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I. Dane identyfikacyjne 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka 
w Krakowie1, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków (dalej: Szpital lub MSOR) 

 

dr n. med. Paweł Kamiński, dyrektor, od 18 lipca 2019 r., a w okresie od 8 lutego do 
17 lipca 2019 r. – p.o. dyrektor (dalej: Dyrektor)  

W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki poprzednio była od 1 sierpnia 
2007 r. do 31 maja 2019 r. Teresa Zalewińska-Cieślik (od 8 lutego 2019 r. zwolniona 
z obowiązku świadczenia pracy). 

(akta kontroli str. 5 ) 

1. Dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego. 

2. Zapewnienie jakości wykonywanych zabiegów. 

3. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych po zabiegach endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 

 

Lata 2018-2020 z uwzględnieniem działań wcześniejszych i późniejszych, które 
miały związek z kontrolowaną działalnością. Dla celów porównawczych dane 
statystyczne zostały pobrane także dla roku 2017. 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

 Przemysław Sala, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LKR/177/2020 z z 3 grudnia 2020 r.   

 Agata Brzeska-Lebiecka, doradca prawny, upoważnienie do kontroli 2.
nr LKR/176/2020 z 3 grudnia 2020 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Do 5 maja 2020 r.  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Nazwa Szpitala uległa zmianie na podstawie 

Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XVIII/250/20 z dnia 24.02.2020 r. 
2  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Szpital zapewnił należytą dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki oraz jakość 
wykonywanych zabiegów, przy czym w 2020 r. w związku z pandemią SARS-CoV-2, 
zgodnie z zaleceniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wykonywanie tych 
zabiegów czasowo ograniczono. 

Szpital dysponował odpowiednimi zasobami kadrowymi oraz zapewnił warunki 
udzielania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) dla porad 
specjalistycznych – ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego, a oddział ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu Szpitala spełniał większość dodatkowych warunków 
dla realizacji tych zabiegów, które zostały określone w załączniku Nr 4 lp. 32 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego4. 

W latach 2018-2020 wykonano znacznie wyższą, niż wymagana ww. 
rozporządzeniem liczbę pierwotnych endoprotezoplastyk stawu biodrowego (514, 
463 i 361), stawu kolanowego (401, 365 i 216) oraz operacji rewizyjnych (łącznie 
519). W okresie tym zmniejszyła się liczba osób oczekujących na świadczenia AOS 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu w przypadkach stabilnych oraz na zabiegi 
endoprotezoplastyki, zarówno w przypadkach pilnych, jak i stabilnych. Istotnemu 
skróceniu uległ również średni czas oczekiwania na te zabiegi (o 23% dla stawu 
biodrowego i 14,7% dla stawu kolanowego w 2018 r. oraz odpowiednio 25,2% 
i 10,4% w 2019 r.). W badanej próbie 45 pacjentów w 35 przypadkach (77,8%) czas 
oczekiwania na zabieg endoprotezoplastyki od daty zarejestrowania skierowania 
przekraczał 6 miesięcy, tj. założony modelowy czas oczekiwania5. Dotyczyło to 
głównie pacjentów przyjętych w 2018 i 2019 r. (82,9%) i było wynikiem 
nieweryfikowania, w okresie do lutego 2019 r., list oczekujących pacjentów pod 
kątem urealnienia czasu oczekiwania, a także przesunięciem terminów zabiegów 
z przyczyn leżących po stronie pacjenta.  

Listy oczekujących na świadczenia były prowadzone w sposób rzetelny i zgodny 
z art. 20 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych6 oraz z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi 
powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na 
listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej7. W 2020 r. 
podjęto skuteczne działania celem uporządkowania prowadzonych list 
oczekujących, w wyniku czego skrócił się istotnie średni czas oczekiwania na 
zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego (o 70,6% i 51,5% 
w porównaniu do 2019 r.). 

                                                      
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. W związku z ogłoszonym  w 2020 r. stanem epidemii związanymi z zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2 ocenę formułowano odrębnie dla lat 2018-2019 i dla 2020 r. 

4  Dz.U. z 2021 r. poz. 290 dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych LSZ. 
5 W przedmiotowej kontroli wykorzystano modelowy czas oczekiwania na świadczenia określony w raporcie 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - Wydział Taryfikacji z 29.04.2016 r., wykonany na 
zlecenie Ministra Zdrowia z 16.12.2015 r. (Nr: AOTMiT-WT-553-14/2015 „Endoprotezoplastyka stawu 
biodrowego – opieka kompleksowa”, str. 239-243). Według raportu model został opracowany w oparciu 
o dane pochodzące z analizy przekazanej przez Centralę NFZ, dowodów naukowych, opinii eksperckich oraz 
informacji o stanie finansowania w innych krajach. 

6  Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm. Dalej: ustawa o świadczeniach. 
7  Dz.U. Nr 200, poz. 1661. Dalej: rozporządzenie w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się 

świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia 
opieki zdrowotnej. 

OCENA OGÓLNA 
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Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych była ograniczona w 2019 r., kiedy 
nastąpił wzrost średniego czasu oczekiwania na rehabilitację w warunkach 
stacjonarnych (dla stabilnych o 7,8%) oraz na oddziale dziennym (dla przypadków 
stabilnych o 6%). Było to spowodowane budową nowego bloku operacyjnego 
i remontu budynku oddziału ortopedycznego Szpitala i skutkowało koniecznością 
ograniczenia liczby łóżek na oddziale rehabilitacji na rzecz oddziału 
ortopedycznego. W 2020 r. dostępność świadczeń rehabilitacji zwiększyła się dzięki 
zakończeniu innej inwestycji, tj. uruchomieniu z dniem 1 czerwca 2020 r. nowego 
oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej, w wyniku czego zwiększyła się 
liczba łóżek przeznaczonych do rehabilitacji w warunkach stacjonarnych (o 60%) 
oraz liczba miejsc dla rehabilitacji w trybie dziennym (o 70%).  

W 2020 r. ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2 Szpital opracował i wdrożył wewnętrzne procedury mające na celu 
przeciwdziałanie jej skutkom, podejmował działania mające na celu skrócenie czasu 
oczekiwania przez pacjentów na zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
i stawu kolanowego, ale nie mógł wykonywać zabiegów we wszystkich salach 
operacyjnych w związku z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi reżimu 
sanitarnego. Ponadto w związku z wystąpieniem ognisk epidemicznych (od 1 do 6 
sierpnia 2020 r. oraz od 18 do 27 grudnia 2020 r.) oraz funkcjonowaniem oddziału 
covidowego (od 19 października do 1 grudnia 2020 r.) nie wykonywano zabiegów na 
oddziale ortopedycznym. 

Dzięki zakończeniu w 2020 r. inwestycji związanej z nowym blokiem operacyjnym 
potencjał Szpitala do realizacji świadczeń endoprotezoplastyki zwiększył się, 
niemniej jednak liczba zabiegów endoprotezoplastyki zmniejszyła się o 25% 
w przypadku stawu biodrowego oraz o 36,2% w przypadku stawu kolanowego. 
W ocenie NIK Szpital nie miał wpływu na niezrealizowanie zakontraktowanych 
świadczeń w zakresie wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i stawu kolanowego oraz rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i na 
oddziale dziennym w czasie epidemii. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegające na:  

 niespełnieniu dodatkowych warunków dla realizacji zabiegów 
endoprotezoplastyki dotyczących posiadania sformalizowanej procedury 
usprawniania pooperacyjnego pacjenta, obowiązku sporządzania analizy 
powikłań oraz przekazywania informacji dotyczących zdarzeń niepożądanych 
konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu; 

 nieaktualizowaniu w latach 2018-2019 list oczekujących na świadczenia 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz stawu kolanowego w aplikacji AP-
KOLCE w zakresie planowanego terminu udzielenia świadczenia w przypadku 
dokonania zmiany terminu przyjęcia pacjentów; 

 nieprzekazaniu do NFZ, w jednostkowych przypadkach, informacji o pierwszym 
wolnym terminie przyjęcia na zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego 
i biodrowego oraz świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych; 

 niezamieszczeniu na udostępnionej przez Szpital stronie internetowej informacji 
dla pacjentów dotyczącej przygotowania pacjenta do zabiegu 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, jego przebiegu oraz pobytu 
na oddziale ortopedycznym po tym zabiegu,  

nie wpłynęły negatywnie na dostępność i jakość realizowanych świadczeń 
zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego 

