

Z analizy planów rzeczowo-finansowych stanowiących integralną część zawartych 
umów z ŚOW NFZ na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej na  
2012 r. dla Zakładu Lecznictwa i Szpitala „Górka” wynikało, Ŝe Spółka 
zakontraktowała usługi w wysokości ogółem 6.973.893 jednostek rozliczeniowych,  
tj. o 3.214.803 jednostki rozliczeniowe mniej niŜ wynikało to ze złoŜonej oferty. 
Wartość wynikająca z umowy wyniosła 7.417.136,10 zł i była niŜsza w porównaniu  
z ofertą o 3.669.459,40 zł. 

    (Akta kontroli: dowód str. 119-147, 204-236, 495-55, 526-555) 

Spółka zgodziła się na propozycję ŚOW NFZ przekazaną pismem z dnia  
11 października 2012 r. i podpisała dwa aneksy dotyczące przedstawionej 
propozycji poziomu finansowania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.  
Z planu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy  
13-REH05-12-00898-051 wynika, Ŝe Spółka otrzymała kontrakt na realizację usług 
w zakresie rehabilitacji leczniczej w wysokości 7.227.133 jednostek rozliczeniowych 
o wartości ogółem 7.694.783,35 zł. Szpital „Górka” na realizację rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w Oddziale Dziecięcym i dla Dorosłych, Ośrodku rehabilitacji 
Dziennej oraz Poradni Rehabilitacyjnej otrzymał 4.601.828 jednostek 
rozliczeniowych na ogólną wartość 4.945.213,10 zł. Natomiast Zakład Lecznictwa 
na realizację usług rehabilitacyjnych w Szpitalu „Krystyna” i Sanatorium „Marconi” 
otrzymał 2.625.305 jednostek rozliczeniowych, na ogólną wartość 2.749.570,25 zł. 

                 (Akta kontroli: dowód str. 572-581582-597) 

                                                      
4 Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z e zm. 
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Z porównania aneksów zawartych w przedmiocie ustalenia kwoty zobowiązania na 
kaŜdy okres rozliczeniowy do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej  
w rodzaju rehabilitacja lecznicza wynika, Ŝe w 2012 r. Spółka miała realizować 
usługi w zakresie rehabilitacji ustrojowej o 459.525 jednostek rozliczeniowych mniej 
niŜ w 2011 r. RównieŜ wartość realizowanych usług rehabilitacyjnych ogółem była 
niŜsza o 887.771 zł w porównaniu do 2011 r. Z porównania 2013 r. do umowy 
z 2011 r. wynika, Ŝe Spółka otrzymała kontrakt o 205.287 jednostek rozliczeniowych 
niŜszy niŜ w 2011 r. oraz wartość kontraktu była niŜsza o 610.124,65 zł. 
Z porównania wielkości kontraktu zawartego na 2013 r. z 2012 r. wynika, Ŝe Spółka 
otrzymała kontrakt o 254.238 jednostek rozliczeniowych więcej niŜ w 2012 r. 
RównieŜ wartość kontraktu była wyŜsza o 227.646,35 zł. 

           (Akta kontroli: dowód str. 598-775) 

Prezes Spółki, Wojciech Legawiec w złoŜonym wyjaśnieniu stwierdził, Ŝe w trakcie 
negocjacji NFZ obniŜył liczbę jednostek rozliczeniowych we wszystkich zakresach 
oprócz rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla dzieci, którą 
zwiększył. Jednocześnie zmniejszono ceny we wszystkich zakresach. Ceny  
w umowie na rok 2011 przyjęto w wysokości cen 2010 r. oprócz ceny przyjętej dla 
rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych (została zwiększona  
w stosunku do ubiegłego roku o 0,10 zł za punkt). W 2012 r., w wyniku negocjacji ze 
ŚOW NFZ ceny proponowane przez Spółkę zostały obniŜone dla lekarskiej 
ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, rehabilitacji kardiologicznej i ogólnoustrojowej 
w warunkach stacjonarnych dla dzieci. Pozostałe ceny nie zostały zmienione. 
Globalna wartość umów w rodzaju rehabilitacji leczniczej była mniejsza od wartości 
wykonania umowy w tym rodzaju przez jednostki Spółki w 2011 r. 

        (Akta kontroli: dowód str. 1322-1325) 

1.5.  Z ewidencji księgowej wynika, Ŝe Spółka za realizację rehabilitacji leczniczej 
w 2011 r. przez Szpital „Górka” wystawiła ogółem 109 faktur, w tym 70 faktur 
korygujących. Z uwzględnieniem korekt wartość faktur wyniosła ogółem  
5.087.549 zł. Natomiast w 2012 r. Szpital „Górka” zrealizował rehabilitację leczniczą 
na ogólną kwotę 5.214.700,10 zł, wystawiając 84 faktury, w tym 49 faktur 
korygujących.  

Za realizację rehabilitacji leczniczej przez Zakład Lecznictwa, w tym Szpital 
„Krystyna” i Sanatorium „Marconi”, Spółka wystawiła w 2011 r. dla ŚOW NFZ 
44 faktury na ogólną kwotę 4.648.623 zł oraz 39 faktur korygujących na kwotę 
1.062.979,50 zł. Wartość faktur za 2011 r. po uwzględnieniu korekt wyniosła 
3.585.643,50 zł. 

W 2012 r. Spółka za świadczone usługi rehabilitacji leczniczej przez Zakład 
Lecznictwa wystawiła ogółem 41 faktur na kwotę 2.936.412,50 zł oraz 31 faktur 
korygujących na kwotę 58.415 zł. Ogółem wartość faktur po uwzględnieniu korekt 
wyniosła 2.877.997,50 zł. 

Za 9 miesięcy 2013 r. Spółka wystawiła dla NFZ 42 faktury na kwotę 
5.984.550,25 zł za wykonane świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej. 
Dokonano równieŜ korekt, wystawiając 28 faktur korygujących na kwotę 
161.924,95 zł. Wartość faktur za 2013 r. po uwzględnieniu korekt wyniosła 
5.822.624,95 zł. 

 (Akta kontroli: dowód str. 776-786) 

1.6. W okresie objętym kontrolą obowiązywała jedna umowa ze Świętokrzyskim 
Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego  
w Kielcach zawarta w dniu 31 października 2008 r. i aneksowana 28 listopada 
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2011 r. w przedmiocie udzielania doraźnych świadczeń zdrowotnych polegających 
na wyjazdach do zachorowań osób w sanatoriach uzdrowiskowych oraz szpitalach 
„Krystyna” i „Górka”. 

 (Akta kontroli: dowód str. 787-791) 

1.7. W okresie objętym kontrolą, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej 
realizowało 154 pracowników medycznych zatrudnionych w Spółce. Z ewidencji 
Działu Kadr, zawartych umów o pracę z personelem medycznym udzielającym 
świadczeń w oddziałach rehabilitacji oraz posiadanym kwalifikacje wynika, Ŝe 
Spółka zatrudniała 31 lekarzy w specjalnościach: chorób wewnętrznych, balneologii 
i medycyny fizykalnej, reumatologii, otolaryngologii, balneoklimatologii, 
epidemiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządów ruchu, chirurgii urazowo-
ortopedycznej. Zatrudniano 42 fizjoterapeutów, dziewięciu techników 
fizjoterapeutów oraz trzech terapeutów zajęciowych. Zatrudniano takŜe  
11 masaŜystów. Dla realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej 
zatrudniano jednego psychologa oraz dietetyka. Wśród zatrudnionego personelu 
medycznego zatrudnionych było 47 pielęgniarek. Umowy zawarte o pracę 
z personelem medycznym udzielającym świadczeń w zakresie rehabilitacji 
leczniczej oraz jego kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
rehabilitacji leczniczej5 oraz załącznikiem nr 3 zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ 
Prezesa NFZ z 2 września 2010 r. w zakresie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. 

