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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/131 - Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej. 

Okres objęty 
 kontrolą 

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 NIK w Kielcach. 

Kontroler Kontrolę przeprowadził, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli1, Piotr Bulski, inspektor kp. upoważnienie do kontroli nr 86666 z dnia 
9 września 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie (dalej: 
ZOZ). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Przybylski, Dyrektor ZOZ od dnia 3 grudnia 2010 r. (zgodnie z ostatnim 
aktem powołania - z dnia 1 grudnia 2010 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Pozytywną ocenę uzasadnia: 

 prawidłowa realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie rehabilitacji leczniczej, zawartych przez ZOZ z Świętokrzyskim 
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach (dalej: 
OW NFZ) w latach 2011-2013;  

 terminowe składanie przez ZOZ dokumentów rozliczeniowych do OW NFZ; 

 rzetelne prowadzenie przez ZOZ list oczekujących na udzielenie świadczenia; 

 terminowe przekazywanie do OW NFZ raportów statystycznych o liczbie osób 
oczekujących na świadczenie i średnim czasie oczekiwania na świadczenie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Poprawność realizacji umów zawartych z NFZ. 

1.1. Statut ZOZ został przyjęty uchwałą Nr XXIV/94/2012 Rady Powiatu w Końskich 
z dnia 28 grudnia 2012 r. Zgodnie z § 5 pkt Statutu, do zadań ZOZ należy udzielanie 
świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń 
specjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez poszczególne 
komórki organizacyjne, w warunkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych 

                                                      
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 
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i całodobowych. Na podstawie załącznika nr 1 do Statutu ZOZ, w strukturze 
organizacyjnej ZOZ wyodrębniono sześć komórek zajmujących się udzielaniem 
świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej: Dział Fizjoterapii (w Przychodni 
Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii), Oddział Rehabilitacji Dziecięcej 
(w Dziale Pediatrycznym), Oddział Rehabilitacji, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 
i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej (składające się na Dział Rehabilitacji 
Szpitalnej) oraz Poradnię Rehabilitacyjną (w Przychodni Specjalistycznej). 

(dowód: akta kontroli str. 4-12) 

1.2. W ZOZ obowiązuje Regulamin Organizacyjny zatwierdzony, w dniu 17 grudnia 
2012 r. przez Dyrektora ZOZ, określający m.in. cele i zadania ZOZ, rodzaj 
działalności leczniczej, zakres i miejsca udzielanych świadczeń, sposób kierowania 
komórkami organizacyjnymi, organizację, zadania i warunki współdziałania komórek 
ZOZ oraz jego strukturę organizacyjną. 

 (dowód: akta kontroli str. 13-27) 

1.3. W zakresie rehabilitacji leczniczej (dalej: REH) w latach 2011-2013 zostały 
przeprowadzone w ZOZ dwie kontrole przez OW NFZ. W dniach od 30 stycznia do 
12 lutego 2013 r. przeprowadzono kontrolę, której przedmiotem była realizacja przez 
ZOZ umowy 13-REH05-12-0188-28 w zakresie rehabilitacji neurologicznej 
w pierwszym półroczu 2012 r. W dniach od 18 do 26 kwietnia 2013 r. 
przeprowadzono kontrolę, której przedmiotem była ocena zgodności danych 
zawartych w raportach statystycznych z dokumentacją indywidulną pacjentów 
leczonych w ZOZ w 2012 r. oraz ocena indywidulanej dokumentacji medycznej 
pacjentów. W związku z brakiem nieprawidłowości wynikających z obydwóch 
kontroli, OW NFZ odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych, a ZOZ nie sporządzał 
odpowiedzi na przekazane wystąpienia pokontrolne. 

(dowód: akta kontroli str. 28-36) 

1.4. Oferta na 2011 r. została złożona na wartości określone w piśmie OW NFZ 
z dnia 8 października 2010 r. W piśmie OW NFZ informował, że treść przesłanych 
dokumentów w przedmiocie ustalenia kwoty zobowiązania na 2011 r. nie podlega 
jakimkolwiek zmianom oraz że nie są przewidziane dodatkowe negocjacje 
w przedmiocie podwyższenia zaproponowanej wysokości kwoty zobowiązania OW 
NFZ na 2011 r. W dniu 29 października 2010 r. ZOZ złożył w OW NFZ ofertę na 
realizację w 2011 r. sześciu zakresów świadczeń REH o łącznej wartości 
3.664.450,76 zł: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - 59.573,00 zł, 
fizjoterapia ambulatoryjna - 557.252,00 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w ośrodku/oddziale dziennym - 439.040,00 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacyjnym) - 806.520,00 zł, 
rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacji 
Dziecięcej) - 547.580,00 zł, rehabilitacja neurologiczna - 1.254.485,76 zł.  
W dniu 4 lutego 2011 r. ZOZ podpisał z OW NFZ aneks do umowy nr 13-REH05-09-
00188-034. W załączniku nr 1 do aneksu określony został plan rzeczowo-finansowy 
określający wartość świadczeń w sześciu zakresach REH oraz ich wartość łączną 
w kwotach wymienionych w ofercie na 2011 r. 
Łączna wartość umowy zawartej na 2011 r. wzrosła do 3.666.672,24 zł, 
tj. o 2.221,48 zł w stosunku do umowy pierwotnej, w wyniku podpisania dwóch 
aneksów w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych między zakresami 
świadczeń (w dniach 15 czerwca 2011 r. i 10 sierpnia 2011 r.) oraz ugody 
pozasądowej w dniu 14 lutego 2012 r. Wartość umowy w poszczególnych zakresach 
świadczeń wyniosła ostatecznie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - 
61.240,00 zł (wzrost o 1.667,00 zł w stosunku do umowy pierwotnej), fizjoterapia 
ambulatoryjna - 568.599,00 zł (wzrost o 11.347,00 zł), rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w ośrodku/oddziale dziennym - 427.616,00 zł (spadek o 11.424,00 zł), rehabilitacja 
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ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacyjnym) - 
848.540,00 zł (wzrost o 42.020,00 zł), rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej) - 556.708,00 zł (wzrost 
o 9.128,00 zł), rehabilitacja neurologiczna - 1.203.969,24 zł (spadek o 50.516,52 zł). 