1.1. W okresie objętym kontrolą liczba lekarzy udzielających świadczeń w poradni 
AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu9 Szpitala w porównaniu do roku 
poprzedniego zwiększała się. W 2018 r. porad udzielało 11 lekarzy, w 2019 r. liczba 
lekarzy zwiększyła się o 3 osoby, a w 2020 r. o kolejną 1 osobę i łącznie 
zatrudnionych było 15 lekarzy. 
Na oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu10 Szpitala zwiększała się także 
liczba lekarzy oraz pielęgniarek. W 2018 r. zatrudnionych było łącznie 17 lekarzy 
(spadek o 5,6% w porównaniu do roku poprzedniego) i 20 pielęgniarek (bez zmian 
w porównaniu do roku poprzedniego), w 2019 r. 19 lekarzy (wzrost o 11,8%) i 26 
pielęgniarek (wzrost o 30%) oraz w 2020 r. 21 lekarzy (wzrost o 10,5%) i 26 
pielęgniarek. 
Zarówno w poradni, jak i na oddziale ortopedycznym struktura wiekowa lekarzy 
kształtowała się na stabilnym poziomie. W podziale na 10-letnie przedziały wiekowe 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku poniżej 35 lat, a ich udział procentowy 
w stosunku do ogólnej liczby lekarzy wynosił odpowiednio od 27,3% (poradnia) 
do 52,9% (oddział ortopedyczny) w 2018 r., od 35,7% do 52,6% w 2019 r., od 33,3% 
do 52,4% w 2020 r. Wysokim udziałem procentowym charakteryzowała się również 
grupa lekarzy w wieku 45-54 lat w latach 2019 i 2020, tj. zatrudnieni w poradni 
lekarze stanowili 28,6% w 2019 r. oraz 33,3% w 2020 r., a zatrudnieni na oddziale 
ortopedycznym stanowili 21,1% w 2019 r. oraz 23,8% w 2020 r. 
W przypadku pielęgniarek najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 45-54 lata 
oraz 55-64 lata. Pielęgniarki w wieku poniżej 35 lat stanowiły od 10% w 2018 r. do 
15,4% w 2020 r. ogólnej liczby pielęgniarek. W okresie objętym kontrolą nie 
zatrudniano ani lekarzy, ani pielęgniarek w wieku 65 lat i powyżej. 
W poradni urazowo-ortopedycznej w 2018 r. świadczenia były udzielane przez 11 
lekarzy (w tym dwóch rezydentów) zatrudnionych także na oddziale ortopedycznym, 
natomiast w 2019 i 2020 r. przez 14 i 15. Dziewięciu lekarzy zatrudnionych 
w oddziale ortopedycznym w 2018 r. wykonywało zabiegi endoprotezoplastyki 
zarówno stawu biodrowego jak i stawu kolanowego. W 2019 
i 2020 r. na ww. oddziale zatrudnionych było 10 i 11 lekarzy wykonujących te 
zabiegi. 

(dowód: akta kontroli str. 6-8, 16 -32, 54-64, 453-473) 
 
1.2. Poradnia urazowo-ortopedyczna składała się z pięciu gabinetów w okresie od 
stycznia 2018 r. do końca lutego 2020 r., w tym jednego gabinetu diagnostyczno-
zabiegowego, a od marca 2020 r. liczba gabinetów zwiększyła się do sześciu dzięki 
oddaniu nowej pracowni USG po dokonaniu rozbudowy i przebudowy budynku nr 2 
(oddział ortopedyczny oraz anestezjologii i intensywnej terapii11) na nowy budynek 
bloku operacyjnego wraz z zapleczem (budynek nr 2a). W okresie objętym kontrolą 
oddział ortopedyczny był wyposażony w przyłóżkowy aparat RTG, a Szpital 
zapewnił dostęp do badań RTG i USG oraz rezonansu magnetycznego w lokalizacji. 

                                                      
8  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
9 Dalej: poradnia urazowo-ortopedyczna lub poradnia. 
10 Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji. Dalej: oddział ortopedyczny. 
11 Dalej: OAIT. 
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Liczba łóżek na oddziale ortopedycznym zmniejszyła się o cztery w latach 2019-
2020 w porównaniu do 2018 r., tj. z 45 do 32 (o 28,9%), co było spowodowane 
prowadzonym remontem na oddziale w 2019 r. oraz zmianą organizacji udzielania 
świadczeń zapewniających realizację wymagań norm pielęgniarskich dla oddziału, 
wynikających z wymagań prawnych zawartych w rozporządzeniu w sprawie 
świadczeń gwarantowanych LSZ. 
Szpital nie wydzielił łóżek dla pacjentów z endoprotezoplastyką stawu biodrowego 
lub stawu kolanowego, gdyż profil działalności oddziału był w głównej mierze 
ortopedyczny i nie przyjmowano pacjentów urazowych nieplanowych, co potwierdza 
udział liczby osobodni pacjentów, u których wykonano endoprotezoplastykę biodra 
lub kolana w liczbie osobodni ogółem, który wynosił w okresie objętym kontrolą od 
62,5% (2020 r.) do 77,6% w 2018 r.  
Średnie wykorzystanie łóżek na oddziale ortopedycznym wyniosło 65,2% w 2018 r., 
81,4% w 2019 r. i 65,8% w 2020 r. 
Blok operacyjny Szpitala w okresie od stycznia 2018 r. do końca maja 2020 r. 
znajdował się w budynku nr 2 i składał się z dwóch sal operacyjnych wyposażonych 
w dwa stoły operacyjne. W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano remontu 
bloku operacyjnego. Od 27 maja 2020 r. w szpitalu oddano do użytku nowy blok 
operacyjny z trzema salami operacyjnymi wyposażonymi w trzy stoły operacyjne, 
znajdujący się w budynku nr 2a, który był bezpośrednio połączony łącznikiem 
z budynkiem nr 2, gdzie znajduje się oddział ortopedyczny. 
Sale operacyjne posiadały instalację klimatyzacyjną nawiewno-wywiewną zgodnie 
z § 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą12.  
Oddział ortopedyczny miał dostęp do wszystkich sal operacyjnych. 

(akta kontroli str. 6-8, 35-39, 43-46,  65-66, 121-131, 280-283, 452-473) 
 
1.3. Zakres wykonanych świadczeń AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu13 
wyniósł 642,8 tys. punktów w 2018 r. (wzrost o 230% w porównaniu do roku 
poprzedniego14), 655,4 tys. punktów w 2019 r. (wzrost o 2%), a w 2020 r. 566,3 tys. 
punktów (spadek o 13%). W latach 2018-2019 wzrastała wartość wykonanych 
świadczeń AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu w porównaniu do roku 
poprzedniego. W 2018 r. wynosiła 645,1 tys. zł (wzrost  o 13,5%), a w 2019 r. 662 
tys. zł (wzrost o 2,6%). W 2020 r. nastąpił spadek o 13,6%, a wartość wykonanych 
świadczeń wynosiła 572 tys. zł. 
W latach 2018-2019 wzrosła liczba punktów zakontraktowanych świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego w porównaniu do roku 
poprzedniego, tj. 17.037 tys. punktów w 2018 r. (wzrost o 161,1%)  i 17.824,7 tys. 
punktów w 2019 r. (wzrost o 4,6%), przy czym znaczny wzrost punktów w 2018 r. 
wynikał ze zmiany wyceny świadczenia zgodnie z obowiązującą od października 
2017 r. umową zawartą z MOW NFZ15. Do końca września 2017 r. jeden punkt 
rozliczeniowy był wyceniony na 52 zł, a od października na 1 zł. W 2020 r. 
zmniejszyła się liczba punktów zakontraktowanych świadczeń do poziomu 15.557,7 
tys. punktów, tj. o 12,7%.  
W 2018 r. spadła wartość zakontraktowanych świadczeń endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub stawu kolanowego w porównaniu do roku poprzedniego, 

                                                      
12 Dz. U. poz. 595. Rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2019 r. Poprzednio był to § 37 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739). 