W 2011 r. strony umowy o świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej 
wprowadziły pięć aneksów dotyczących aktualizacji w potencjale wykonawczym 
zarówno Szpitala „Górka” i Zakładu Lecznictwa. W 2012 r. takich aneksów 
wprowadzono do umowy trzy, a w 2013 r. było ich osiem. KaŜda zmiana 
rejestrowana była w „Harmonogramie – zasoby” (załącznik nr 2 do umowy z ŚOW 
NFZ o udzielanie świadczeń) i potwierdzona przez umawiające się strony. 

  (Akta kontroli: dowód str. 792-802, 598-775) 

1.8. W okresie objętym kontrolą, jednostki organizacyjne Spółki świadczące usługi 
w zakresie rehabilitacji leczniczej wyposaŜone były w sprzęt wymagany 
zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
rehabilitacji leczniczej oraz z załącznikiem nr 3 zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ 
Prezesa NFZ z 2 września 2010 r. w zakresie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w zakresie rehabilitacji leczniczej. 

Szpital „Górka” dla realizacji rehabilitacji leczniczej wyposaŜony był w: basen 
rehabilitacyjny, zestawy do okładów borowinowych, wanny do masaŜu wirowego 
kręgosłupa, zestaw do kriostymulacji parami azotu, stanowisko krioterapii i masaŜu 
mechanicznego, wanny do kąpieli siarczkowych, urządzenia do fasonów 
siarczkowych, wanny do masaŜu wirowego kończyny dolnej i górnej, wanny do 
kąpieli solankowej całościowej, rotory do ćwiczeń kończyn górnych  
i dolnych, ugul, bieŜnie, rowery, wyposaŜone sale kinezyterapii w materace 
gimnastyczne, drabinki do ćwiczeń, piłki, kijki oraz worki, steppery, cykloergometry, 
lustra kontrolne, zestawy do elektroterapii z osprzętem, zestawy do magnetoterapii, 
zestawy do ultradźwięków oraz lampy terapeutyczne. 

W trakcie świadczonych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej Szpital „Krystyna”  
i Sanatorium „Marconi” były wyposaŜone i korzystały z: aparatu do masaŜu 
mechanicznego, aparatu do wykonywania zabiegów polem magnetycznym, rotorów 

                                                      
5 Dz. U. Nr 140, poz. 1145 ze zm. 
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do ćwiczeń kończyn dolnych i kończyn górnych, zestawów do ultradźwięków, stołów 
do ćwiczeń manualnych, wanien do masaŜu wirowego kończyny dolnej i kończyny 
górnej, zestawów do laseroterapii, cykloergometrów do próby wysiłkowej, urządzeń 
do elektroterapii i hydroterapii, zestawów do magnetoterapii, zestawu do tens, 
zestawów do elektroterapii z osprzętem, stołów do pionizacji, wyposaŜenia sal 
kinezyterapii, zestawów do laseroterapii, łóŜek szpitalnych oraz urządzenia 
wytwarzającego impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. 
Szpital korzystał takŜe z balkoników rehabilitacyjnych, EKG, pomp infuzyjnych, 
holtera, kardiomonitorów, lamp terapeutycznych, stanowiska intensywnego 
nadzoru, czterech łóŜek intensywnej opieki medycznej i walizki reanimacyjnej. 

                 Akta kontroli: dowód str. 803-818) 

Wykazywany sprzęt w ofertach na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji 
leczniczej był zgodny z wykazanym sprzętem w załączniku nr 1 Plan rzeczowo-
finansowy, punkt III - sprzęt, do zawieranych umów z ŚOW NFZ w zakresie 
świadczeń rehabilitacji leczniczej. Ww. sprzęt medyczny jest zgodny z ewidencją 
księgową środków trwałych Spółki. 

                  Akta kontroli: dowód str. 1313-1321) 

1.9.  Rehabilitacja lecznicza w Szpitalu „Górka” realizowana była na dwóch 
Oddziałach, w tym na III Oddziale Rehabilitacyjnym dla dzieci i IV Oddziale 
Rehabilitacyjnym dla dorosłych z wykorzystaniem łóŜek szpitalnych w I i II Oddziale 
Szpitalnym. Na III Oddziale Rehabilitacyjnym dla dzieci wykorzystywanych było 
siedem sal o powierzchni od 19,97 m2 do 33,66 m2. Dla realizacji usług 
rehabilitacyjnych wykorzystywane były dwie sale Oddziału I, sala nr 11 dla 
prowadzenia kinezyterapii i sala nr 9 jako pokój dwuosobowy dla wypoczynku. 

W IV Oddziale Rehabilitacji dla dorosłych do prowadzenia rehabilitacji leczniczej 
wykorzystywanych było dziewięć sal o powierzchni od 18,57 m2 do 56,24 m2.  

W Dziale rehabilitacyjnym balneologię, w tym: masaŜ wirowy, kąpiele perełkowe, 
kąpiele solankowe, hydro jet, krioterapię, fango, okłady borowinowe, masaŜ wirowy 
kręgosłupa, kąpiele siarkowe, basen wykonywano w 13 pomieszczeniach W ich 
skład wchodziły takŜe pomieszczenia pryszniców, szatni damskiej i męskiej oraz 
sala do wypoczynku. Do zajęć rehabilitacyjnych wykorzystywano salę gimnastyczną 
o powierzchni 73 m2, masaŜ klasyczny prowadzony był w sali o powierzchni 18,2 
m2, fizykoterapia w sali o pow. 52,7 m2, kinezyterapia w sali o pow. 34,5 m2. Terapię 
zajęciową prowadzono w sali o pow. 33 m2. 

                 (Akta kontroli: dowód str. 819-821) 

Realizacja rehabilitacji leczniczej w Zakładzie Lecznictwa prowadzona była  
w Zakładzie Przyrodoleczniczym Oddział Szpitala „Krystyna” w sześciu pokojach 
i dotyczyła ona prowadzenia fizykoterapii, gimnastyki i kąpieli wirowych. 
Powierzchnia pokoi w których wykonywano zabiegi wynosiła od 14,56 m2 do 
92,22 m2. W Zakładzie Przyrodoleczniczym, pawilonie C1 Szpitala „Krystyna” dla 
realizacji rehabilitacji leczniczej wykorzystywano pięć pokoi o powierzchni od 
15,64 m2 do 79,80 m2. W pomieszczeniach prowadzono: masaŜ podwodny, kąpiele 
perełkowe, fizykoterapię i ćwiczenia gimnastyczne. Jedno pomieszczenie 
przeznaczono dla wypoczynku po zabiegach. W Zakładzie Przyrodoleczniczym 
Szpitala „Krystyna” w czterech pomieszczeniach realizowano zabiegi dotyczące 
muzykoterapii, badania holterem, echa serca i ergometrii. RównieŜ w latach 2011 – 
2012 w sześciu pomieszczeniach prowadzono zabiegi fizykoterapii, masaŜu 
wirowego, gimnastyki indywidualnej oraz wypoczynku po zabiegach. Powierzchnia 
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poszczególnych pomieszczeń wynosiła od 11,30 m2 do 69,36 m2. Obecnie ww. 
sześć pomieszczeń jest w remoncie. 

Dla rehabilitacji leczniczej w Sanatorium „Marconi” wykorzystywanych jest osiem 
pomieszczeń dla prowadzenia gimnastyki ogólnej i indywidualnej, kąpieli 
perełkowych, hydromasaŜy oraz prądów. Dla wypoczynku przeznaczono dwa 
pomieszczenia. Powierzchnia wykorzystywanych pomieszczeń wynosiła  
od 11,30 m2 do 69,36 m2.  

W Szpitalu „Krystyna” dla realizacji rehabilitacji ogólnoustrojowej w okresie objętym 
kontrolą wykorzystywanych było 14 sal z 25 łóŜkami ogółem. Powierzchnia sal 
wynosiła od 9,87 m2 do19,89 m2. Dziewięć sal było dwułóŜkowych, cztery 
jednołóŜkowe i jedna sala wyposaŜona była w trzy łóŜka. 