Oferta na 2012 r. została złożona w odpowiedzi na komunikat OW NFZ w sprawie 
ogłoszenia w dniu 24 października 2011 r. postępowania konkursowego 
poprzedzającego zawarcie umów o udzielenie świadczeń z zakresu REH na 2012 r. 
i lata następne. W dniu 7 listopada 2011 r. ZOZ złożył w OW NFZ ofertę na 
realizację sześciu zakresów świadczeń REH o łącznej wartości 3.600.538,00 zł,: 
lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - 62.000,00 zł, fizjoterapia 
ambulatoryjna - 590.004,00 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale 
dziennym - 440.000,00 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 
(na Oddziale Rehabilitacyjnym) - 892.500,00 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej) - 588.000,00 zł, 
rehabilitacja neurologiczna - 1.028.034,00 zł.  
W wyniku przeprowadzonych negocjacji, w dniu 20 stycznia 2012 r. ZOZ podpisał 
z OW NFZ umowę nr 13-REH05-12-00188-028, w której wartość finansowania 
świadczeń ustalono na łączną kwotę 3.435.429,55 zł, tj. mniejszą od przedstawionej 
w ofercie o 165.108,45 zł. Zmniejszone kwoty zobowiązań OW NFZ wobec ZOZ 
dotyczyły czterech z sześciu zakresów REH: lekarska ambulatoryjna opieka 
rehabilitacyjna - 50.000,00 zł (o 12.000 zł), fizjoterapia ambulatoryjna - 580.000,00 zł 
(o 10.004 zł), rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 
382.396,00 zł (o 57.604,00 zł), rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacyjnym) - 806.999,55 zł (o 85.500,45 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 55-87, 111-112, 118-122, 170-171) 

Z wyjaśnień Adama Giermaka, Kierownika Działu Sprzedaży Usług i Zamówień 
Publicznych (dalej: Kierownik Działu Sprzedaży) wynika, że powyższe różnice 
powstały z tego powodu, że NFZ szacował swoje propozycje według wykonania 
świadczeń za pierwsze półrocze 2011 r., natomiast ZOZ przy opracowywaniu oferty 
brał pod uwagę wykonania z dziewięciu miesięcy oraz potencjalne możliwości 
zwiększenia realizacji w 2012 r. Propozycja NFZ została przyjęta, ponieważ 
powstanie rozbieżności w protokole końcowym oznaczałoby niewybranie oferty 
ZOZ, a propozycja w kolejnym konkursie mogła być mniej korzystna.  

(dowód: akta kontroli str. 114-117) 

Łączna wartość umowy zawartej na 2012 r. wzrosła do 3.575.795,20 zł, 
tj. o 140.365,65 zł w stosunku do umowy pierwotnej, w wyniku podpisania trzech 
aneksów (w dniach 28 listopada 2012 r., 16 stycznia 2013 r. i 14 lutego 2013 r.). 
Wartość umowy w poszczególnych zakresach świadczeń wyniosła ostatecznie: 
lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - 33.436,00 zł (spadek o 16.564,00 zł 
w stosunku do umowy pierwotnej), fizjoterapia ambulatoryjna - 600.962,00 zł (wzrost 
o 20.962,00 zł), rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 
382.396,00 zł (bez zmian), rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacyjnym) - 914.067,00 zł (wzrost o 107.067,45 
zł), rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (na Oddziale 
Rehabilitacji Dziecięcej) - 518.000,70 zł (spadek o 69.999,30 zł), rehabilitacja 
neurologiczna - 1.126.933,50 zł (wzrost o 98.899,50 zł). 
Oferty na 2011 r. i 2012 r. zawierały - dla każdego zakresu świadczeń REH - dane 
identyfikacyjne ZOZ, wykazy podwykonawców, miejsc udzielania świadczeń, 
personelu (lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek), zasobów, szczegóły oferty 
(w zakresie ilościowo-cenowym i dostępności) oraz formularz aktualizacyjny 
dotyczący spełnienia warunków wymaganych w zakresie: personelu, zewnętrznej 
oceny jakości, wyników kontroli NFZ, zapewnienia ciągłości leczenia oraz warunków 
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wymaganych (personel, warunki lokalizacyjne, sprzęt i aparatura medyczna, 
organizacja udzielania świadczeń). 
Oferta na 2013 r. została złożona na wartości określone w piśmie OW NFZ z dnia 
11 października 2012 r. OW NFZ poinformował m.in., że treść przesłanych 
dokumentów w przedmiocie ustalenia kwoty zobowiązania na 2013 r. nie podlega 
jakimkolwiek zmianom, nie są przewidziane dodatkowe negocjacje w przedmiocie 
podwyższenia zaproponowanej wysokości kwoty zobowiązania OW NFZ na 2013 r., 
a brak dostarczenia kompletu podpisanych dokumentów do 30 listopada 2012 r. 
wywoła skutki wynikające z Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (dalej: Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń)3. 
W dniu 23 października 2012 r. ZOZ dostarczył do OW NFZ dwa egzemplarze 
aneksu do umowy nr 13-REH05-12-00188-028 dotyczącej 2012 r., w przedmiocie 
ustalenia kwoty zobowiązania na 2013 r. (z załącznikami). Załącznik nr 1 do aneksu, 
podpisanego w dniu 30 listopada 2012 r., określał łączną kwotę zobowiązania na 
OW NFZ w 2013 r. na 3.382.543,45 zł, w sześciu zakresach świadczeń: lekarska 
ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - 32.396,00 zł, fizjoterapia ambulatoryjna - 
580.000,00 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 
382.396,00 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 
(na Oddziale Rehabilitacyjnym) - 806.999,55 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej) - 477.939,00 zł, 
rehabilitacja neurologiczna - 1.102.812,90 zł. W pkt. 2 ww. aneksu ZOZ oświadczył, 
że: dokonał aktualizacji potencjału, spełnia i będzie spełniał wszystkie - właściwe dla 
danego rodzaju i zakresu świadczeń - warunki konieczne do realizacji świadczeń 
w 2013 r. W dniu 29 stycznia 2013 r. ZOZ podpisał z OW NFZ kolejny aneks do 
umowy nr  13  REH05-12-00188-028. Plan rzeczowo-finansowy umowy określał 
wartość świadczeń w sześciu zakresach REH oraz ich wartość łączną w kwotach 
wymienionych w ofercie na 2013 r.  
W dniach 9 lipca 2013 r. i 15 października 2013 r. Dyrektor ZOZ skierował do OW 
NFZ pisma w związku z przekroczeniem wykonania świadczeń w zakresie umowy 
nr 13-REH05-12-00188-028. Po trzech kwartałach 2013 r. nadwykonania stanowiły 
kwotę 218.691,90 zł i wynikały z konieczności przyjmowania pacjentów po leczeniu 
szpitalnym na oddziałach zabiegowych oraz po leczeniu na oddziale 
neurologicznym, na którym zwiększono liczbę hospitalizacji. W odpowiedzi na ww. 
pisma OW NFZ wystosował odpowiedzi w dniach 24 lipca 2013 r. i 4 listopada 
2013 r., w których poinformował o: opracowywaniu strategii renegocjacji wartości 
umów w ramach dysponowanych środków finansowych po dwóch kwartałach 
2013 r. oraz przeprowadzaniu kompleksowej analizy realizacji świadczeń po trzech 
kwartałach 2013 r. OW NFZ nie poinformował jednak ZOZ o podjęciu decyzji 
w sprawie renegocjacji umów w rodzaju REH. 