13 Produkt „świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu” – kod: 02.1580.001.02. 
14 Wzrost wynikał z denominacji wartości punktowej produktów rozliczeniowych dokonanej przez NFZ. 
15 Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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tj. 17.036,79 tys. zł w 2018 r. (spadek o 9,4%), a w 2019 r. zwiększyła się do 
17.824,8 tys. zł w 2019 r. (wzrost o 4,6%), po czym w 2020 r. zmniejszyła do 
poziomu 15.557,7 tys. zł, tj. o 12,7%.  
Zakres wykonanych świadczeń w latach 2018-2019 był wyższy od 
zakontraktowanych świadczeń o 9,8% i 3,1%, a w 2020 r. wyniósł 13.981,1 tys. 
punktów, tj. 89,9% zakontraktowanych świadczeń.  
Niewykonanie kontraktów na ww. świadczenia w 2020 r. wynikało z sytuacji 
związanej z epidemią COVID-19. Biorąc pod uwagę obowiązujące wymagania 
związane z reżimem sanitarnym, prace oddziałów oraz poradni były ograniczone 
w okresach od 17 marca do 13 maja, od 25 do 29 maja oraz od 7 do 10 sierpnia 
2020 r. – zabiegi były wykonywane w jednej sali operacyjnej, z powodu ognisk 
epidemicznych w okresie od 1 do 6 sierpnia 2020 r. (wśród personelu) oraz od 18 do 
27 grudnia 2020 r. (wśród personelu i pacjentów) i funkcjonowania oddziału 
covidowego w budynku nr 7 (Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej) 
w okresie od 19 października do 1 grudnia 2020 r. zgodnie z decyzjami Wojewody 
Małopolskiego (utworzenie 5 łóżek dla  pacjentów  z  podejrzeniem  SARS-CoV-2, 
45 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz 1 łóżko 
intensywnej terapii)16. W funkcjonowanie oddziału covidowego był zaangażowany 
personel całego szpitala, gdyż zasoby kadrowe oddziału rehabilitacji 
ogólnoustrojowej stacjonarnej mieszczącego się w tym budynku były 
niewystarczające. Ponadto jedno łóżko intensywnej terapii dla pacjenta z COVID-19 
było zorganizowane na OAIT w budynku nr 2a. Skutkowało to tym, że w okresie od 
19 października do 22 listopada 2020 r. w Szpitalu nie realizowano w ogóle 
zabiegów. 
Umowa pomiędzy MOW NFZ a Szpitalem na udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - leczenie szpitalne została zawarta na okres od 5 października 2017 r. 
do 30 czerwca 2021 r., a w zakresie  AOS od 1 stycznia 2011 r.  na okres  do 30 
czerwca 2021 r. (umowa aneksowana co roku).  
Szpital występował w 2018 r. dwukrotnie do MOW NFZ o przyznanie dodatkowych 
środków na świadczenia hospitalizacji bezpośrednio związane z zabiegami 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego oraz AOS w zakresie 
świadczeń zabiegowych i w podstawowym zakresie ortopedii i traumatologii ruchu. 
Efektem było zwiększenie umowy na II półrocze 2018 r. w zakresie AOS o kwotę 
128,7 tys. zł oraz pokrycie nadwykonań w zakresie świadczenia zabiegów 
endoprotezoplastyki (hospitalizacja) w 2018 r. w kwocie 1.674,3 tys. zł (99,2%). 
W 2019 r. złożono kolejne dwa wnioski o zwiększenie wartości umowy w 2020 r. 
w rodzaju leczenie szpitalne na świadczenia zdrowotne w zakresie hospitalizacji, 
wskazując przy tym, że zakres hospitalizacji jest bezpośrednio związany 
z zabiegami endoprotezoplastyki, gdyż w zakresie tym rozliczane są m.in. czasowe 
implanty, krew i osocze do tych zabiegów. Szpital został poinformowany, że wnioski 
zostały odnotowane w rejestrze zgłoszeń potwierdzających gotowość realizacji 
świadczeń i zostaną ponownie rozpatrzone po ostatecznej finalizacji przez Szpital 
inwestycji przebudowy bloku operacyjnego, z uwzględnieniem posiadanych środków 
finansowych przez MOW NFZ. Szpital zwracał się w 2019 r. z wnioskiem o zapłatę 
za zrealizowane nadwykonania w I półroczu 2019 r. w zakresie endoprotezoplastyki 
w kwocie 1.062 tys. zł. Pokrycie nadwykonań za realizacje tego świadczenia 
w całym 2019 r. wyniosło 544,9 tys. zł (100% wykonania zatwierdzonego w wyniku 
weryfikacji dokonanej przez MOW NFZ). W 2020 r. złożono kolejne dwa wnioski o 
zwiększenie wartości umowy w rodzaju leczenie szpitalne na 2020 r. 
i 2021 r., które nie dotyczyły bezpośrednio świadczenia AOS ortopedia 

                                                      
16 Nr 140/2020 (polecenie nr 216/2020) z dnia 15 października 2020 r. oraz nr 290/2020 (polecenie nr 366/2020) 

z dnia 26 listopada 2020 r. 
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i traumatologia narządu ruchu oraz endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu 
kolanowego. 
W latach 2018-2020 Szpital nie otrzymał środków na świadczenia AOS ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu, endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu 
kolanowego z innych źródeł niż NFZ. 
Działania podejmowane w celu wykonania planu na 2020 r. skupiły się na 
optymalizacji działań organizacyjnych w postaci intensyfikacji kontaktów 
z pacjentami na liście oczekujących i potwierdzania decyzji o zabiegu, 
zorganizowaniu pracy poradni urazowo-ortopedycznej i oddziału ortopedycznego 
w taki sposób, żeby nie zostały zamknięte tj. wprowadzono porady 
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, 
przy czym na dyżurze pozostał jeden lekarz i jedna pielęgniarka w celu 
zabezpieczenia pilnych przypadków, zmniejszono liczbę operowanych, żeby móc 
ich lepiej izolować oraz wykonywano operacje w ograniczonym zakresie. 
Od czerwca 2020 r. rozpoczęto pracę na nowym bloku operacyjnym 
z wykorzystaniem trzech sal, co ułatwiło i przyśpieszyło przygotowanie do 
następnego zabiegu.  W 2021 r. zwiększono obłożenie na oddziale ortopedycznym, 
celem wykonania kontraktu za 2020 r. zgodnie z ustaleniami z MOW NFZ. 
W związku z epidemią opracowano i wdrożono m.in. procedury: postępowania 
przyjęcia pacjenta podejrzanego z zakażeniem koronawirusem (I-KZ-39A), 
postępowania wobec pracownika podejrzanego o zakażenie koronawirusem (I-KZ-
39B), a także zaktualizowano Instrukcję postępowania w sytuacjach 
nadzwyczajnych (I-ŚO-14)17, a od 27 lutego 2020 r. wstrzymano odwiedziny na 
oddziałach.  

(akta kontroli str. 16-39, 67-73, 74-107, 121-131, 288-291,  298-303, 355-356, 453- 
473)  

1.4. W okresie objętym kontrolą do Szpitala nie wpłynęły skargi związane 
z prowadzeniem listy oczekujących i czasem oczekiwania na świadczenia AOS 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu czy endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
lub stawu kolanowego. W 2019 r. wpłynęła jedna skarga dotycząca nieprzyjęcia 
pacjentki na oddział ortopedyczny w wyznaczonym dniu celem wykonania zabiegu 
endoprotezoplastyki, która została rozpatrzona pozytywnie i pacjentka została 
przyjęta w najbliższym możliwym terminie w tym samym miesiącu. 

(akta kontroli str. 137-139) 

W latach 2018-2020, na świadczenia AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
oczekiwało średnio na koniec miesiąca18 (w porównaniu do roku poprzedniego): 

 przypadki pilne: 20 pacjentów w 2018 r., (wzrost o 66,7%), 15 pacjentów w 2019 
r. (spadek o 25%) oraz 7 pacjentów w 2020 r. (spadek o 53,3%); 

 przypadki stabilne: 279 pacjentów w 2018 r. (spadek o 5,7%), 238 w 2019 r. 
(spadek o 14,7%) oraz 135 w 2020 r. (spadek o 43,3%). 