Dla rehabilitacji kardiologicznej przeznaczono 13 sal dwu i trzyłóŜkowych  
o powierzchni od 13,12 m2 do 17,90 m2. Ogółem dla pacjentów rehabilitacji 
kardiologicznej przeznaczono 31 łóŜek. 

                   Akta kontroli: dowód str. 822-823) 

2.  Wykonanie zawartego kontraktu na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej 

Z analizy sposobu realizacji świadczeń rehabilitacyjnych wynika, Ŝe w 2011 r.  
jednostki organizacyjne w siedmiu przypadkach uzyskały z realizacji usług 
rehabilitacyjnych środki finansowe mniejsze niŜ zakładano w umowach 
aneksowanych przez ŚOW NFZ. Osiągnięty wynik ujemny  kształtował się na 
poziomie od 15 zł do 125.017 zł. 

W 2012 r. świadczenia rehabilitacyjne w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej  
w warunkach stacjonarnych w Szpitalu „Krystyna” i Sanatorium „Marconi” zostały 
wykonane zgodnie z liczbą jednostek rozliczeniowych określonych w umowie oraz 
rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w ośrodkach dziennych Sanatorium 
„Marconi” i Szpitala „Górka”. Nie wykonano natomiast jednostek rozliczeniowych 
określonych w umowach po zmianach w rehabilitacji ogólnoustrojowej w Szpitalu 
„Górka” w III Oddziale dla dzieci i dla dorosłych odpowiednio 200.183,50 zł 
i 122.372,25 zł. Nie zrealizowano 12 jednostek rozliczeniowych w lekarskiej 
ambulatoryjnej opiece rehabilitacyjnej. 

Według stanu na 30 września 2013 r., Spółka w zakresie realizacji świadczeń 
zdrowotnych z rehabilitacji leczniczej wykonała umowę z ŚOW NFZ w przedziale od 
74,9% do 75%, poza wykonaniem w zakresie rehabilitacji kardiologicznej 
wynoszącym 79,5% umowy.                 
              ( Akta kontroli: dowód str. 1278-1303) 

Spółka w 2012 r. występowała do ŚOW NFZ z pismami dotyczącymi przesunięć 
środków finansowych oraz o zwiększenie wartości umowy.  

W dniu 12 lipca 2012 r. występowano o zwiększenie umowy w zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych w oddziałach dla dzieci i dorosłych.  

Spółka występowała do ŚOW NFZ z wnioskami o zwiększenie umowy w zakresie 
rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych. W dniu 19 czerwca 2013 r. 
zwrócono się z prośbą o zwiększenie wartości umowy w zakresach rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla ośrodka w Szpitalu „Krystyna”  
i Marconi oraz w zakresie rehabilitacji w ośrodku dziennym „Krystyna” i Sanatorium 
„Marconi”. Wniosek został uwzględniony przez ŚOW NFZ. Negatywną odpowiedź 
Spółka uzyskała natomiast o zwiększenie umowy w rodzaju rehabilitacji leczniczej 
we wszystkich zakresach realizowanych w ośrodkach Szpitala „Górka”, z dnia 
10 lipca 2013 r. 
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W dniu 9 października 2013 r. Spółka ponowiła prośbę o zwiększenie wartości 
umowy w zakresie rehabilitacji leczniczej we wszystkich zakresach realizowanych 
w ośrodkach Szpitala „Górka”, a 10 października 2013 r. wnioskowała 
o zwiększenie umowy w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach 
stacjonarnych w ośrodku Szpitala „Krystyna” oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej  
w warunkach stacjonarnych w ośrodku Sanatorium „Marconi”. W odpowiedzi ŚOW 
NFZ ograniczył się do stwierdzenia, Ŝe w przypadku wolnych środków finansowych 
będzie czynił starania, by w uzasadnionych przypadkach renegocjować umowy. 

                  (Akta kontroli: dowód str. 1304-1312) 

3. Wyniki finansowe na działalności z zakresu realizacji świadczeń rehabilitacji 
leczniczej. 

3.1. W 2011 r. Spółka uzyskała wynik dodatni w trzech zakresach rehabilitacji 
leczniczej, tj. rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych realizowanej 
przez Szpital „Krystyna”, w rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych realizowanych przez Sanatorium „Marconi” oraz rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w oddziale dziennym Szpitala „Górka”. Stratę odnotowano  
w rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych realizowanej przez 
Szpital „Krystyna” i Sanatorium „Marconi”, rehabilitacji ogólnoustrojowej 
w warunkach stacjonarnych w Szpitalu „Górka” dla dzieci i dorosłych oraz 
w lekarskiej ambulatoryjnej opiece rehabilitacyjnej. 

                (Akta kontroli: dowód str. 829) 

W 2011 r. wynik finansowy Spółki w stosunku do wykonania umowy na działalności 
w zakresie rehabilitacji leczniczej łącznie, zamknął się stratą w wysokości 
550.255,64 zł. Gdyby ŚOW NFZ przyjął wartości proponowane przez Spółkę w jej 
ofercie, wówczas byłby on dodatni i wynosiłby 681.593,86 zł. Na osiem jednostek 
organizacyjnych Spółki, w trzech wynik na działalności w zakresie rehabilitacji 
leczniczej był dodatni, a w pozostałych ujemny.  
W 2011 r. wynik finansowy Spółki na działalności w zakresie rehabilitacji leczniczej 
w stosunku do wykonania umowy z nadwykonaniami i innymi przychodami zamknął 
się stratą w wysokości 742.667,64 zł. Tylko w trzech jednostkach organizacyjnych 
Spółki odnotowano zysk ( 54 tys. zł, 22 tys. zł i 60 tys. zł), a najwyŜszą stratę 
w kwocie 573.191,52 zł odnotowano przy świadczeniu usług w zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych przez III Oddział Rehabilitacyjny dla 
dzieci w Szpitalu „Górka”. 

 (Akta kontroli: dowód str. 829)  

3.2. W 2012 r Spółka na działalności w zakresie rehabilitacji leczniczej w stosunku 
do wykonania umowy poniosła stratę w wysokości 535.655,92 zł. Gdyby ŚOW NFZ 
przyjął wartości proponowane przez Spółkę w jej ofercie, wówczas wynik byłby 
takŜe ujemny i wynosiłby 255.403,57 zł. Na osiem jednostek organizacyjnych 
Spółki, tylko w dwóch wynik na działalności w zakresie rehabilitacji leczniczej był 
dodatni, a w pozostałych ujemny.  

W 2012 r Spółka na działalności w zakresie rehabilitacji leczniczej, w stosunku do 
wykonania umowy z nadwykonaniami i innymi przychodami odnotowała stratę 
w wysokości 826.745,37 zł. Tylko w dwóch jednostkach organizacyjnych Spółki 
odnotowano zysk (12 tys. zł i 85 tys. zł), a największe straty powyŜej 200.000 zł, 
odnotowały trzy jednostki organizacyjne: Szpital „Krystyna” w zakresie rehabilitacji 
kardiologicznej – 286.680,93 zł, Szpital „Górka” III Oddział Rehabilitacyjny dla dzieci 
w rehabilitacji ogólnoustrojowej – 272.994,55 zł oraz IV Oddział Rehabilitacyjny dla 
dorosłych w rehabilitacji ogólnoustrojowej – 230.132,42 zł. 
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 (Akta kontroli: dowód str. 830) 

3.3. Według stanu na 30 września 2013 r. Spółka w zakresie rehabilitacji leczniczej, 
w porównaniu do umowy zawartej z ŚOW NFZ odnotowała stratę w kwocie 
1.425.406,80 zł. Strata ta uległa zmniejszeniu w związku z nadwykonaniami i innymi 
przychodami i wyniosła 606.333,15 zł. NajwyŜszą stratę odnotowano w świadczeniu 
usług w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w III Oddziale Szpitala „Górka” dla 
dzieci wynoszącą w stosunku do zawartej umowy (wraz z aneksami) 456.676,25 zł. 
Natomiast w stosunku do wykonania z nadwykonaniami strata ta wyniosła 
268.053,75 zł.  