(dowód: akta kontroli str. 88-110, 112-113, 123-127, 171-172) 

1.5. Z kartoteki sald i obrotów wynika, że za usługi w zakresie REH zrealizowane 
w 2011 r. ZOZ wystawił OW NFZ 117 faktur, w tym 87 faktur korygujących, a łączna 
wartość faktur wyniosła 3.486.867,40 zł. Za usługi zrealizowane w 2012 r. ZOZ 
wystawił 78 faktur, w tym 50 - korygujących, na łączną kwotę 3.536.985,50 zł. 
Za usługi wykonane w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. ZOZ wystawił 49 faktur, 
w tym 16 - korygujących, na łączną kwotę 2.518.582,50 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 222-241) 

1.6. W zakresie świadczeń REH, ZOZ korzystał z usług jednego podwykonawcy. 
W dniu 19 października 2010 r. zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych 

                                                      
3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484). 
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w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii transfuzjologicznej i mikrobiologii 
ze spółką dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Spółka z o.o. z siedzibą  
w Katowicach. Zgodnie z § 22 pkt 1 umowy, strony ustaliły, że umowa będzie 
obowiązywać od dnia 1 listopada 2010 r. do 31 października 2015 r. Od dnia 
1 grudnia 2012 r. zorganizowana część przedsiębiorstwa ww. spółki stała się 
częścią spółki Diagnostyka Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. Koszty badań 
laboratoryjnych wykonywanych przez wykonawcę wyniosły: 9.228,85 zł w 2011 r., 
6.984,46 zł w 2012 r. i 3.713,22 zł w okresie od stycznia do września 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29, 37-51, 187-200) 

1.7. Według stanu zatrudnienia na koniec 2011 r. w Dziale Rehabilitacji Szpitalnej 
zatrudnionych było: ośmiu lekarzy, 18 pielęgniarek, opiekunka medyczna, siedmiu 
fizjoterapeutów, dwóch sanitariuszy, psycholog, dwóch logopedów i terapeuta 
zajęciowy. Na koniec 2012 r. - w stosunku do roku poprzedniego - zmniejszył się 
stan zatrudnienia lekarzy (o dwóch) i sanitariuszy (pracował jeden), zatrudniono 
natomiast masażystę. Na dzień 30 września 2013 r. liczba osób zatrudnionych na 
opisywanych stanowiskach nie uległa zmianie w stosunku do 2012 r. Pracownicy 
świadczyli pracę w trzech komórkach organizacyjnych Działu: Oddziału Rehabilitacji, 
Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. 
W Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii zatrudniano na koniec 
2011 r. i 2012 r. 18 fizjoterapeutów. Na dzień 30 września 2013 r. stan zatrudnienia 
zmniejszył się o jednego pracownika. Pracownicy Przychodni świadczyli pracę 
również na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Dziale Rehabilitacji Szpitalnej. 
Na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej na koniec 2011 r. pracowało czterech lekarzy, 
sześć pielęgniarek, trzech fizjoterapeutów i logopeda. Na koniec 2012 r. stan 
zatrudnienia zmienił się w przypadku lekarzy (o jeden mniej) i fizjoterapeutów 
(o jeden więcej). Na dzień 30 września 2013 r. liczba osób zatrudnionych na 
opisywanych stanowiskach nie uległa zmianie w stosunku do 2012 r. W Poradni 
Rehabilitacyjnej na koniec 2011 r. pracowało trzech lekarzy, na koniec 2012 r. - 
jeden, a na dzień 30 września 2013 r. - dwóch lekarzy. 

(dowód: akta kontroli str. 128-149, 257-258) 

1.8. W okresie objętym kontrolą, komórki organizacyjne ZOZ wykonujące usługi 
w zakresie REH wyposażone były w sprzęt i aparaturę medyczną wymienione 
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 (dalej: załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ 
Prezesa NFZ). Ewidencja sprzętu prowadzona w ZOZ zawierała m.in. jego nazwę, 
miejsce użytkowania, datę nabycia sprzętu i datę rozpoczęcia wykorzystywania do 
świadczenia usług rehabilitacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 150-157) 

1.9. Świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych były udzielane na Oddziale Rehabilitacji na trzecim piętrze bloku 
łóżkowego ZOZ (dalej: 1A) - w czterech salach zabiegowych (o powierzchni od 13,6 
do 42,9 m2), gabinecie zabiegowym (13,6 m2), punkcie badań (6 m2) i siedmiu 
salach chorych (od 15,4 do 42,2 m2). Świadczeń w zakresie rehabilitacji 
neurologicznej udzielano na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej na trzecim piętrze 
budynku 1A - w sześciu salach chorych (od 15,4 do 21,1 m2) i w gabinecie logopedy 
(15,4 m2). Świadczenia dla zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/ 
oddziale dziennym były wykonywane w miejscu tj. na trzecim piętrze budynku 1A 
(w punkcie badań o powierzchni 7 m2) i w lokalizacji tj. w Przychodni Kompleksowej 
Rehabilitacji i Fizykoterapii, zlokalizowanej na pierwszym piętrze budynku bloku 
zabiegowego ZOZ (dalej: 1B). Świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej 
udzielano w ww. Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii: w pięciu 
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salach zabiegowych (od 10,9 do 82,5 m2) i w dwóch salach usprawnienia 
ruchowego (28 i 112,2 m2). Świadczeń z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej 
w warunkach stacjonarnych - dla dzieci - udzielano na pierwszym piętrze bloku 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej 
(dalej: 1C) - w sali ćwiczeń (40,9 m2) i w siedmiu salach chorych (od 13,9 do 
20,8 m2). Świadczenia z zakresu lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 
wykonywane były w Poradni Rehabilitacyjnej, zlokalizowanej w budynku Przychodni 
Specjalistycznej ZOZ (dalej: 1D) - w gabinecie lekarskim o powierzchni 15,1 m2. 
Wszystkie pomieszczenia zostały zaadaptowane na potrzeby pacjentów przed 
1 stycznia 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 158-163) 