W poszczególnych latach na świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
oczekiwało: 

 przypadki pilne: 70 pacjentów w 2018 r. (spadek o 60,9%), 50 w 2019 r. (spadek 
o 28,6%) oraz 16 pacjentów w 2020 r. (spadek o 68%); 

 przypadki stabilne: 1332 pacjentów w 2018 r. (spadek o 17%), 769 w 2019 r. 
(spadek o 42,3%) oraz 197 w 2020 r. (spadek o 74,4%). 

Na świadczenia endoprotezoplastyki stawu kolanowego oczekiwało: 

 przypadki pilne: 52 pacjentów w 2018 r. (spadek o 59,1%), 39 w 2019 r. (spadek 

                                                      
17 Wydanie II z 25.03.2020 r. 
18 Liczba osób oczekujących w poszczególnych latach ustalona jako średnia z sumy liczb oczekujących na 

koniec poszczególnych miesięcy w roku. 
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o 25%) oraz 20 w 2020 r. (spadek o 48,7%); 

 przypadki stabilne: 2342 pacjentów w 2018 r. (spadek o 12,4%), 1516 w 2019 r. 
(spadek o 35,3%) oraz 418 w 2020 r. (spadek o 72,4%). 

W latach 2018-2020 na ustalony termin zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego (przypadki pilne i stabilne) nie zgłosiło się łącznie 736 pacjentów, z tego 
267 w 2018 r., 292 w 2019 r., 177 w 2020 r. Z zabiegu zrezygnowało łącznie 573 
pacjentów, z tego 196 w 2018 r., 285 w 2019 r. i 92 w 2020 r. 
W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego (przypadki pilne i stabilne) nie 
zgłosiło się łącznie 1382 pacjentów, z tego 436 w 2018 r., 392 w 2019 r. i 554 
w 2020 r. Z zabiegu zrezygnowało łącznie 863 pacjentów, z tego 263 w 2018 r., 455 
w 2019 r. i 145 w 2020 r.  
Najczęstszymi przyczynami niezgłoszenia się lub rezygnacji pacjentów, jak wyjaśnił 
statystyk medyczny zatrudniony na oddziale ortopedycznym, było uzyskanie 
poprawy w wyniku zrealizowanej rehabilitacji oraz wykonanie zabiegu we 
wcześniejszym terminie u innego świadczeniodawcy. Natomiast w 2020 r. część 
pacjentów nie zgłosiła się na zabieg z powodu ryzyka zakażenia wirusem SARS-
CoV-2.  
W przypadku skreśleń pacjentów z listy oczekujących na świadczenia 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego pacjenci otrzymywali 
informację drogą pocztową lub telefonicznie o możliwości ponownego wpisu na listę 
po konsultacji z ortopedą. Zwolnione terminy były proponowane kolejnym osobom 
z listy oczekujących, które były przygotowane do przyjęcia, tj. uzyskały kwalifikację 
u anestezjologa, wykonały konieczne badania i skompletowały wymagane 
zaświadczenia przed zabiegiem. 

Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na świadczenia AOS 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu wyniósł odpowiednio:  

 w 2018 r.: 35, 36 i 39 dla przypadków pilnych oraz 58, 57 i 63 dla przypadków 
stabilnych; 

 w 2019 r.: 37, 38 i 40 dla przypadków pilnych oraz 67, 66 i 74 dla przypadków 
stabilnych; 

 w 2020 r.: 28, 30 i 33 dla przypadków pilnych oraz 65, 67 i 69 dla przypadków 
stabilnych. 

Średni czas oczekiwania na świadczenia (w stosunku do roku poprzedniego) dla 
przypadków pilnych zmniejszył się o 7,9% w 2018 r., następnie wzrósł o 5,7% 
w 2019 r. i zmniejszył się o 24,3% w 2020 r. Dla przypadków stabilnych zmniejszył 
się o 18,3% w 2018 r., wzrósł o 15,5% w 2019 r. i zmniejszył się o 3% w 2020 r. 
Mediana czasu oczekiwania na świadczenia (w stosunku do roku poprzedniego) dla 
przypadków pilnych zmniejszyła się o 6,6% w 2018 r., wzrosła o 7% w 2019 r., 
a w 2020 r. zmniejszyła się o 22,4%. Dla przypadków stabilnych zmniejszyła się 
o 16,3% w 2018 r., wzrosła o 15,9% w 2019 r. i wzrosła o 1,5% w 2020 r. 

Dyrektor podał w złożonych wyjaśnieniach, że wzrost czasu oczekiwania na ww. 
świadczenia w 2019 r. wynikał z rosnącej z roku na rok liczby chorych 
pozostających w leczeniu stacjonarnym z przyczyn demograficznych oraz ze 
zwiększającej się liczby udzielanych świadczeń. 

Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na świadczenia 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego wyniósł odpowiednio: 

 w 2018 r.: 366, 379 i 426 dla przypadków pilnych oraz 1.118, 1.129 i 1.169 dla 
przypadków stabilnych; 

 w 2019 r.: 199, 174 i 243 dla przypadków pilnych oraz 836, 817 i 935 dla 
przypadków stabilnych; 

 w 2020 r.: 135, 144 i 176 dla przypadków pilnych oraz 246, 166 i 296 dla 
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przypadków stabilnych. 

Średni czas oczekiwania na ww. świadczenia (w stosunku do roku poprzedniego) 
dla przypadków pilnych zmniejszył w okresie objętym kontrolą odpowiednio o 33,7% 
w 2018 r., 45,6% w 2019 r. oraz 32,3% w 2020 r. Dla przypadków stabilnych 
również zmniejszył się o 23% w 2018 r., 25,2% w 2019 r. i 70,6% w 2020 r. 
Mediana czasu oczekiwania na świadczenia (w stosunku do roku poprzedniego) dla 
przypadków pilnych zmniejszyła o 31,2% w 2018 r., 54,2% w 2019 r. oraz 17% 
w 2020 r. Dla przypadków stabilnych również nastąpił spadek o 22,5% w 2018 r., 
27,6% w 2019 r. i 79,7% w 2020 r. 
Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na świadczenia 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego wyniósł odpowiednio: 

 w 2018 r.: 427, 397 i 490 dla przypadków pilnych oraz 1.245, 1.203 i 1.334 dla 
przypadków stabilnych; 

 w 2019 r.: 259, 257 i 285 dla przypadków pilnych oraz 1.115, 1.123 i 1.176 dla 
przypadków stabilnych; 

 w 2020 r.: 191, 206 i 230 dla przypadków pilnych oraz 541, 527 i 861 dla 
przypadków stabilnych. 

Średni czas oczekiwania na ww. świadczenia (w stosunku do roku poprzedniego) 
dla przypadków pilnych zmniejszył w okresie objętym kontrolą odpowiednio o 21,4% 
w 2018 r., 39,3% w 2019 r. oraz 26,3% w 2020 r. Dla przypadków stabilnych 
również zmniejszył się o 14,7% w 2018 r., 10,4% w 2019 r. i 51,5% w 2020 r. 
Mediana czasu oczekiwania na świadczenia (w stosunku do roku poprzedniego) dla 
przypadków pilnych zmniejszyła o 29,5% w 2018 r., 35,3% w 2019 r. oraz 19,7% 
w 2020 r. Dla przypadków stabilnych również nastąpił spadek o 16,9% w 2018 r., 
6,7% w 2019 r. i 53,1% w 2020 r. 

(akta kontroli str. 6-8, 69-73, 132-133, 220 -221, 228-230, 184-185, 190-191, 453-
481) 

Działający w Szpitalu Zespół ds. oceny przyjęć przeprowadzał raz w miesiącu, 
zgodnie z art. 2119 ustawy o świadczeniach ocenę list oczekujących na udzielenie 
świadczenia AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego.  Przeglądy te przeprowadzane były pod 
względem prawidłowości prowadzenia dokumentacji, czasu oczekiwania na 
udzielenie świadczenia, zasadności i przyczyn ewentualnych zmian terminów 
udzielenia świadczeń. Zespół nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Dyrektor 
wyjaśnił, że raporty z oceny list oczekujących na świadczenia pozwalają spojrzeć 
całościowo na ruch chorych w szpitalu i poradni w danym miesiącu, skalę liczbową 
pacjentów wpisanych na listę oczekujących, średni czas pobytu, średnie 
wykorzystanie łóżek na oddziale, wykonanie osobodni, itp. Dyrektor dodał, że 
wskaźniki te umożliwiają podjęcie określonych decyzji zarządczych i monitorowanie 
ich efektu. 