Spółka poniosła takŜe stratę w świadczonych usługach rehabilitacyjnych  
w zakresie: rehabilitacji kardiologicznej – 227.516,39 zł, rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych w Szpitalu „Krystyna”  
i Sanatorium „Marconi” odpowiednio 19.273,93 zł i 40.823,80 zł. W rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych wykonywanej przez IV Oddział dla 
dorosłych Szpital „Górka” strata wyniosła 140.665 zł. Stratę odnotowano takŜe  
w świadczeniu usług dla dzieci i dorosłych w ramach lekarskiej ambulatoryjnej 
opieki rehabilitacyjnej w Szpitalu „Górka” w kwocie 7.760,25 zł. 

W świadczeniach rehabilitacji leczniczej z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej 
prowadzonych w ośrodkach dziennych w Szpitalu „Krystyna” i „Górka” uzyskano 
wynik dodatnie odpowiednio - 7.490,05 zł i 90.269,92 zł. 

(Akta kontroli: dowód str. 831) 

Prezes Zarządu Spółki, Wojciech Legawiec wyjaśnił: „Spółka ponosiła straty 
w latach 2011 – 2012 na wymienionych działalnościach z powodu niskiej ceny za 
usługi świadczone na rzecz pacjentów kierowanych przez NFZ, przy ponoszonych 
wysokich kosztach, w tym ogólnozakładowych. Jednak analiza poszczególnych 
działalności pozwala na wnioski, Ŝe przychody osiągane z tytułu sprzedaŜy usług 
pokrywają koszty zmienne działalności. W duŜej mierze koszty ogólne jednostek 
oraz ogólnozakładowe Spółki, które przy przyjętych kluczach podziałowych 
obciąŜają kaŜdą działalność, wpływają na negatywną działalność. Analogiczna 
sytuacja ma miejsce w 9 miesiącach 2013 r. 

Cena jednostki pozostaje bez zmian przez kilka kolejnych lat, co prowadzi do 
pogarszania się wyniku finansowego w kolejnych okresach z uwagi na wzrost cen 
materiałów, energii oraz usług, obciąŜeń podatkowych, a takŜe wzrostu 
wynagrodzeń pracowników. Niekorzystnie na wynik globalny Spółki oraz 
poszczególnych działalności wpłynęła podwyŜka składki na ubezpieczenie rentowe 
o 2% oraz uprzedni wzrost podatku VAT. Rezygnacja z usług w rodzaju rehabilitacji 
leczniczej, które obecnie przynoszą straty nie prowadziłaby do poprawy ogólnych 
wyników Spółki, przy załoŜeniu, Ŝe ponoszone koszty ogólnozakładowe oraz części 
kosztów stałych obiektów nie ulegną zmniejszeniu. Ponadto decyzja o rezygnacji  
z prowadzenia leczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zwłaszcza w odniesieniu 
do dzieci oraz dorosłych, którzy uprzednio leczyli się w naszej jednostce jako dzieci, 
nie byłoby zgodne z podstawową misją Spółki jaką jest ochrona zdrowia.” 

              (Akta kontroli: dowód str. 1322-1325) 

4. Kalkulowanie przez świadczeniodawcę do oferty konkursowej  liczby jednostek 
rozliczeniowych. 
Kierownik Działu Ekonomicznego, Edyta Krzak wyjaśniła, Ŝe liczba jednostek 
rozliczeniowych zgłoszonych w ofercie konkursowej wynikała z przyjętej polityki 
Spółki, posiadanego potencjału leczniczego do spełniania określonych w przepisach 
wymagań, zgłaszanych zapotrzebowań pacjentów na świadczenia w określonym 
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zakresie, np. w postaci kolejek oczekujących, wykonania w poprzednich okresach 
oraz ograniczeń wynikających z maksymalnej wartości w konkretnym postępowaniu 
konkursowym.  

Z ww. wyjaśnienia wynika, Ŝe czynnikami mającymi wpływ na proponowaną cenę za 
jednostkę rozliczeniową, są: cena bieŜąca i inflacja –brana pod uwagę od ostatniej 
zmiany ceny – cena oczekiwana w związku z kryteriami oceny rankingowej oferty 
w postępowaniu konkursowym, zmiany w przepisach prawnych odnośnie warunków 
koniecznych i dodatkowych wpływających na wysokość ponoszonych kosztów, 
w przypadku warunków dodatkowych takŜe zmiany potencjału Spółki, ceny 
podobnych i/lub takich samych usług w poprzednich okresach w innych regionach 
dla innych świadczeniobiorców stosowanych przy umowach z NFZ oraz usług 
odpłatnych, w przypadku dokumentacji aktualizacyjnej składanej na 2013 r. do 
uzgodnienia z NFZ. 

(Akta kontroli: dowód str. 1276-1277) 

Z analizy cen zawartych w ofertach dla poszczególnych świadczeń z zakresu 
rehabilitacji leczniczej w okresie objętym kontrolą wynika, Ŝe najwyŜsze ceny za 
jednostkę rozliczeniową występowały w ofertach w 2011 r. i wynosiły od 1,36 zł za 
rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych w Szpitalu „Górka” 
Oddział dla dzieci i 1,35 zł za rehabilitację kardiologiczną w warunkach 
stacjonarnych w Szpitalu „Krystyna”. śadna z ww. cen nie została utrzymana 
w zawartej umowie z ŚOW NFZ w 2011 r. Cena za jednostkę rozliczeniową 
w wysokości 1,15 zł dotyczyła rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych w Szpitalu „Krystyna”, i „Górka” dla dorosłych oraz Oddziale 
Rehabilitacyjnym w Sanatorium „Marconi”. Natomiast najniŜsza cena za jednostkę 
rozliczeniową 1,10 zł dotyczyła rehabilitacji ogólnoustrojowej na oddziale dziennym 
w Szpitalu „Górka” i „Marconi” oraz Lekarskiej Ambulatoryjnej Opieki 
Rehabilitacyjnej. Wartość jednej jednostki rozliczeniowej była utrzymywana 
w stosunku do cen oferowanych na poziomie od 81% do 96%. Cena jednego 
punktu rozliczeniowego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych Szpitala „Górka” w Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci została 
obniŜona z 1,36 zł do 1,10 zł (81%). W 2012 r. cenę jednego punktu 
rozliczeniowego obniŜono w trzech świadczonych usługach rehabilitacyjnych: 
Lekarskiej Ambulatoryjnej Opiece Rehabilitacyjnej z 1,00 zł do 0,90 zł, rehabilitacji 
kardiologicznej w warunkach stacjonarnych w Szpitalu „Krystyna” z 1,15 zł do 
1,05 zł i rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych w Szpitalu 
„Górka” w Oddziale dla Dzieci z 1,15 zł do 1,10 zł. W pozostałych pięciu 
świadczonych usługach rehabilitacyjnych utrzymano cenę za punkt rozliczeniowy 
w wysokości określonej w ofercie Spółki. W 2013 r. wszystkie ceny za punkt 
rozliczeniowy zostały przedstawione przez ŚOW NFZ do akceptacji bez moŜliwości 
składania własnych propozycji ofertowych. 

 (Akta kontroli: dowód str. 832-834) 

5. Zapisy umowy dotyczące kontroli Spółki. 

W okresie objętym kontrolą obowiązywała umowa zawarta 31 października 2008 r. 
ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach na udzielanie doraźnych świadczeń zdrowotnych dla osób 
uprawnionych, polegających na wyjazdach do zachorowań w sanatoriach 
uzdrowiskowych, w których świadczone są takŜe usługi rehabilitacyjne. Strony 
umowy ustaliły, Ŝe naleŜność z tytułu świadczeń wyniesie 120 zł za jedną wizytę. 

 (Akta kontroli: dowód str. 787-791) 
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5.1. W umowie zawartej ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego  
i Transportu Sanitarnego w Kielcach w § 7 zleceniobiorca wyraził zgodę na 
poddanie się kontroli przez NFZ w zakresie przedmiotu umowy. 