2. W 2011 r. ZOZ wykonał usługi w sześciu zakresach REH na łączną kwotę 
3.486.867,40 zł, przy wartości umowy na 2011 r. (po aneksach) - 3.666.672,24 zł. 
Umowa została wykonana w 95,1%, do pełnego wykonania zabrakło usług 
o wartości 179.804,84 zł. W poszczególnych zakresach świadczeń wykonanie 
umowy przedstawiało się następująco: lekarska ambulatoryjna opieka 
rehabilitacyjna - 75,2% wartości umowy (po aneksach), fizjoterapia ambulatoryjna - 
99,9%, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 87,7%, 
rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (na Oddziale 
Rehabilitacyjnym) - 92,1%, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej) - 92,3%, rehabilitacja 
neurologiczna - 99,9%.  
W 2012 r. ZOZ wykonał usługi w zakresie REH na łączną kwotę 3.536.985,50 zł, 
przy wartości umowy na 2012 r. (po aneksach) - 3.575.795,20 zł. Umowa została 
wykonana w 98,9%, do pełnego wykonania zabrakło kwoty 38.809,70 zł. 
W poszczególnych zakresach świadczeń wykonanie umowy przedstawiało się 
następująca: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - 96,2% wartości umowy 
(po aneksach), fizjoterapia ambulatoryjna, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ 
oddziale dziennym, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - na 
Oddziale Rehabilitacyjnym i na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej - po 99,9%, 
rehabilitacja neurologiczna - 96,8%. 
Po trzech kwartałach 2013 r. wykonanie planu rzeczowo-finansowego w zakresie 
świadczeń REH realizowanych w ZOZ wyniosło 2.518.582,50 zł, przy wartości 
umowy na 2013 r. - 3.382.543,45 zł, tj. 74,5%. W poszczególnych zakresach 
świadczeń REH wykonanie umowy wynosiło od 71,3% wartości umowy 
(rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym) do 75,0% (fizjoterapia 
ambulatoryjna). 
W przypadku każdego z sześciu zakresów świadczeń REH, w kontrolowanym 
okresie wartość faktur wystawionych przez ZOZ, z uwzględnieniem korekt, równała 
się wartości środków finansowych otrzymanych z OW NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 56-75, 82-113, 164-169) 

3. Działalność w zakresie świadczeń REH udzielanych przez ZOZ w okresie 
objętym kontrolą nie przyniosła zysku. Koszty związane z wykonywaniem umowy na 
świadczenia w zakresie REH wyniosły: w 2011 r. - 4.322.823,05 zł, w 2012 r. - 
4.554.950,43 zł, a na koniec trzeciego kwartału 2013 r. - 3.501.974,56 zł.  
W strukturze kosztów dominowały w tym okresie następujące trzy pozycje: 
wynagrodzenia osobowe (z pochodnymi) - stanowiące 57,8% łącznych kosztów 
w 2011 r., 59,5% w 2012 r. i 60,1% w 2013 r. (na koniec trzeciego kwartału), koszty 
pośrednie - wynikające z rozliczenia komórek pomocniczych - stanowiące 21,6% 
łącznych kosztów w 2011 r., 22,0% w 2012 r. i 19,9% w 2013 r. (na koniec trzeciego 
kwartału) oraz wyżywienie pacjentów - stanowiące 5,3% łącznych kosztów 
w 2011 r., 2012 r. i 2013 r. (na koniec trzeciego kwartału). 
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Różnica między przychodami z tytułu wykonania umowy zawartej z OW NFZ, 
a poniesionymi z tego tytułu kosztami wyniosła: w 2011 r. - 835.955,65 zł 
(rentowność na poziomie 80,7%), w 2012 r. - 1.017.964,93 zł (rentowność 77,7%), 
a na koniec trzeciego kwartału 2013 r. - 983.392,06 zł (rentowność 71,9%). 
Opłaty pobierane od pacjentów nie miały wpływu na osiągnięte wyniki: w 2012 r. 
wyniosły łącznie 500 zł, na koniec trzeciego kwartału 2013 r. - 1.500 zł (w programie 
księgowym użytkowanym w 2011 r. nie prowadzono stosownej ewidencji).  

(dowód: akta kontroli str. 170-183) 

3.1. Na stratę w 2011 r. w łącznej wysokości 835.955,65 zł miały wpływ następujące 
wyniki osiągnięte przez ZOZ w sześciu zakresach świadczeń REH: lekarska 
ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - zysk w wysokości 7.667,68 zł, fizjoterapia 
ambulatoryjna - zysk w wysokości 168.897,49 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w ośrodku/oddziale dziennym - strata w wysokości 111.332,01 zł, rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacyjnym) - strata 
w wysokości 285.307,97 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej) - strata w wysokości 
177.077,44 zł, rehabilitacja neurologiczna - strata w wysokości 438.803,40 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 170) 

3.2. Na stratę w 2012 r. w łącznej wysokości 1.017.964,93 zł miały wpływ 
następujące wyniki osiągnięte przez ZOZ w sześciu zakresach świadczeń REH: 
lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - strata w wysokości 3.558,95 zł, 
fizjoterapia ambulatoryjna - zysk w wysokości 117.743,52 zł, rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - strata w wysokości 149.472,22 zł, 
rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (na Oddziale 
Rehabilitacyjnym) - strata w wysokości 360.374,19 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej) - strata 
w wysokości 192.315,31 zł, rehabilitacja neurologiczna - strata w wysokości 
429.987,78 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 171) 

3.3. Na stratę w 2013 r. w łącznej wysokości 983.392,06 zł miały wpływ następujące 
wyniki osiągnięte przez ZOZ w sześciu zakresach świadczeń REH: lekarska 
ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - strata w wysokości 11.151,46 zł, fizjoterapia 
ambulatoryjna - zysk w wysokości 42.749,79 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w ośrodku/oddziale dziennym - strata w wysokości 172.570,88 zł, rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacyjnym) - strata 
w wysokości 230.990,20 zł, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej) - strata w wysokości 
296.418,60 zł, rehabilitacja neurologiczna - strata w wysokości 315.010,71 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 172) 