Lekarz kierujący oddziałem ortopedycznym, który pełnił funkcję przewodniczącego 
zespołu oceny przyjęć, wyjaśnił, że w wyniku analizy listy oczekujących podjęta 
została decyzja o urealnieniu terminów oczekiwania w kolejce na zabiegi 
endoprotezoplastyki, co zostało opisane w dalszej części niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 130, 135-136, 289, 302) 

Wyjaśniając wpływ epidemii COVID-19 na czas oczekiwania na świadczenia AOS 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
lub stawu kolanowego, Dyrektor oraz lekarz kierujący oddziałem ortopedycznym 
wyjaśnili kolejno, że: 

                                                      
19 Uchylony z dniem 1 września 2020 r.. 
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 znacząco utrudniła udzielanie świadczenia AOS ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu, choć pomimo zaangażowania personelu w pracę oddziału 
covidowego oraz zakażeń wśród personelu, nie zaprzestano nawet na chwilę 
realizacji tego świadczenia, dzięki czemu każdy potrzebujący znalazł pomoc 
w poradni; 

 wpływ epidemii Covid-19 jest nieprzewidywalny w zakresie czasu oczekiwania na 
realizację zabiegu endoprotezoplastyki stawu, ponieważ część pacjentów, 
pomimo zakwalifikowania do zabiegu, zrezygnowało z niego do czasu ustania 
epidemii (do marca 2021 r. nie zoperowano pacjentów zapisanych na terminy od 
września 2020 r.). Z powodu wykorzystania w pewnych okresach tylko jednej sali 
operacyjnej wydłużyły się terminy oczekiwania na zabieg, co zostało opisane 
w punkcie 1.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 131, 157-158, 162-164,  184, 190) 

Szpital podjął działania w związku z epidemią COVID-10 w celu ograniczenia czasu 
oczekiwania na świadczenia AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego, które polegały na 
informowaniu chorych oczekujących na planowe kontrole, których stan zdrowia 
pozwalał, o ich przełożeniu, zapewnieniu ciągłości świadczeń wszelkimi dostępnymi 
zasobami przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby chorych operowanych w celu 
zapewnienia możliwości ich izolowania. Wprowadzono także procedury weryfikacji 
pacjentów na etapie przyjęcia na oddział ortopedyczny celem zredukowania ryzyka 
powstania ogniska epidemicznego. 

(akta kontroli str. 131, 157-158, 162-164, 184,191) 

W trakcie kontroli20 stwierdzono również, że czas oczekiwania na świadczenia AOS 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla przypadków stabilnych, wykazany na 
stronach internetowych NFZ, był zgodny z czasem oczekiwania wykazanym 
w systemie rejestracji pacjentów do poradni ortopedycznej prowadzonym przez 
Szpital. W przypadku świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego stwierdzono, że 22 marca 2021 r. aktualne na moment 
przeprowadzania oględzin terminy przyjęć na te świadczenia dla przypadków 
stabilnych różniły się od danych wykazanych na stronie internetowej NFZ. Szerzej 
kwestię tę przedstawiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 198-230) 

W wyniku szczegółowego badania wybranych21 list oczekujących pacjentów na 
świadczenia w zakresie: poradni AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz 
wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego stwierdzono, że Szpital: 

 ustalał kolejność dostępu do świadczenia zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy 
o świadczeniach; 

 prowadził listę oczekujących na świadczenie w sposób zgodny z art. 20 ust. 5 
ustawy o świadczeniach oraz z rozporządzeniem w sprawie kryteriów 
medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając 
świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki 
zdrowotnej; 

                                                      
20 Badanie przeprowadzono dwukrotnie w czasie kontroli, tj. 2 lutego oraz 22 marca 2021 r. 
21 Analizie poddano okresy z każdego roku objętego badaniem, tj. z czerwca i grudnia (początek miesiąca – 

pobrano dane za okres 1-10 dnia miesiąca) 2018 r., kwietnia i października (środek miesiąca – pobrano dane 
za okres 10-20 dzień miesiąca) 2019 r., stycznia i września (koniec miesiąca – pobrano dane za okres 20-31 
dzień miesiąca) 2020 r. W przypadku pacjentów zarejestrowanych do poradni urazowo-ortopedycznej z uwagi 
na wystarczającą ilość danych do oceny przyjęto do badania 1-2 dni dla każdego z badanych okresów. 
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 ustalał kolejność przyjęć i zapewniał prawidłowe prowadzenie list oczekujących 
zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o świadczeniach; 

 prowadził rejestr pacjentów, którym udzielono świadczeń w poradni AOS 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz przyjętych na oddział ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu w systemie informatycznym Infomedica, 

 prowadził listy oczekujących na udzielenie świadczenia w postaci elektronicznej, 
przy wykorzystaniu aplikacji Kolejki Centralne udostępnionej przez Prezesa NFZ 
(AP-KOLCE)22, co było zgodne z art. 20 ust. 10g ustawy o świadczeniach. 

 
W wyniku porównania wybranych list oczekujących na świadczenie AOS ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu23 z listami pacjentów zarejestrowanych do poradni 
ortopedycznej stwierdzono, że pacjenci, którzy mieli zaplanowaną wizytę w poradni 
w danym miesiącu, uzyskali to świadczenie w zakładanym czasie. Występujące 
różnice między liczbą pacjentów przyjętych do poradni, a liczbą pacjentów 
wpisanych na listę oczekujących wynikały z tego, że część pacjentów została 
przyjęta jako kontynuujący leczenie, a także przyjęć nieplanowych, ale 
uzasadnionych medycznie albo samym rozpoznaniem albo sytuacją kliniczną. 

(akta kontroli str. 69-73, 111-120, 170-184, 189, 231-233, 474 -481) 

Na podstawie dokonanego porównania wybranych24 list oczekujących na zabieg 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz stawu kolanowego prowadzonych 
w czasie rzeczywistym w aplikacji AP-KOLCE z listą pacjentów przyjętych na 
oddział ortopedyczny stwierdzono, że w latach 2018-2019 listy oczekujących na te 
świadczenia w zakresie planowanego terminu udzielenia świadczenia nie były 
aktualizowane w przypadku dokonania zmiany terminu przyjęcia pacjenta 
oczekującego na udzielenie tego świadczenia, co przedstawiono w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości.  

 (akta kontroli str. 69-73, 111-120, 170-184, 189, 474-481) 

W trakcie kontroli NIK szczegółową analizą objęto dokumentację dotyczącą 
45 pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do zabiegu i wpisani do kategorii 
medycznej „przypadek stabilny”25. Stwierdzono, że w większości przypadków 
(41 pacjentów) w trakcie pierwszej wizyty kwalifikacyjnej rejestrowano skierowanie 
na ww. zabiegi (tj. tego samego dnia). W pozostałych przypadkach pacjent został 
zarejestrowany w ciągu kilku dni od wizyty lub został zarejestrowany przed wizytą 
w wyniku skierowania wystawionego przez inny podmiot. Stwierdzono również26, że: 

 druga wizyta kwalifikacyjna odbywała się od trzech do 340 dni przed przyjęciem 
na oddział ortopedyczny. W 39 przypadkach (86,7%) termin ten wyniósł poniżej 
dwóch miesięcy, a w sześciu przypadkach (13,3%) ponad dwa miesiące, co 
wynikało z niezgłoszenia się przez pacjenta w ustalonym terminie przyjęcia na 
oddział lub braku zebrania kompletu badań wymaganych do przyjęcia;  

 czas oczekiwania na przyjęcie na oddział od zarejestrowania skierowania na 

                                                      
22 Od 1 lipca 2019 r. załącznik nr 9 do Rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, sposobu ich 

rejestrowania i przekazywania z 2019 r.  
 Poprzednio załącznik nr 12 do Rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, sposobu ich 

rejestrowania i przekazywania z 2008 r. 
23 Z czerwca i grudnia (początek miesiąca) 2018 r., kwietnia i października (środek miesiąca) 2019 r., stycznia 

i września (koniec miesiąca) 2020 r. 
24 Analizie poddano okresy z każdego roku objętego badaniem, tj. z czerwca i grudnia (początek miesiąca – 

pobrano dane za okres 1-10 dnia miesiąca) 2018 r., kwietnia i października (środek miesiąca – pobrano dane 
za okres 10-20 dzień miesiąca) 2019 r., stycznia i września (koniec miesiąca – pobrano dane za okres 20-31 
dzień miesiąca) 2020 r. W przypadku pacjentów zarejestrowanych do poradni urazowo-ortopedycznej z uwagi 
na wystarczająca ilość danych do oceny przyjęto do badania 1-2 dni dla każdego z badanych okresów. 