 (Akta kontroli: dowód str. 787-791) 

6. Rozliczanie się Spółki z udzielonych świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. 

6.1. W okresie objętym kontrolą ŚOW NFZ terminowo regulował naleŜności 
wynikające z faktur za rehabilitację leczniczą, zgodnie z terminami zapisanymi  
w umowie o świadczenie usług. 

   (Akta kontroli: dowód str. 835) 

7. Kary umowne. 

W okresie objętym kontrolą NFZ nie nakładał na Spółkę kar wynikających  
z zawartych umów za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umów.  

(Akta kontroli: dowód str. 835) 

8. Realizacja świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej w warunkach domowych. 

Spółka w latach 2011 – 2013 nie prowadziła świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej. 
Zgłoszone w ofercie w 2012 r. świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej nie zostały 
zakontraktowane przez ŚOW NFZ. W związku z powyŜszym Spółka nie realizowała 
powyŜszych świadczeń w warunkach domowych. 

 (Akta kontroli: dowód str. 836-838) 

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

NIK zwraca uwagę, Ŝe ustalana przez ŚOW NFZ cena jednostki rozliczeniowej przy 
kontraktowaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej pozostaje bez zmian 
przez kilka kolejnych lat, co doprowadziło do pogarszania się wyniku finansowego 
Spółki w kolejnych okresach z uwagi m.in. na wzrost cen materiałów, energii, usług  
oraz obciąŜeń podatkowych. 
 W 2013 r. wszystkie ceny za punkt rozliczeniowy zostały przedstawione Spółce 
przez ŚOW NFZ do akceptacji bez moŜliwości składania własnych propozycji 
ofertowych. 

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

2. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 
z zakresu rehabilitacji leczniczej 

1. Zasoby słuŜące wykonywaniu przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej. 

W zawartych umowach oraz w ich aneksach kaŜdorazowo określano warunki 
lokalowe, dostępność i kwalifikacje personelu medycznego oraz sprzęt niezbędny 
do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej. 

1.1. Spółka w formularzu aktualizacyjnym na 2013 r. przekazanym do ŚOW NFZ dla 
poszczególnych zakresów rehabilitacji leczniczej przedstawiała następujący 
potencjał kadrowy pracowników medycznych:  

− rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych w Szpitalu „Krystyna” - 
lekarz ze specjalnością balneologii i medycyny fizykalnej oraz lekarz ze 
specjalnością rehabilitacji medycznej, pięciu fizjoterapeutów z wykształceniem 
wyŜszym, terapeuta zajęciowy ze średnim wykształceniem medycznym, dwóch 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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masaŜystów ze średnim wykształceniem medycznym, pięć pielęgniarek ze 
średnim wykształceniem medycznym oraz psycholog; 

− rehabilitacja ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych w Sanatorium 
„Marconi” - lekarz ze specjalnością balneologii i medycyny fizykalnej oraz lekarz 
ze specjalnością rehabilitacji medycznej, trzech fizjoterapeutów 
z wykształceniem wyŜszym, terapeuta zajęciowy z wykształceniem średnim 
medycznym, dwóch masaŜystów ze średnim wykształceniem, psycholog, dwie 
pielęgniarki z wykształceniem wyŜszym i trzy pielęgniarki z wykształceniem 
średnim;  

− rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym w Sanatorium „Marconi” - 
dwóch lekarzy ze specjalnością balneologii i medycyny fizykalnej, dwóch lekarzy 
ze specjalnością chorób wewnętrznych oraz lekarz ze specjalnością rehabilitacji 
medycznej, czterech fizjoterapeutów z wykształceniem wyŜszym, terapeuta 
zajęciowy z wykształceniem wyŜszym oraz masaŜysta z wykształceniem 
średnim;  

− rehabilitacj kardiologiczna w Szpitalu „Krystyna” - lekarz ze specjalnością 
kardiologiczną, lekarz ze specjalnością balneologii i medycyny fizykalnej, 
pielęgniarka oddziałowa z wyŜszym wykształceniem medycznym, pięć 
pielęgniarek ze średnim wykształceniem medycznym, trzech fizjoterapeutów 
z wykształceniem średnim, dietetyk i psycholog;  

− lekarska ambulatoryjna opieka medyczna w Szpitalu „Górka” - lekarz ze 
specjalnością rehabilitacja medyczna, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku 
dziennym - lekarz ze specjalnością rehabilitacji medycznej, czterech 
fizjoterapeutów z wyŜszym wykształceniem i dwóch z wykształceniem średnim, 
dwóch masaŜystów jeden z wykształceniem wyŜszym, drugi z wykształceniem 
średnim;  

− rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla dzieci w Szpitalu 
„Górka” - lekarz ze specjalnością rehabilitacji medycznej, lekarz ze 
specjalnością ortopeda i traumatolog narządu ruchu, sześciu fizjoterapeutów  
z wykształceniem wyŜszym, terapeuta zajęciowy z wykształceniem wyŜszym  
i dwóch z wykształceniem średnim, masaŜysta, 11 pielęgniarek, w tym pięć  
z wykształceniem wyŜszym i sześć z wykształceniem średnim medycznym oraz 
psycholog;  

− rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla dorosłych 
w Szpitalu „Górka”: trzech lekarzy ze specjalnością rehabilitacji medycznej 
i trzech lekarzy ze specjalnością ortopeda i traumatologia narządu ruchu, pięciu 
fizjoterapeutów, w tym trzech z wykształceniem wyŜszym i dwóch 
z wykształceniem średnim medycznym, dwóch masaŜystów z wykształceniem 
wyŜszym, terapeuta zajęciowy, siedem pielęgniarek, w tym jedna 
z wykształceniem wyŜszym oraz psycholog. 

   (Akta kontroli: dowód str. 1007-1067) 
PowyŜsze dane zawarte w formularzu aktualizacyjnym są zgodne  
z harmonogramem – zasoby stanowiącym załącznik nr 2 do umowy nr 13-00-00898-
13-09 (13 REH05-12-00898-051) rodzaj świadczeń - rehabilitacja lecznicza. 

  (Akta kontroli: dowód str. 1068-1112) 
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Liczba personelu medycznego oraz ich kwalifikacje są zgodne z wymogami 
określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 53/2010/DSOZ  
z dnia 2 września 2010 r. 
W okresie dziewięciu miesięcy Spółka podpisała z ŚOW NFZ w Kielcach osiem 
aneksów dotyczących zmian w harmonogramie – zasoby, ujętych w załączniku  
nr 2 do umowy. Do 30 września 2013 r. w podpisanych aneksach 24 razy 
dokonywano zmian czasu pracy personelu medycznego. 

       (Akta kontroli: dowód str. 598-775) 
1.2. W formularzu aktualizacyjnym na 2013 r. zamieszczono wykaz zasobów 
dotyczący wyposaŜenia pomieszczeń w sprzęt wykorzystywany do świadczenia 
usług w zakresie rehabilitacji leczniczej przez Spółkę. Wykaz zasobów obejmował 
115 pozycji, z zawartymi danymi dotyczącymi daty uzyskania sprzętu ze 
wskazaniem dostępności dla wszystkich trzech jednostek organizacyjnych 
realizujących usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej. Wszystkie jednostki 
organizacyjne realizujące usługi w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych i dziennych wyposaŜone zostały  
w niezbędny sprzęt wymagany zarządzeniem Prezesa NFZ nr 53/2010/DSOZ  
z dnia 2 września 2010 r. określony w załączniku nr 3. Przeprowadzone oględziny 
potwierdziły, Ŝe jednostki organizacyjne wyposaŜone zostały w niezbędny sprzęt 
medyczny do realizacji usług rehabilitacji leczniczej, w zakresie kardiologii:  
w cyklometry, bieŜnie ruchome, aparaty do rejestracji metodą holtera, defibrylator, 
kardiomonitory, sale kinezyterapii wyposaŜono w materace gimnastyczne, drabinki 
rehabilitacyjne, piłki lekarskie, w dwupokojową salę do wypoczynku. Oddział 
intensywnej opieki kardiologicznej z czterema stanowiskami z kardiomonitorami 
przyłóŜkowymi, ssaki, pompy infuzyjne, EKG, walizka reanimacyjna, stanowisko 
intensywnego nadzoru, sala ergometrów, cykloergometry. W zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej pacjenci korzystają ze sprzętu: wanien do kąpieli siarkowych  
i solankowych, wanien do kąpieli kwasowowęglowych, masaŜu podwodnego, 
fizykoterapii, wanny do kąpieli kwasowowęglowej suchej, zestawów do elektroterapii 
z osprzętem, zestawu do kriostymulacji parami azotu, zestawów do magnetoterapii, 
stołów do ćwiczeń manualnych, rotorów do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, 
stołów do pionizacji, ugul oraz sal gimnastyki indywidualnej.  