4. Ceny jednostek rozliczeniowych w poszczególnych zakresach świadczeń REH 
w ofercie ZOZ na 2011 r. przedstawiały się następująco: lekarska ambulatoryjna 
opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna, rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych (na Oddziale Rehabilitacyjnym i na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej) 
- 1,00 zł za punkt, rehabilitacja neurologiczna - 1,02 zł za punkt. Ceny jednostek 
w ofercie przedstawionej przez ZOZ na 2012 r. równały się cenom oczekiwanym 
punktów, przedstawionym w komunikacie OW NFZ w sprawie konkursu ofert na 
2012 r. i wynosiły: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia 
ambulatoryjna i rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 1,00 zł 
za punkt, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (na Oddziale 
Rehabilitacyjnym i na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej) i rehabilitacja neurologiczna 
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- 1,05 zł za punkt. Ceny jednostek rozliczeniowych w ofercie ZOZ na 2013 r. były 
równe cenom z oferty na 2012.  
Z wyjaśnień Kierownika Działu Sprzedaży wynika, że ZOZ nie kalkulował na 2011 r. 
i 2013 r. cen jednostkowych, ponieważ OW NFZ zastrzegł sobie możliwość ich 
zmiany. W celu opracowania oferty na 2012 r. ZOZ przyjął ceny oczekiwane punktu, 
przedstawione w komunikacie OW NFZ w sprawie konkursu ofert na 2012 r. i lata 
następne w rodzaju REH. ZOZ nie podejmował prób w celu zwiększenia wartości 
ceny jednostkowej. W ofertach na 2011 r. i 2013 r. ZOZ nie kalkulował liczby 
jednostek rozliczeniowych, ponieważ musiał dostosować się do kwoty finansowania 
ustalonej przez OW NFZ, w tym do liczby jednostek rozliczeniowych. Na 2012 r. 
ZOZ skalkulował liczbę jednostek podaną w ofercie na podstawie poziomu wykonań 
w latach poprzednich oraz możliwości realizacji umowy przy uwzględnieniu 
potencjału technicznego i osobowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 114-123, 184-186) 

5. Stosownie do postanowienia § 7 ust. 3 zarządzenia Prezesa NFZ 
Nr 53/2010/DSOZ z 2 września 2010 r., w § 3 pkt 6 umowy o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii transfuzjologicznej 
i mikrobiologii zawartej przez ZOZ ze spółką dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium 
Medyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach - podwykonawcą, zawarto zapis 
o wyrażeniu przez niego zgody na poddanie się kontroli NFZ w zakresie spełnienia 
wymagań co do realizacji przedmiotu umowy. Z wyjaśnień Marka Ziomka, 
Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru wynika, że świadczenia udzielane były 
w celach diagnostyki pacjentów leczonych w ZOZ w zakresie świadczeń REH. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29, 42-51) 

6. Zgodnie z § 23 Ogólnych warunków umów, w kontrolowanym okresie ZOZ 
przesyłał raporty statystyczne do OW NFZ w terminie do dziesiątego dnia każdego 
miesiąca, za miesiąc poprzedni. Raporty statystyczne były tworzone w programie 
NFZKom, a następnie umieszczane na portalu SZOI. Po weryfikacji raportu 
statystycznego przez NFZ, ZOZ pobierał z SZOI raport zwrotny, a następnie tworzył 
tzw. żądanie rozliczenia świadczeń w SZOI, pobierał szablony faktur, dokonywał ich 
wydruku i umieszczał je w SZOI w postaci elektronicznej. 
OW NFZ terminowo regulował należności wynikające z faktur wystawionych przez 
ZOZ za realizację świadczeń w zakresie REH za miesiąc poprzedni, tj. w terminie do 
15 dni po dniu wystawienia przez ZOZ faktury, w opisany wyżej sposób, zgodnie 
z § 24 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 201-221, 242-256) 

7. W okresie poddanym kontroli nie zostały nałożone na ZOZ kary umowne 
związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w zakresie 
świadczeń REH, zawartych z OW NFZ w latach 2011-2013. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29) 

8. W kontrolowanym okresie ZOZ realizował świadczenia z zakresu fizjoterapii 
ambulatoryjnej. Łączna wartość kontraktu (po aneksach) wynosiła w tym zakresie 
świadczeń: 568.599,00 zł w 2011 r., 600.962,00 zł w 2012 r. oraz 435.001,00 zł 
w okresie od stycznia do września 2013 r. Roczna wartość wykonanych świadczeń 
fizjoterapii domowej wyniosła: 4.010,00 zł w 2011 r., tj. 23,5% z kwoty 17.057,97 zł,  
- wymaganej zapisami § 8 ust. 9 Zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ kwoty 
3% kontraktu na świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej, 0 zł w 2012 r. 
(przy wartości obowiązkowych świadczeń - 18.028,86 zł), oraz 950,00 zł okresie 
od  stycznia do września w 2013 r., tj. 7,3% z kwoty 13.050,03 zł obowiązkowych 
świadczeń.  
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Z wyjaśnień Marka Ziomka, Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru wynika, że 
w  latach 2011-2013 ZOZ realizował wszystkie świadczenia fizjoterapii domowej 
u  pacjentów, którzy otrzymali stosowne skierowania. Z powodu braku realizacji 
świadczeń w warunkach domowych w wymaganej kwocie, OW NFZ wystosował do 
ZOZ pismo z prośbą o przedstawienie powodów niskiej realizacji tych świadczeń 
(wpływ do ZOZ w dniu 22 maja 2009 r.). W odpowiedzi z dnia 25 maja 2009 r. 
Dyrektor ZOZ wyjaśnił, że realizowane były wszystkie świadczenia fizjoterapii 
domowej, na które pacjenci otrzymali skierowania, a ZOZ nie ma wpływu na liczbę 
osób kierowanych na takie świadczenia. Wobec braku odpowiedzi na ww. pismo 
przyjęto w ZOZ, że wyjaśnienia zostały przez OW NFZ zaakceptowane. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29, 52-54) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w badanym okresie udział wydatków na 
świadczenia w zakresie fizjoterapii domowej, które były wykonywane w ramach 
fizjoterapii ambulatoryjnej był mniejszy niż wymagany w § 8 ust. 9 Zarządzenia 
Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ. Jednak zdaniem NIK, świadczeniodawca nie miał 
bezpośredniego wpływu na wywiązanie się z ww. zobowiązania, a wszyscy pacjenci 
ze skierowaniami w zakresie fizjoterapii domowej zostali właściwie obsłużeni. 
W okresie poddanym kontroli OW NFZ nie nałożył na ZOZ żadnych kar umownych 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w zakresie 
świadczeń REH, realizowanych z OW NFZ w latach 2011-2013. 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 
z zakresu rehabilitacji. 

1. Oferta na 2012 r. złożona przez ZOZ w dniu 7 listopada 2011 r. do OW NFZ 
zawierała w odniesieniu do każdego zakresu świadczeń REH: dane identyfikacyjne, 
wykazy podwykonawców, miejsca udzielania świadczeń, dane dotyczące personelu, 
zasobów, szczegóły oferty (w zakresie ilościowo-cenowym i dostępności) oraz 
formularz dotyczący spełnienia warunków wymaganych w zakresie: personelu, 
zewnętrznej oceny jakości, wyników kontroli NFZ, zapewnienia ciągłości leczenia 
oraz warunków wymaganych (personel, warunki lokalizacyjne, sprzęt i aparatura 
medyczna, organizacja udzielania świadczeń). Powyższe dane były zgodne 
z informacjami zawartymi w załączniku nr 2 do umowy nr 13-REH05-12-0188-028, 
podpisanej w dniu 20 stycznia 2012 r. między ZOZ i OW NFZ oraz z wymogami 
określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 53/2010/DSOZ. 
W umowach zawartych w okresie objętym kontrolą oraz aneksach do umów 
każdorazowo określano warunki lokalowe, dostępność, kwalifikacje personelu 
medycznego i sprzęt niezbędny do wykonywania świadczeń w zakresie REH. 