25 Po 10 pacjentów z każdego roku objętego badaniem, u których wykonano pierwotną całkowitą 
endoprotezoplastykę stawu biodrowego i po pięciu pacjentów z każdego roku, u których wykonano pierwotną 
całkowitą endoprotezoplastykę stawu kolanowego. 

26 Do obliczeń założono, że jeden miesiąc to 30 dni. 
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zabieg wyniósł od 46 dni do 2.308 dni. W 35 przypadkach (77,8%) termin ten 
wyniósł ponad 6 miesięcy (w tym w 18 przypadkach ponad 1.000 dni). 
W jednym przypadku stwierdzono, że w 2019 r. przyjęto na oddział pacjenta 
w ciągu 55 dni od daty zarejestrowania skierowania, tj. wcześniej, niż wynikało to 
z kolejności wpisów na liście oczekujących w porównaniu do innych pacjentów 
z badanej próby.  
Lekarz kierujący oddziałem ortopedycznym wyjaśnił, że wykonanie zabiegu 
u tego pacjenta w takim terminie mogło wynikać z faktu, ze nie wymagał on  
szczegółowych konsultacji specjalistycznych, co w wielu przypadkach powoduje 
przesuwanie terminu zabiegu u pacjentów schorowanych, wymagających opinii 
innych specjalistów, aby uzyskać zgodę anestezjologa na znieczulenie do 
zabiegu. Ponadto wskazał, że dostępna dokumentacja medyczna nie pozwala na 
dokładne określenie, co było powodem tak krótkiego oczekiwania na zabieg; 

 czas hospitalizacji wyniósł od dwóch do 11 dni, przy czym skrócenie czasu 
pobytu dwóch pacjentów na oddziale do dwóch i trzech dni wynikało  
z pogorszenia ich stanu po zabiegu i konieczności objęcia ich opieką przez inną 
placówkę medyczną w celu kontynuacji leczenia. 

 (akta kontroli str. 43-53, 140-169) 

Wyjaśniając ponad 6-miesięczny termin oczekiwania na przyjęcie na oddział 
ortopedyczny w 35 zbadanych przypadkach (w tym w 18 przypadkach ponad 1.000 
dni), lekarz kierujący oddziałem ortopedycznym podał, że w okresie urzędowania 
poprzedniego dyrektora, tj. do lutego 2019 r. listy oczekujących do zabiegów 
endoprotezoplastyki stawów były sztucznie wydłużone z terminem oczekiwania ok. 
trzech lat. Wyjaśnił również, że podejmował w tym okresie próby dokonania 
weryfikacji tych list celem urealnienia czasu oczekiwania, ale nie uzyskał na to 
zgody ze strony dyrekcji, a dopiero od marca 2019 r. dostał przyzwolenie na 
wykonanie tej czynności, która była konieczna, ponieważ cześć osób wykonała 
zabieg w innych ośrodkach, a część pacjentów zmarła i nie została wykreślona 
z kolejki. Wskazał również, że zmniejszenie czasu oczekiwania na zabieg 
endoprotezoplastyki stawów nastąpiło dopiero po IV kwartale 2018 r. po podjętych 
decyzjach o przeznaczeniu nieograniczonych środków na te zabiegi, czego 
skutkiem było wykonywanie większej liczby zabiegów przez oddziały ortopedii. 
Przyczynami ustalonymi na podstawie badanej dokumentacji pacjentów były 
również: brak kompletu wymaganych konsultacji do kwalifikacji anestezjologicznej, 
niezgłoszenie się przez pacjenta w ustalonym terminie, przesunięcie zabiegu 
z przyczyn zdrowotnych pacjenta.  
W wyniku podjętych działań w 2019 r. i 2020 r., które polegały na powiadamianiu 
listownym oraz telefonicznym pacjentów o zmianie terminu z możliwością podjęcia 
decyzji o jego akceptacji lub rezygnacji z zabiegu, a następnie dokonaniu 
przesunięć terminów dla grup pacjentów zdecydowanych na skorzystanie 
z wcześniejszego terminu, czas oczekiwania na zabieg endoprotezoplastyki po 
zarejestrowaniu skierowania i wpisu na listę oczekujących skrócił się w 2020 r. do 
dwóch miesięcy. 

 (akta kontroli str. 162-164, 189) 

1.5. W Szpitalu opracowano i wprowadzono do realizacji w 2017 r. Procedurę Opieki 
koordynowanej i kompleksowej nad pacjentem zakwalifikowanym do zabiegu 
endoprotezy stawu biodrowego/ kolanowego (P-CO-6) regulującą sposób 
kwalifikacji i przygotowania pacjenta do wykonania zabiegu, działania w trakcie 
hospitalizacji oraz opieki poza szpitalnej w koordynowanej opiece zdrowotnej. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora procedura ta została stworzona z myślą 
o planowanej do wdrożenia przez NFZ opiece koordynowanej do zakresu 
realizowanych świadczeń. Ponieważ NFZ nie wprowadził takiego świadczenia, 
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procedura nie była wykorzystywana w wyniku decyzji ówczesnej dyrektor, chociaż 
nie została oficjalnie wycofana ze stosowania.  Ponadto w Szpitalu obowiązywała 
m.in. procedura Przyjęcia i kwalifikacji chorego w trybie planowym (P-ZO-14) 
regulująca postępowanie z pacjentami zgłaszającymi się do Szpitala w trybie 
planowym, która nie spełniała w pełni standardu CO 1 zgodnie z raportem z wizyty 
akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonanej 
w okresie 15-17 maja 2019 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego. 

(akta kontroli str. 16-32, 75, 79, 149, 151, 357-358, 453 -473) 

W wyniku przeglądu dokumentacji medycznej 45 pacjentów stwierdzono, 
że w każdym przypadku podczas I wizyty kwalifikacyjnej przeprowadzano badanie 
fizykalne i wykonywano odpowiednie zdjęcie RTG. Następnie dla chorego 
zakwalifikowanego do endoprotezoplastyki ustalany był plan leczenia oraz 
przygotowania do zabiegu.  Omawiany był rodzaj zastosowanego implantu, również 
przy pomocy programu do planowania przedoperacyjnego. Ustalano również plan 
rehabilitacji oraz ew. niezbędne zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, a także 
wydawano materiały edukacyjne dla chorego dotyczące m.in. przygotowania 
chorego do pobytu w szpitalu, ograniczeń w ruchu po zabiegu, procesu 
usprawniania po zabiegu oraz jak przygotować mieszkanie do funkcjonowania po 
zabiegu. Drukowano kartę kwalifikacji anestezjologicznej i ustalano termin wizyty 
w poradni anestezjologicznej. Lekarz z poradni urazowo-ortopedycznej oceniał 
również, na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego oraz wywiadu 
z pacjentem, do jakich specjalistów pacjent ma się udać . W wyniku tej oceny 
zlecano, jeśli była taka konieczność, konsultacje z lekarzami innych specjalności 
medycznych takich jak np. stomatolog, ginekolog, urolog, kardiolog, diabetolog, 
chirurg naczyniowy i w zależności od sytuacji inni specjaliści, np. hematolog dla 
chorych na hemofilię. Zakres wymaganych konsultacji zorientowany był na 
specjalistów, u których pacjent się leczył przewlekle. Informacje od właściwych 
specjalistów oraz wymagane konsultacje uzgadniał z chorym konsultujący 
anestezjolog po przeprowadzeniu wywiadu. Najczęściej wymagane były konsultacje 
od kardiologów, diabetologów, a w przypadku pacjentów z hemofilią konsultacje 
hematologiczne. Ostateczną decyzję o poszerzeniu kwalifikacji o szczegółowe 
konsultacje wybranych specjalistów podejmował w Szpitalu konsultujący przed 
zabiegiem lekarz anestezjolog.  