   (Akta kontroli: dowód str. 1327-1335) 
Szpital „Górka” równieŜ był wyposaŜony w wymagany sprzęt rehabilitacyjny dla 
prowadzenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych: sale 
balneoterapii wyposaŜono w wanny do kapieli siarczkowych, do masaŜu wirowego 
kończyn dolnych i górnych, do masaŜu perełkowo-ozonowego, do kąpieli 
solankowej całościowej, sal gimnastycznych wyposaŜonych w ugul, bieŜnie, rowery, 
stoły do ćwiczeń oporowych, rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, sale 
kizenyterapii  wyposaŜone były w materace gimnastyczne, drabinki do ćwiczeń, piłki 
i worki. Sale fizykoterapii wyposaŜono w: w zestawy do biostymulacji laserowej, 
zestawy do elektroterapii z osprzętem, zestawy do magnetoterapii, zestawy do 
ultradźwięków, lampy terapeutyczne.  

   (Akta kontroli: dowód str. 1336-1340) 
Jednostki organizacyjne Spółki wyposaŜone w sprzęt do rehabilitacji leczniczej 
posiadały aktualne przeglądy i atesty. 

   (Akta kontroli: dowód str. 1341-1364) 
1.3. Przeprowadzone oględziny wykazały, Ŝe warunki lokalowe są zgodne z ofertą 
Spółki dotyczącą prowadzenia rehabilitacji leczniczej przez jednostki organizacyjne. 
Do kaŜdego obiektu zapewniono dojazd oraz dojście dla osób niepełnosprawnych. 
Na korytarzach zapewniono poręcze i uchwyty. Na kaŜdym piętrze urządzone są 
sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. W kaŜdym obiekcie zapewniono odrębne 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjentów niepełnosprawnych. Basen 
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rehabilitacyjny wyposaŜony jest w dźwig basenowy dla osób niepełnosprawnych, 
poręcze i maty antypoślizgowe, kabiny prysznicowe i toalety dla niepełnosprawnych, 
salę wypoczynkową oraz szatnię. 

2. Oznakowanie pomieszczeń. 

Na zewnątrz, przy wejściu do obiektów umieszczone są tablice ze znakiem 
graficznym NFZ oraz tablice z wykazem świadczonych rehabilitacji. Na tablicach 
informacyjnych umieszczono informacje o godzinach i miejscu udzielania świadczeń 
rehabilitacyjnych. Podobną informację umieszczono na drzwiach pomieszczeń,  
w których prowadzona była rehabilitacja. Na tablicach umieszczone są telefony 
alarmowe ratownictwa medycznego, adres oraz numer telefonu Rzecznika Praw 
Pacjenta Oddział w Kielcach oraz numer bezpłatnej infolinii Biura Praw Pacjenta.  
Na tablicach informacyjnych umieszczono zarządzenie nr 32/2013 Prezesa Spółki  
w sprawie powołania zespołu ds. oceny przyjęć i ustalania zasad prowadzenia list 
oczekujących w zakresie rehabilitacji leczniczej.  

    (Akta kontroli: dowód str. 1327-1335, 1336-1340) 

3. Zasady rejestracji pacjentów oczekujących na wizytę. 

3.1. W okresie objętym kontrolą w Spółce obowiązywały zasady prowadzenia list 
oczekujących oraz powołania zespołów oceny przyjęć, przyjęte zarządzeniami 
Prezesa Zarządu Spółki nr 8/2011, 17/2012 i 32/2013. Zarządzenia dotyczyły: 
1) Reguł prowadzenia list oczekujących, sposobu obliczania średnich czasów 

oczekiwania, kwalifikacji według kategorii medycznych, wpisywania 
świadczeniobiorców na listy oczekujących, danych świadczeniobiorcy 
umieszczanych na listach oczekujących, przesunięć z powodu zmiany stanu 
zdrowia, zmian terminu udzielenia świadczenia, potwierdzania terminu 
udzielania świadczenia, skreśleń z listy oczekujących.  

2) Powoływania zespołu oceny przyjęć z powierzeniem obowiązków, tj. okresowych 
ocen list oczekujących (co najmniej raz w miesiącu), prawidłowości prowadzenia 
dokumentacji, czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia, zasadności  
i przyczyn zmiany terminu udzielania świadczeń.  

3) Przedstawiania raportu z oceny Zarządowi Spółki wraz z informacją o liczbie 
oczekujących pacjentów. 

 (Akta kontroli: dowód str. 839-860) 
Z § 3 pkt.3 obowiązującego zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki nr 32/2013  
w sprawie powołania zespołów oceny przyjęć i ustalenia zasad prowadzenia list 
oczekujących oraz prowadzonej ewidencji list oczekujących w systemie 
komputerowym wynika, Ŝe wpisy na listy oczekujących prowadzone są kaŜdego 
dnia, z chwilą zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Odrębne listy oczekujących 
prowadzone są w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych 
dla dzieci i dorosłych w Szpitalu „Górka”, w Zakładzie Lecznictwa w zakresie 
rehabilitacji kardiologicznej i ogólnoustrojowej w Szpitalu „Krystyna” oraz rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w „Marconi” oraz rehabilitacji dziennej dla dorosłych w Szpitalu 
„Górka”. 

 (Akta kontroli: dowód str. 858-860) 

3.2. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 32/2013 Prezesa Zarządu wyznaczono 
osoby odpowiedzialne za prowadzenie list oczekujących, w tym za przesunięcia na 
listach i przyspieszenie terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej 
w zakresie rehabilitacji leczniczej. Powołane zespoły są dwu, trzy i czteroosobowe. 
W skład zespołu wchodzą lekarze oraz przedstawiciele personelu medycznego. 
W zarządzeniu wyznaczono osoby odpowiedzialne za systematyczne i terminowe 
przekazywanie do NFZ za pośrednictwem udostępnionej aplikacji danych z zakresu 
list oczekujących. Na podstawie zakresów czynności potwierdzono, Ŝe osobami 
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odpowiedzialnymi za prowadzenie list obecności są: Marta B. w Zakładzie 
Lecznictwa Uzdrowiskowego, Adrian J. w Szpitalu „Górka”. 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa dla oceny przyjęć na rehabilitację leczniczą 
powołano trzy zespoły oceniające, w tym: w zakresie rehabilitacji stacjonarnej dla 
dzieci w Szpitalu „Górka” z przewodniczącym zespołu lek. med. Sławomirem M. 
specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu i dwoma członkami 
zespołu, w zakresie rehabilitacji stacjonarnej dla dorosłych w Zakładzie Lecznictwa 
i Szpitala „Górka” z przewodniczącym zespołu lek. med. Danuta J. specjalistą 
chorób wewnętrznych oraz czterema członkami zespołu, w zakresie rehabilitacji 
dziennej dla dorosłych w Zakładzie Lecznictwa i Szpitala „Górka” z przewodniczącą 
lek. med. Danutą J. specjalistą chorób wewnętrznych oraz czterema członkami. 