1.1. Kwalifikacje i liczba personelu zatrudnionego w ZOZ są zgodne 
z  oświadczeniem o dokonaniu aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków 
koniecznych dla realizacji świadczeń w zakresie obowiązującej umowy 
nr  13  REH05-12-00188-028 oraz spełniają wymogi określone w załączniku nr 3 
do  zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 53/2010/DSOZ. 
Według stanu zatrudnienia na 30 września 2013 r., rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach stacjonarnych, w ośrodku/oddziale dziennym oraz rehabilitacja 
neurologiczna były realizowane przez sześciu lekarzy, 18 pielęgniarek, opiekunkę 
medyczną, siedmiu fizjoterapeutów, sanitariusza, psychologa, dwóch logopedów, 
terapeutę zajęciowego i masażystę. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

stacjonarnych - dla dzieci - była wykonywana przez trzech lekarzy, sześć 
pielęgniarek, czterech fizjoterapeutów i logopedę. Fizjoterapia ambulatoryjna była 
realizowana przez 17 fizjoterapeutów, którzy ponadto wykonywali świadczenia 
rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach w ośrodku/oddziale dziennym. 
W zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej w ZOZ zatrudnionych 
było dwóch lekarzy ze specjalnością rehabilitacja medyczna. 

(dowód: akta kontroli str. 257-299) 

1.2. Warunki lokalowe w ZOZ są zgodne z oświadczeniem o dokonaniu 
aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych dla realizacji świadczeń 
w zakresie obowiązującej umowy nr 13-REH05-12-00188-028 oraz spełniają 
wymogi określone w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia Nr 53/2010/DSOZ. Przed wejście do budynku 1D prowadzi droga 
dojazdowa dla samochodów. Wzdłuż budynku 1D, od strony dojazdu, 
wyznaczonych jest dziesięć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
Do drzwi wejściowych tego budynku prowadzi podjazd z zamontowanymi wzdłuż 
barierkami, przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Do budynku ZOZ-u można również się dostać od strony Szpitalnego Oddziału 
Rachunkowego (budynku 1C). Do wejścia do tego budynku prowadzi droga, 
zakończona podjazdem dla karetek ratunkowych, który może być wykorzystany 
przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku 1D, 
w którym mieści się Poradnia Rehabilitacyjna znajdują się dwie toalety (w każdej - 
umywalka i sedes). W Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji i Fizjoterapii znajduje 
się szatnia dla pacjentów z pomieszczeniem wyposażonym w prysznic i umywalkę 
oraz toaleta. W Dziale Rehabilitacji znajdują się: dwie toalety dla pacjentów oraz trzy 
łazienki - każda wyposażona w prysznic z siedziskiem oraz umywalkę i sedes. Na 
Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej znajduje się toaleta dla dzieci oraz prysznic dla 
matek. Do opisanych powyżej pomieszczeń jest możliwy wjazd przez osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przy wszystkich prysznicach, umywalkach 
i sedesach zamontowano poręcze dla osób niepełnosprawnych. W hallu budynku 
1D zamontowana jest sprawna winda (zabudowana platforma), przystosowana dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, umożliwiająca wjazd na wszystkie 
kondygnacje tego budynku. W łącznikach między pozostałymi budynkami 
usytuowane są ponadto trzy windy do przewozu łóżek szpitalnych, udostępnione 
wszystkim osobom, dzięki czemu możliwy jest transport osób na wózkach 
inwalidzkich na wszystkie kondygnacje budynków ZOZ. Każda z trzech wind jest 
sprawna. Wszystkie opisane budynki ZOZ są skomunikowane łącznikami. 

 (dowód: akta kontroli str. 379-381) 

1.3. Zgodnie z ofertą na 2012 r., w Poradni Rehabilitacyjnej nie wykazano sprzętu 
medycznego. W Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii w wykazie 
zasobów podano 67 pozycji - w miejscu, tj. znajdujących się w tej komórce 
organizacyjnej ZOZ. W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w wykazie zasobów ujęto 
68 pozycji - w lokalizacji, tj. zasobów wykorzystywanych w zakresie świadczeń 
udzielanych w tej komórce,, lecz znajdujących się w innych komórkach ZOZ. 
Na Oddziale Rehabilitacyjnym w wykazie zasobów podano 33 pozycje w miejscu 
i jedną - w lokalizacji. Na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej w wykazie zasobów 
przedstawiono 12 pozycji w miejscu i jedną - w lokalizacji. Na Oddziale Rehabilitacji 
Neurologicznej w wykazie zasobów podano jedną pozycję i 12 - w lokalizacji. 
W związku ze zmianami w potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji 
umowy 13-REH05-12-00188-028, podpisano 11 aneksów w 2012 r. i dziewięć 
aneksów w 2013 r. (do dnia 6 listopada). Oględziny sprzętu w ZOZ wykazały jego 
zgodność z ww. zmianami oraz z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do 
zarządzenia Prezesa NFZ Nr 53/2010/DSOZ. 
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(dowód: akta kontroli str. 259-260, 300-378) 

2. Miejsca udzielania przez ZOZ świadczeń z zakresu REH zostały oznakowane 
zgodnie z zapisami § 11 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń. Tablica 
ze znakiem graficznym NFZ według wzoru określonego przez Prezesa Funduszu 
jest umieszczona na ścianie budynku 1D przy drzwiach wejściowych. Tablice 
ze szczegółowymi informacjami o godzinach i miejscach udzielania świadczeń 
w poszczególnych zakresach świadczeń dostępnych w ZOZ - dla Poradni 
Rehabilitacyjnej oraz Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii - zostały 
umieszczone na szklanych drzwiach wejściowych budynku 1D. W tym samym 
miejscu zamieszczono informację o numerach telefonów alarmowych ratownictwa 
medycznego „112” i „999”. Informacje dotyczące godzin i miejsc udzielania 
świadczeń, zasad zapisów na porady i wizyty, trybu składania skarg i wniosków, 
praw pacjenta, numerów telefonów alarmowych ratownictwa medycznego „112” 
i „999”, adresu i numeru telefonu właściwego miejscowo Rzecznika Praw Pacjenta 
i numeru bezpłatnej infolinii Biura Praw Pacjenta przy ministrze właściwym do spraw 
zdrowia oraz informacje o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących 
na świadczenie podano: dla Poradni Rehabilitacyjnej - na dwóch tablicach 
informacyjnych przy punkcie rejestracji ogólnej pacjentów do wszystkich poradni 
Przychodni Specjalistycznej, w Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji 
i Fizykoterapii - na tablicy informacyjnej przy punkcie rejestracji pacjentów, w Dziale 
Rehabilitacji Szpitalnej i na Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej - na trzecim piętrze 
budynku 1A - na tablicach informacyjnych przy wejściu do tych komórek 
organizacyjnych. Imiona i nazwiska osób kierujących pracą ww. komórek podano: 
dla Poradni Rehabilitacyjnej - na dwóch tablicach informacyjnych przy punkcie 
rejestracji ogólnej pacjentów (podano także imiona i nazwiska osób udzielających 
świadczeń oraz godziny i miejsca udzielania świadczeń), w pozostałych komórkach 
- na drzwiach gabinetów kierowników tych komórek. Informacja dotycząca miejsc 
i godzin udzielania świadczeń przez podwykonawcę - Diagnostyka sp. z o. o. 
z  siedzibą w Krakowie - została podana na tablicy informacyjnej umieszczonej 
w punkcie rejestracji pacjentów w budynku 1B. 