Skierowania do specjalistów pacjent otrzymywał od swojego lekarza rodzinnego 
w POZ, przy założeniu, że znajdował się pod ciągłą opieką właściwych specjalistów 
i nie wymagał realizacji nowej ścieżki postępowania w zakresie ustalenia jego stanu 
zdrowia do zabiegu. Konsultujący pacjenta w poradni lekarz anestezjolog, przed 
zabiegiem endoprotezoplastyki biodra lub kolana mógł wystawić skierowanie do 
lekarzy innych specjalności pacjentom, którzy nie są pod stałą opieką specjalistów, 
a tylko lekarza rodzinnego, a wymagał tego ich stan zdrowia. II wizyta kwalifikacyjna 
uwzględniała konsultację i kwalifikację dokonywaną przez lekarza anestezjologa 
i odbywała się zazwyczaj 4-5 tygodni przed planowanym zabiegiem. 
Na II wizytę kwalifikacyjną pacjent był obowiązany przynieść ze sobą m.in. EKG 
z opisem (nie starsze niż 30 dni), potwierdzenie szczepienia przeciw WZW typu B 
lub oznaczenie przeciwciał w surowicy, jeżeli ostatnia dawka szczepienia podana 
była rok temu, opinię lekarza rodzinnego o aktualnym stanie zdrowia i braku 
przeciwskazań do zabiegu operacyjnego, zaświadczenie od stomatologa o braku 
ognisk zapalnych, badanie dna oka, jeżeli pacjent/ka leczy się na cukrzycę, wyniki 
badań laboratoryjnych, jeżeli nie zostały wykonane w MSOR, aktualne orzeczenie 
lekarskie z kwalifikacją do zabiegu operacyjnego w przypadku pacjentów leczonych 
w poradniach specjalistycznych (kardiolog, endokrynolog, pulmonolog, neurolog, 
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diabetolog, itp.) oraz ewentualnie konieczne badania laboratoryjne TSH, FT4 
w przypadku chorób tarczycy, zdjęcie RTG klatki piersiowej z opisem (ważne 2 lata). 

(akta kontroli str. 140-145, 234-272) 

1.6. W latach 2018-2019 liczba wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego zmniejszyła się w porównaniu do roku poprzedniego r. o 1,9% i 5,3%, 
przy czym zwiększyła się liczba wykonanych zabiegów rewizyjnych o 18,1% w 2018 
r. i 17,1% w 2019 r. W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego liczba 
wykonanych zabiegów w 2018 r. zmniejszyła się o 7,5% w porównaniu do roku 
poprzedniego, a w 2019 r. o 9,4% w porównaniu do 2018 r., a wzrost liczby 
zabiegów rewizyjnych o 257,1% miał miejsce w 2018 r. w porównaniu do roku 
poprzedniego. W 2020 r. nastąpił dalszy spadek wykonanych zabiegów o 25% 
w przypadku endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz o 36,2% w przypadku 
stawu kolanowego. W 2018 r. takich zabiegów stawu biodrowego było 626, 
w 2019 r. 593, a w 2020 r. przeprowadzono 445 zabiegów. W przypadku 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego takich zabiegów wykonano odpowiednio: 
479, 434, oraz 277. 

(akta kontroli str. 6-8, 43-46, 111-120, 234-272, 474 -481) 

Spadek liczby wykonanych endoprotezoplastyk stawu biodrowego i stawu 
kolanowego w latach 2018-2019 wynikał, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, ze 
zwiększenia ogólnopolskiego finansowania tego rodzaju zabiegów, przez co więcej 
ośrodków wykonywało tego typu zabiegi, co doprowadziło do zmniejszenia liczby 
pacjentów operowanych w Szpitalu. Z kolei wzrost ilości wykonywanych zabiegów 
rewizyjnych przez Szpital wynikał z tego, że oddział ortopedyczny jako 
wyspecjalizowany oddział posiadający duże doświadczenie w alloplastyce rewizyjnej 
przyjmował zwiększoną liczbę pacjentów w tym zakresie, co było skutkiem wzrostu 
liczby wykonywanych rocznie endoprotezoplastyk kolana i biodra w innych 
ośrodkach, przy niezmienionym odsetku powikłań wymagających rewizji. 
Przyczyny spadku liczby wykonanych zabiegów w 2020 r. w przypadku 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz w przypadku stawu kolanowego zostały 
opisane w punkcie 1.3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz w wyjaśnieniach 
dyrektora i lekarza kierującego oddziałem ortopedycznym zawartych w punkcie 1.4 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 186-187, 195-196) 

Wydajność chirurgiczna endoprotezoplastyki stawu biodrowego (tj. stosunek liczby 
wykonanych zabiegów do liczby zarejestrowanych skierowań) nie zmieniała się 
w latach 2018-2019 i wyniosła 113,2% w 2018 r. i 2019 r., a w 2020 r. zmniejszyła 
się do 105,5%. Wydajność chirurgiczna endoprotezoplastyki stawu kolanowego 
rosła i wyniosła 88,2% w 2018 r., 98,2% w 2019 r., a w 2020 r. nastąpił spadek do 
92,6%. 

(akta kontroli str. 6-8, 277-278) 

W przypadku endoprotezoplastyki stawu biodrowego: 

 minimalny wiek pacjentów wyniósł 26 lat (kobiety) i 21 lat (mężczyźni) w 2018 r., 
25 lat (kobiety) i 28 lat (mężczyźni) w 2019 r. oraz 35 lat (kobiety) i 21 lat 
(mężczyźni) w 2020 r.; 

 maksymalny wiek pacjentów wyniósł 91 lat (kobiety i mężczyźni) w 2018 r., 90 
lat (kobiety) i 92 lata (mężczyźni) w 2019 r. oraz 96 lat (kobiety) i 90 lat 
(mężczyźni) w 2020 r.; 

 średni wiek pacjentów wyniósł 68 lat (kobiety) i 63 lata (mężczyźni) w 2018 r., 
67 lat (kobiety) i 64 lata (mężczyźni) w 2019 r. oraz 68 lat (kobiety) i 63 lata 
(mężczyźni) w 2020 r.; 

 mediana wieku wyniosła 69 lat (kobiety) i 64 lata (mężczyźni) w 2018 r., 69 lat 



 

16 

(kobiety) i 65 lat (mężczyźni) w 2019 r. oraz 68 lat (kobiety) i 64 lata (mężczyźni) 
w 2020 r. 

W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego: 

 minimalny wiek pacjentów wyniósł 33 lata (kobiety) i 25 lat (mężczyźni) w 2018 
r., 40 lat (kobiety) i 31 lat (mężczyźni) w 2019 r. oraz 43 lata (kobiety) i 32 lata 
(mężczyźni) w 2020 r.; 

 maksymalny wiek pacjentów wyniósł 88 lat (kobiety) i 89 lat (mężczyźni) w 2018 
r., 88 lat (kobiety) i 91 lat (mężczyźni) w 2019 r. oraz 87 lat (kobiety) i 87 lat 
(mężczyźni) w 2020 r.; 

 średni wiek pacjentów wyniósł 70 lat (kobiety) i 66 lat (mężczyźni) w 2018 r., 69 
lat (kobiety) i 66 lat (mężczyźni) w 2019 r. i w 2020 r.; 

 mediana wieku wyniosła 71 lat (kobiety) i 67 lat (mężczyźni) w 2018 r., 70 lat 
(kobiety) i 67 lat (mężczyźni) w 2019 r. oraz 70 lat (kobiety) i 68 lat (mężczyźni) 
w 2020 r. 