 (Akta kontroli: dowód str. 859-860) 

3.3. Zarządzeniem nr 28/2013 Prezesa Zarządu powołano zespół kwalifikacyjny ds. 
rehabilitacji w składzie pięcioosobowym z przewodniczącym lek med. Barbarą W. 
Do zadań zespołu naleŜała ocena i kwalifikowanie pacjentów do leczenia na 
podstawie dokumentacji w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej, 
dziennej oraz rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych oraz kontrola 
prawidłowości przebiegu procedur zgodnie z profilami leczniczymi oraz 
rozporządzeniami w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji. W 
2011 r. Zespół kwalifikacyjny odbył 11 posiedzeń. W 2012 r. odbyto 13 posiedzeń 
kwalifikacyjnych, a  w okresie dziewięciu miesięcy 2013 r. komisja odbyła sześć 
posiedzeń.  

  (Akta kontroli: dowód str. 861-944, 949-950) 

3.4. W Zakładzie Lecznictwa i Szpitalu „Górka” prowadzony jest rejestr wysłanych 
pism do świadczeniobiorców informujących o zakwalifikowaniu przez Zespół 
Kwalifikacyjny ds. Rehabilitacji działający przy Spółce, na oddział rehabilitacji 
ogólnoustrojowej lub kardiologicznej. W piśmie zawarte były informacje  
o zarejestrowaniu pacjenta jako przypadek pilny lub stabilny i o wpisie w kolejkę 
oczekujących. Z uwagi na brak bieŜącej moŜliwości realizacji skierowania, 
powiadomienie pisemne o terminie leczenia pacjent otrzymuje na dwa tygodnie 
przed planowaną datą przyjęcia. W piśmie podawany jest prognozowany termin 
realizacji skierowania z moŜliwością jego skrócenia w zaleŜności od kontraktu 
z NFZ. RównieŜ pisemnie informowany jest pacjent o zmianie kwalifikacji 
z przypadku stabilnego na pilny po posiedzeniu Komisji kwalifikacyjnej.   

 (Akta kontroli: dowód str. 945-948) 

4. Przyjmowanie pacjentów. 

Z protokołów zespołu kwalifikacyjnego ds. rehabilitacji wynika, Ŝe dokonywano 
zmian przyjęć pacjentów na zabiegi rehabilitacyjne na podstawie przedstawianej 
dokumentacji medycznej. W przypadku zakwalifikowania pacjenta jako przypadek 
pilny, zmieniano termin przyjęcia pacjenta z terminu późniejszego na wcześniejszy, 
automatycznie korygowano termin na liście oczekujących. Pacjent otrzymywał 
pisemna informację o zmianie terminu. 

(Akta kontroli: dowód str. 951) 

5. Prowadzenie ewidencji list oczekujących. 

Z prowadzonej ewidencji list oczekujących w systemie komputerowym wynika, Ŝe 
listy oczekujących zawierały dane zgodne z art. 20 ust. 2 pkt 3 lit. a - i ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków 
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publicznych6, tj. numer kolejny, datę oraz godzinę wpisu, imię i nazwisko 
świadczeniobiorcy, nr Pesel, rozpoznanie określane numerem, adres 
świadczeniobiorcy, w większości numer telefonu do kontaktu, zaznaczano termin 
udzielenia świadczenia. Lista zawierała podpis osoby dokonującej wpisu. Zgodnie  
z art. 20 ust. 2 pkt 4 ustawy lista zawierała datę i przyczynę skreślenia 
świadczeniobiorcy w przypadku rezygnacji, a takŜe w przypadku wykonania 
świadczenia. 

 (Akta kontroli: dowód str. 952-953) 

6. Przekazywanie raportów statystycznych. 

Z wydruków z systemu zarządzania obiegiem informacji wynika, Ŝe Spółka  
w okresie dziewięciu miesięcy 2013 r., w wyznaczonym terminie do 10 kaŜdego 
następnego miesiąca przekazała siedem raportów statystycznych o liczbie i średnim 
czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń rehabilitacji leczniczej do ŚWO NFZ 
w Kielcach. Natomiast dwa raporty za luty i lipiec 2013 r. przesłane zostały 
odpowiednio z czterodniowym i trzydniowym opóźnieniem. 

   (Akta kontroli: dowód str. 1227-124) 

Z przekazywanych komunikatów przez ŚWO NFZ wynikało, Ŝe raporty zawierały 
błędy dotyczące liczby osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu 
wykonania świadczeń, nadawanie nieprawidłowych identyfikatorów, źle wyliczony 
średni rzeczywisty czas oczekiwania. Wszystkie błędy zostały usunięte.  

                (Akta kontroli: dowód str. 954-973) 

Kierownik Działu SprzedaŜy Usług Lecznictwa, Wioletta Klepacz wyjaśniła, Ŝe błędy 
w raportach kolejek, które zostały wysłane do NFZ, wynikały z wprowadzenia nowej 
wersji programu Kuracjusz, co spowodowało zdublowanie pacjentów i ich kuracji. 
Ponadto stwierdzono wiele błędów przy wprowadzaniu danych osobowych do 
programu Kuracjusz głównie błędy w numerze PESEL. W celu zniwelowania błędów 
zostały ograniczone uprawnienia personelu „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. do 
edycji danych pacjenta oraz kuracji. Ponadto w miesiącach maj – czerwiec 
dokonano scalenia błędnie wprowadzonych pacjentów do bazy danych. Zostały 
równieŜ podjęte działania mające na celu dostosowanie działania programu do 
bieŜącej sytuacji – częsty kontakt telefoniczny oraz emaliowy z pracownikami firmy 
BETASI. Podejmujemy działania zmniejszenia liczby błędów, w jak najkrótszym 
czasie. Według ww. wyjaśnienia błędy starano się poprawiać na bieŜąco. 

 (Akta kontroli: dowód str. 1275) 

7. Analiza raportów przekazywanych do ŚOW NFZ. 

Przekazywane do ŚOW NFZ tzw. raporty kolejek (zbadano raporty z miesiąca 
września w latach 2011-2013) zawierały określenie stanu pacjenta (przypadek pilny 
lub stabilny) liczbę osób oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca, 
średni czas oczekiwania, liczbę osób skreślonych z listy oczekujących w danym 
okresie sprawozdawczym, liczbę osób przyjętych miesiącu sprawozdawczym  
oraz liczbę przyjętych w okresie sześciu miesięcy.  

Według raportu za wrzesień 2013 r. na listach oczekujących na rehabilitację 
ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych zarejestrowanych było wśród 
oczekujących 2.060 osób, w tym przypadków pilnych było 35 osób, a stabilnych 
2.025 z czasem oczekiwania odpowiednio 235 dni i 709 dni. W porównaniu 
z 2012 r. liczba oczekujących w 2013 r. uległa zwiększeniu o 85 osób Czas 

                                                      
6 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 1027 ze zm. 
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oczekiwania wśród przypadków pilnych uległ zwiększeniu o 27 dni, a w przypadkach 
stabilnych czas oczekiwania zwiększył się o 67 dni. 
W rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych czas oczekiwania 
ogółem na koniec września 2013 r. wyniósł 17 dni dla oczekujących 18 osób 
zarejestrowanych jako przypadki stabilne. Nie zarejestrowano osób z przypadkami 
pilnymi. W porównaniu z 2012 r. odnotowano wzrost zarejestrowanych o13 osób 
i czas oczekiwania dwa dni. Nie odnotowano przypadków pilnych 
Na Oddziale dziennym w „Marconim” w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej na 
listach oczekujących nie zarejestrowano Ŝadnych osób. 

 (Akta kontroli: dowód str. 974-977) 

Z list oczekujących sporządzanych w Szpitalu „Górka” dla osób ze skierowaniami 
na rehabilitację ogólnoustrojową wynika, Ŝe na 30 września 2013 r. liczba osób 
zarejestrowanych wyniosła 1.358, w tym przypadków pilnych było 98 i stabilnych 
1.260.  Czas oczekiwania dla osób z przypadkami pilnymi wynosił 77 dni, a dla 
przypadków stabilnych 262 dni. W porównaniu do 2012 r. liczba osób uległa 
zwiększeniu o 905 osób i czas oczekiwania uległ zwiększeniu odpowiednio  
o 50 i 136 dni. 