(dowód: akta kontroli str. 382-384) 

3. Sposób tworzenia list osób oczekujących na świadczenie reguluje załącznik 
nr  10 do Procedury gromadzenia danych i obiegu historii choroby w ZOZ, 
wprowadzonej w dniu 10 sierpnia 2013 r. przez Dyrektora ZOZ (zasady rejestracji 
pacjentów oczekujących na świadczenie zostały wprowadzone procedurą z dnia 
1 września 2009 r. Rejestr oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych, 
zaktualizowaną w dniu 31 stycznia 2013 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 458-468) 

3.1. Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci, których nie przyjęto w dniu 
zgłoszenia. Listy oczekujących prowadzone są na bieżąco, tj. w dniach i godzinach 
pracy komórek organizacyjnych udzielających świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 385-389, 411-415, 458-468, 482-483) 

3.2. Za dokonanie wpisu na listę oczekujących, informowanie pacjenta 
o zasadach jej prowadzenia oraz o wszelkich zmianach terminu odpowiada osoba 
prowadząca listę. Za nadzór nad prawidłowością prowadzenia listy oraz kwalifikację 
pacjentów odpowiada kierownik komórki organizacyjnej lub inna osoba wskazana 
przez kierownika.  

(dowód: akta kontroli str. 385-389, 458-468) 

3.3. Osoba przyjmująca zgłoszenie informuje pacjenta m.in. o kryteriach 
umieszczenia w rejestrze oczekujących, możliwości zmiany terminu świadczenia 
(w  razie pogorszenia stanu zdrowia), konieczności powiadomienia ZOZ w przypadki 
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rezygnacji z kolejki, zgłoszenia się w terminie z aktualnymi wynikami badań. 
Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru wyjaśnił, że pracownicy ZOZ informują 
świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia pisemnie na skierowaniu lub 
w formie odrębnej notatki, którą pacjent zabiera ze sobą. Zgodnie z wytycznymi NFZ 
pacjenci zapisywani są na pierwszy wolny termin w kolejce oczekujących, chyba, że 
pacjent wyraża chęć pobrania świadczenia w późniejszym terminie, wobec czego 
nie ma potrzeby uzasadniania wyznaczonego terminu. 

(dowód: akta kontroli str. 385-389, 458-468) 

3.4. W razie pogorszenia się zdrowia pacjenta lub rezygnacji innego pacjenta 
z leczenia, może nastąpić zmiana terminu przyjęcia. W przypadku zmiany terminu 
świadczenia zawiadamia się pacjenta telefonicznie lub na piśmie, informując 
o przyczynach tej zmiany. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru wyjaśnił, że 
dokonanie korekty terminu z powodu pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta musi 
być poprzedzone badaniem pacjenta i stwierdzeniem podczas jego 
przeprowadzenia konieczności skrócenia terminu oczekiwania na świadczenie. 
W takich przypadkach pacjent jest informowany o zmianie terminu ustnie podczas 
wizyty. W innych przypadkach o zmianach terminów informuje się telefonicznie lub - 
w przypadku Poradni Rehabilitacyjnej - również pisemnie i drogą mailową. 

(dowód: akta kontroli str. 385-389, 458-468) 

4. Listy oczekujących na udzielenie świadczenia w zakresie REH, prowadzone 
w formie papierowych rejestrów do końca 2011 r., a następnie w formie 
elektronicznej w aplikacji Optimed, spełniają wymogi określone w art. 20 ust 2 pkt 3 
lit. a) - i) oraz pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa o świadczeniach 
zdrowotnych)4. Listy oczekujących zawierają: numer kolejny, datę i godzinę wpisu, 
nazwisko i imię pacjenta, numer PESEL, kod ICD10 (rozpoznanie choroby), adres 
pacjenta, numer telefonu (jeżeli pacjent go podał), planowaną datę udzielenia 
świadczenia, kategorię medyczną (pilny/stabilny), imię i nazwisko oraz podpis osoby 
dokonującej wpisu (w przypadku aplikacji Optimed - logowanie wymaga podania 
nazwy użytkownika i hasła), datę i przyczynę skreślenia pacjenta z listy. Optimed 
umożliwia ponadto przeglądanie listy oczekujących dla danej komórki organizacyjnej 
w oparciu o zadane kryteria (nazwisko, identyfikator, IC9/10, płeć, PESEL, termin, 
numer wpisu, wiek, data wpisu, data planowana) oraz zestaw filtrów podstawowych 
i dodatkowych, wydrukowanie zestawienia zawierającego bieżący stan listy 
oczekujących, dokonywanie zmiany terminu udzielenia świadczenia, skreślenie 
z listy i ponowne wpisanie pacjenta skreślonego z listy 

(dowód: akta kontroli str. 390-415, 484-522) 

5. Raporty statystyczne w zakresie świadczeń REH udzielanych w ZOZ były 
przekazywane do OW NFZ w terminie określonym w § 8 ust. 4 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych 
informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do 
finansowania świadczeń ze środków publicznych (dalej: rozporządzenie MZ 
w sprawie zakresu informacji)5. Każdy z trzech, poddanych badaniu, raportów został 
przekazany do OW NFZ za pośrednictwem Systemu Zarządzania Obiegiem 
Informacji w terminie dziesięciu dni od zakończenia miesiąca, tj. 10 października 
2011 r. - za wrzesień 2011 r., 9 lipca 2012 r. - za czerwiec 2012 r. i 8 kwietnia 
2013 r. - za marzec 2013 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 390, 416, 442-444) 

                                                      
4 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. 

5 Dz. U. Nr 123, poz. 801 ze zm.  
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6. Przekazywanie ww. raportów statystycznych było zgodne z zasadami 
określonymi w § 8 ust. 2 i 2a rozporządzenia MZ w sprawie zakresu informacji. 
Podstawą do sporządzenia raportu statystycznego za wrzesień 2011 r., 
w użytkowanym wówczas programie KS-PPS, były pisemne informacje 
przekazywane do Działu Organizacji i Nadzoru przez wszystkie komórki 
organizacyjne ZOZ. Informacje te wynikały z list oczekujących prowadzonych 
w komórkach ZOZ w formie papierowych rejestrów. Dane z raportu za wrzesień 
2011 r. - w formie wydrukowanej tabeli - są przechowywane w Dziale Organizacji 
i Nadzoru ZOZ. Zaprezentowano w niej - w podziale na przypadki stabilne i pilne - 
następujące dane: miejsce wykonywania usług, liczba oczekujących, średni 
rzeczywisty czas oczekiwania, data okresowej oceny przeprowadzonej przez Zespół 
oceny przyjęć pacjentów. Od 2012 r. wszystkie komórki organizacyjne ZOZ 
prowadzą listy oczekujących w programie Optimed. Raporty statystyczne 
generowane są automatycznie przez program rozliczeniowy NFZKom, po uprzednim 
imporcie danych z programu Optimed. Dane z raportów za czerwiec 2012 r. 
i marzec 2013 r. - w formie wydrukowanych tabel są przechowywane w Dziale 
Organizacji i Nadzoru. Zaprezentowano w nich - w podziale na przypadki stabilne 
i pilne - następujące dane: nazwa poradni, liczba oczekujących, średni rzeczywisty 
czas oczekiwania, liczba skreślonych w miesiącu, liczba skreślonych z powodu 
udzielenia świadczenia (w miesiącu i sześciu miesiącach), data okresowej oceny 
przeprowadzonej przez Zespół oceny przyjęć pacjentów. Obydwa raporty zawierały 
dodatkowe dane w zakresie osób oczekujących według stanu na ostatni dzień 
miesiąca oraz osób skreślonych z listy w danym okresie sprawozdawczym, 
dotyczące świadczeń ambulatoryjnych w poradni rehabilitacyjnej (kod 1300). 

 (dowód: akta kontroli str. 390-410, 416-441) 

7. Dane wynikające z list oczekujących, prowadzonych od 2012 r. w aplikacji 
Optimed, są zgodne z miesięcznymi raportami przekazywanymi do OW NFZ. Średni 
czas oczekiwania wyliczany jest zgodnie z obowiązującym wzorem, odrębnie dla 
każdej grupy osób wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia 
w poszczególnych komórkach organizacyjnych ZOZ. Badanie listy oczekujących na 
udzielenie świadczenia na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w okresie od 
czerwca do listopada 2013 r. - prowadzonej w Optimedzie - wykazało, że sposób 
ustalania średniego czasu oczekiwania na świadczenie jest zgodny ze sposobem 
określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia MZ w sprawie zakresu informacji. 
Funkcjonalność aplikacji zapewnia prowadzenie list oczekujących w sposób 
przejrzysty i rzetelny. W informacjach za wrzesień 2011 r. przekazanych do Działu 
Organizacji i Nadzoru przez kierowników trzech z czterech komórek organizacyjnych 
ZOZ, w których udzielano świadczeń z zakresu REH, stwierdzono rozbieżności 
między danymi wynikającymi z list oczekujących prowadzonych wtedy w rejestrach 
papierowych, a danymi w zakresie liczby oczekujących na świadczenie i średniego 
czasu oczekiwania. 
Z wyjaśnień M. K. […]6, Przewodniczącej Zespołu oceny przyjęć (dalej: Zespół) 
wynika, że w 2011 r. ocena list oczekujących była prowadzona w sposób 
wyrywkowy. Sprawdzenie poprawności wyliczania czasu oczekiwania we wszystkich 
komórkach organizacyjnych ZOZ było niemożliwe ze względu na ograniczenia 
czasowe pracy Zespołu.  

dowód: akta kontroli str. 469-477, 484-522) 

                                                      
6 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 782) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie danych 
osobowych osoby fizycznej. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, listy oczekujących 
podlegają comiesięcznej ocenie Zespołu, powołanego Zarządzeniem Nr 16/2004 
Dyrektora ZOZ z dnia 7 października 2004 r. Zespół sporządza pisemny raport 
z oceny, do którego załącza wydruk danych z raportu statystycznego przesłanego 
do OW NFZ. Wydruk jest przedstawiany Zastępcy Dyrektora ZOZ do podpisu, 
a następnie - wywieszany na tablicy ogłoszeń ZOZ.  
Dyrektor ZOZ wyjaśnił, że raporty przygotowywane przez Zespół są przede 
wszystkim źródłem wiedzy o prawidłowym lub nieprawidłowym prowadzeniu list 
oczekujących w kontekście obowiązujących przepisów i pozwalają na eliminację 
ewentualnych nieprawidłowości. Raporty wykorzystywane są również do oceny 
potrzeb finansowych, stanowiąc jeden z argumentów w trakcie negocjacji z NFZ  
zwiększenia wysokości kontraktów. 

(dowód: akta kontroli str. 390-415, 445-483, 523-530) 

8. Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, ZOZ zapewnia 
pacjentom możliwość rejestracji na wizyty drogą elektroniczną, za pośrednictwem 
strony internetowej www.zoz.konskie.pl. Po wybraniu pola Elektroniczna rejestracja 
do poradni specjalistycznych, znajdującego się na głównej stronie ZOZ, zostaje 
wyświetlona strona systemu rezerwacji wizyt on-line, zawierająca szczegółową 
instrukcję dalszego postepowania. System jest zintegrowany z aplikacją Optimed, 
służącą m.in. do prowadzenia list oczekujących na świadczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 385-389, 391-410) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
NIK zwraca uwagę na błędy rachunkowe popełnione przez ZOZ przy obliczaniu 
liczby oczekujących na świadczenie rehabilitacyjne i średniego czasu tego 
oczekiwania za wrzesień 2011 r. - nie miały one jednak wpływu na dostępność do 
świadczeń z zakresu REH. Aplikacja Optimed wprowadzona w ZOZ w 2012 r. 
w celu obsługi kolejek oczekujących, zapewnia rzetelność danych przekazywanych 
do OW NFZ. 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. 

Kielce, dnia 20 grudnia 2013 r.  

  

Kontroler 
Wicedyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Kielcach 

Tadeusz Mikołajewicz 

Piotr Bulski 
inspektor kp. 
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nieprawidłowości 
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badanej działalności 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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