Na listach oczekujących na rehabilitację ogólnoustrojową dla dzieci na 30 września 
2013 r. zarejestrowanych było 208 osób, w tym z pilnymi skierowaniami było sześć 
osób, a ze stabilnymi 202 osoby. Czas oczekiwania dla osób ze skierowaniami 
pilnymi wynosił 24 dni, a ze stabilnymi 36 dni. W porównaniu do 2012 r. nastąpił 
wzrost osób oczekujących o 160, w tym z przypadkami pilnymi o dwie osoby 
i przypadkami stabilnymi o 158 osób. RównieŜ zwiększeniu uległ czas oczekiwania 
na rehabilitację w przypadkach pilnych o 15 dni i przypadkach stabilnych o 16 dni. 
Na uzyskanie usług rehabilitacyjnych ogólnoustrojowych w ośrodku dziennym 
zarejestrowanych było według stanu na 30 września 2013 r. na liście oczekujących 
245 osób, w tym ze skierowaniami jako pilne 57 osób i skierowaniami jako stabilne 
188 osób. Czas oczekiwania dla osób ze skierowaniami pilnymi wynosił 41 dni, 
a dla pozostałych 163 dni. W porównaniu do 2012 r. ilość oczekujących uległa 
zwiększeniu o 146 osób, w tym z przypadkami pilnymi o 41 osób, a stabilnymi o 103 
osoby. RównieŜ czas oczekiwania uległ zwiększeniu odpowiednio o 18 i 106 dni. 

 (Akta kontroli: dowód str. 974-977) 
Prezes Spółki, Wojciech Legawiec wyjaśnił: Wzrost liczby oczekujących na zabiegi  
z zakresu rehabilitacji leczniczej wynika zarówno z popularności naszego ośrodka, 
stale rosnącej liczby osób wymagających takiego leczenia, jak równieŜ  
z ograniczonej wartości kontraktu jaki podpisywany jest z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Jedynym sposobem na zahamowanie wzrostu osób oczekujących jest 
zwiększenie kontraktu przez NFZ przy uwzględnieniu potencjału Spółki.  O takie 
rozwiązanie Spółka zabiegała wielokrotnie składając oferty przewyŜszające 
moŜliwości płatnika oraz występując w trakcie roku z wnioskami o podwyŜszenie 
wartości kontraktu. Mimo posiadanych moŜliwości zarówno w zakresie bazy 
zabiegowej o wysokim standardzie wyposaŜenia, jak i bazy noclegowej, Spółka nie 
uzyskała zwiększenia środków, co było udziałem innych podmiotów działających na 
lokalnym rynku tego rodzaju usług medycznych. 

   (Akta kontroli: dowód str. 1322-1325) 

8. Listy oczekujących na świadczenia rehabilitacyjne prowadzone były w systemie 
komputerowym z wykorzystaniem programu „Kuracjusz”, zapewniającym 
agregowanie wszystkich danych niezbędnych przy sporządzaniu listy oczekujących. 
Na listach oczekujących kwalifikowano osoby jako przypadek pilny lub stabilny na 
podstawie dokumentacji medycznej. KaŜda z list oczekujących posiadała zapis 
numeryczny określający rozpoznanie medyczne.  
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Z analizy list oczekujących za wrzesień 2011 r., czerwiec 2012 r. i marzec 2013 r. 
wynika, Ŝe są one zgodne z miesięcznymi raportami przekazywanymi do ŚOW 
NFZ. Sposób ustalania średniego czasu oczekiwania na świadczenia z zakresu 
rehabilitacji leczniczej w jednostkach organizacyjnych prowadzących usługi  
w zakresie rehabilitacji leczniczej ogólnoustrojowej jest wyliczany automatycznie  
z załącznikiem nr 7 stanowiącym integralną część rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych 
przez świadczeniobiorców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji 
oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze 
środków publicznych7.  

Z protokołów z posiedzeń zespołów oceny przyjęć wynika, Ŝe w okresie objętym 
kontrolą, zespoły odbywały posiedzenia co miesiąc. W protokołach znajdowała się 
informacja, Ŝe dokonywano oceny prawidłowości prowadzenia dokumentacji osób 
oczekujących na rehabilitację ogólnoustrojową. Natomiast z protokołów z posiedzeń 
zespołu oceny przyjęć na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych 
i oddziale dziennym dla dzieci i dorosłych nie wynika, Ŝe zespół dokonywał oceny 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej osób oczekujących. Brak jest 
równieŜ w protokołach ocen przyjęć informacji dotyczących ocen list oczekujących 
na udzielanie świadczeń pod względem czasu oczekiwania na udzielanie 
świadczeń oraz pod względem zasadności zmian terminów udzielania świadczeń. 
Protokoły z posiedzeń zespołów ds. ocen przyjęć przekazywane są dyrektorowi 
ds. lecznictwa. 

   (Akta kontroli: dowód str. 1115-1226) 
Przewodnicząca Zespołu oceny przyjęć lek. med. Danuta Jachińska wyjaśniła, Ŝe do 
chwili obecnej protokoły, przekazywane do Zarządu Spółki w raz w miesiącu, były 
przyjmowane bez uwag. 

   (Akta kontroli: dowód str. 1113-1114) 

 Prezes Zarządu Spółki, Wojciech Legawiec wyjaśnił: „Kwestie prowadzenia list 
oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej na gruncie Spółki 
reguluje zarządzenie Prezesa Zarządu Nr 17/2012 z 29 lutego 2012 r. w sprawie 
powołania zespołów oceny przyjęć i ustalenia zasad prowadzenia list oczekujących 
zmienione zarządzeniem nr 32/2013 z 26 września 2013 r. Zgodnie z powyŜszym 
zarządzeniem zespół spotykał się co miesiąc, rozpatrując złoŜone przez pacjentów 
skierowania na rehabilitację  medyczną wraz z dokumentacją medyczną, 
kwalifikując je na przypadki pilne i stabilne. Sekretarz zespołu w formie 
elektronicznej odnotowywał przyczyny odmowy przybycia pacjentów i w ich miejsce 
wzywał kolejne zakwalifikowane osoby. Zespół oceny przyjęć kaŜdorazowo 
analizował i oceniał prawidłowość prowadzenia dokumentacji, czas oczekiwania na 
udzielenie świadczenia oraz zasadność i przyczyny zmian terminów udzielenie 
świadczeń. Oceny te nie miały odzwierciedlenia w protokołach z posiedzeń, które 
zawierały jedynie dane statystyczne. Jednak w okresie pełnienia funkcji członka 
zarządu Spółki Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Justyna Śliwińska dokonywała 
analizy przedstawianych Zarządowi protokołów oraz w ramach spotkań z członkami 
zespołów uzyskiwała ustne informacje w zakresie oceny powyŜszych zagadnień. 
Obecnie protokoły z posiedzeń analizowane są przez nowego Dyrektora  
ds. Lecznictwa i począwszy od tego miesiąca zawierają wszystkie niezbędne dane”. 

   (Akta kontroli: dowód str. 1365-1366) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
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Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące nie ujmowania 
w protokołach z posiedzeń zespołów ds. ocen informacji dotyczących ocen list 
oczekujących na udzielanie świadczeń pod względem czasu oczekiwania na 
udzielanie świadczeń oraz pod względem zasadności zmian terminów udzielania 
świadczeń, zostały uwzględnione w protokołach z posiedzeń za miesiąc październik 
2013 r. 

IV. Uwagi i wnioski 
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 zastrzeŜeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. 

 

Kielce grudnia 2013 r. 

 

  
  

Kontroler 
Zbigniew Biegaj 
gł. specjalista k.p. 

Wicedyrektor 
Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli 

w Kielcach 
Tadeusz Mikołajewicz 
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