(akta kontroli str. 6-8, 279) 

Liczba osobodni pobytu pacjentów, u których wykonano zabiegi endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego, zmniejszyła się z 5.137 w 2017 r. do 4.738 w 2018 r. (tj. o 7,8%), 
w 2019 r. zmniejszyła się do 4.286 osobodni (tj. o 9,5% w stosunku do 2018 r.), 
a następnie zmniejszyła się do 2.915 w 2020 r. (o 32% w stosunku do 2019 r.). 
Liczba osobodni pobytu pacjentów, u których wykonano zabiegi endoprotezoplastyki 
stawu kolanowego, zmniejszyła się z 3.991 w 2017 r. do 3.571 w 2018 r. 
(tj. o 10,5%), w 2019 r. zmniejszyła się do 2.991 osobodni (tj. o 16,2% w stosunku 
do 2018 r.), a następnie zmniejszyła się do 1.883 w 2020 r. (o 37% w stosunku do 
2019 r.). 
Średnia długość pobytu pacjenta (w dniach), u których wykonano zabiegi 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego, wynosiła 8 dni w latach 2017-2018, 
a następnie zmniejszyła się do 7 dni w latach 2019-2020 (o 12,5%). Średnia długość 
pobytu pacjenta (w dniach), u których wykonano zabiegi endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego, wynosiła 7 dni w latach 2018-2020 wobec 8 dni w 2017 r. 
Wykorzystanie łóżek wydzielonych na potrzeby endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub stawu kolanowego27 zmniejszyło z 55,6% w 2017 r. do 50,6% 2018 
r. (tj. o 9%), w 2019 r. wzrosło do 62,3% (tj. o 23,2% w stosunku do 2018 r.), 
a następnie zmniejszyło się do 41,1% w 2020 r. (o 34,1% w stosunku do 2019 r.). 

 (akta kontroli str. 6-8, 65-66) 

Zabiegi endoprotezoplastyki wykonywano od poniedziałku do piątku, a w latach 
2018-2019 również w soboty celem realizacji nadwykonań w zakresie tych 
świadczeń. Plany zabiegów przygotowywane były dwa lub trzy tygodnie przed 
zabiegiem. W przypadku, gdy zabieg nie mógł być wykonany np. w wyniku nagłego 
pogorszenia się stanu pacjenta, przenoszono go do listy rezerwowej i po poprawie 
stanu zdrowia i normalizacji wyników był ponownie ujęty w harmonogramie 
zabiegów. W szpitalu prowadzono dodatkowo listę pacjentów oczekujących, zgodnie 
z kolejnością wpisu, oraz przygotowanych do zabiegu, którzy byli informowani 
o możliwości przyspieszenia terminu realizacji zabiegu w takich sytuacjach. 
W wyniku szczegółowego badania harmonogramów zabiegów na oddziale 
ortopedycznym i wprowadzonych w nich zmian 28 stwierdzono, że w czasie pełnego 
tygodnia w badanych okresach:  

                                                      
27 Przy założeniu, że wszystkie łóżka na oddziale ortopedycznym byłyby wykorzystane na potrzeby 

endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego (w praktyce część łóżek była wykorzystywana, 
a wykorzystanie łóżek było większe, co wskazano w pkt 1.2. niniejszego wystąpienia). 

28 Analizie poddano harmonogramy na pełny tydzień z każdego roku objętego badaniem, tj. z czerwca i grudnia 
2018 r. (początek miesiąca)., kwietnia i października 2019 r. (środek miesiąca), stycznia i września 2020 r. 
(koniec miesiąca). 
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 w 2018 r. wykonano od 32 do 42 zabiegów tygodniowo, w tym 28 
i 33 endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego; 

 w 2019 r. wykonano od 25 do 39 zabiegów tygodniowo, w tym 18 i 26 
endoprotezoplastyk stawu biodrowego lub kolanowego; 

 w 2020 r. wykonano od 34 do 38 endoprotezoplastyk tygodniowo, w tym 22 i 26 
endoprotezoplastyk stawu biodrowego lub kolanowego; 

 nie wykonano zabiegu u dwóch pacjentów, przy czym w jednym przypadku 
zabieg odbył się 11 dni później z powodu konieczności zamówienia innego 
implantu i zoperowano innego pacjenta, a w drugim przypadku pacjent nie zgłosił 
się do przyjęcia na oddział. 

 (akta kontroli str. 128-130, 280-283) 

W latach 2018-2019 r. pacjenci byli informowani przez pracowników Szpitala 
listownie o zbliżającym się terminie wykonania zabiegu, a w 2020 r. nie było takiej 
konieczności z związku ze znacznym skróceniem list oczekujących i przekazywaniu 
pacjentowi wszystkich potrzebnych  informacji podczas rejestracji. 

(akta kontroli str. 228-230) 

Dyrektor podał w złożonych wyjaśnieniach, że Szpital ma potencjał do wykonywania 
większej liczby zabiegów endoprotezoplastyk niż jest zakontraktowane o 20-40%, 
uwzględniając zwiększenie od czerwca 2020 r. liczby dostępnych sal operacyjnych 
z dwóch do trzech. Przy czym wskazał, że ograniczeniem może być liczba miejsc na 
oddziale pooperacyjnym oraz ograniczenia w zakresie personelu 
anestezjologicznego. Lekarz kierujący oddziałem wskazał, że jego zdaniem realne 
jest zwiększenie o 25% przy założeniu, że na OAIT jest dostępnych osiem miejsc. 

(akta kontroli str. 128-130,195-196) 

1.7. W wyniku przeglądu dokumentacji dotyczącej 45 pacjentów stwierdzono, że po 
wykonanych zabiegach endoprotezoplastyki odbywały się trzy wizyty kontrolne 
w następujących terminach: 

 I wizyta - 12-14 doba po zabiegu (obowiązkowa – odbywała się w poradni 
w MSOR, w POZ lub najbliższej poradni ortopedycznej lub chirurgicznej), 
podczas której usuwano szwy oraz oceniano stan pacjenta, 

 II wizyta - 6-8 tygodni po operacji (odbywała się w poradni urazowo-
ortopedycznej w MSOR), podczas której dokonywano oceny wyniku leczenia 
w postaci skali Harrisa, a w wątpliwych przypadkach wykonywano RTG, 

 III wizyta - do 1 roku od zabiegu (odbywała się w poradni w MSOR lub innej 
poradni). Podczas wizyty dokonywano oceny stanu zdrowia pacjenta wg skali 
Harrisa. Pacjent zgłaszał się na wizytę ze zdjęciem RTG (skierowanie 
otrzymywał ze szpitala wraz z wypisem). 

Kolejne wizyty kontrolne odbywały się co rok lub co dwa lata z możliwością przyjęcia 
doraźnie w razie dolegliwości.  

Pacjent po wykonanym zabiegu otrzymywał przy wypisie od lekarza oddziału 
ortopedycznego skierowanie na rehabilitację dzienną lub stacjonarną w każdym 
przypadku endoprotezoplastyki. Lekarz podczas drugiej wizyty kontrolnej po zabiegu 
miał obowiązek zweryfikować plan rehabilitacji pacjenta, co było realizowane. 

Na podstawie dokonanego badania próby stwierdzono, że pacjenci po wykonanym 
zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego 
w Szpitalu kontynuowali leczenie w latach 2018-2020 r,. korzystając ze świadczeń 
rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych lub w ośrodku dziennym 
w MSOR – dotyczyło to 7 pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 
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(23,3% badanej próby) oraz 9 pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego 
(60% badanej próby). 

 (akta kontroli str. 140-145, 270-272) 

1.8. Wyjaśniając problemy związane z udzielaniem świadczeń endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego, Dyrektor podał, że nielimitowanie przez 
NFZ środków na świadczenia endoprotezoplastyki stawów umożliwiło wykonywanie 
tych zabiegów przez mniejsze ośrodki, co z kolei wpłynęło na zwiększony odsetek 
powikłań, ponieważ wykonywanie kilkudziesięciu tego rodzaju operacji rocznie 
tj. jednej w tygodniu, nie pozwala utrzymać ani tym bardziej rozwinąć umiejętności 
zespołu operującego. W związku z tym jego zdaniem warunkiem kontraktowania 
przez NFZ planowanych zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
i kolanowego powinno być wykonanie co najmniej 100 zabiegów tego rodzaju 
w roku poprzedzającym (osobno dla stawu kolanowego i stawu biodrowego).  

(akta kontroli 187, 196) 

Lekarz kierujący oddziałem ortopedycznym wyjaśnił, że w wyniku ciągłego deficytu 
personelu obejmującego lekarzy anestezjologów i pielęgniarki anestezjologiczne, 
nie zawsze możliwe jest zapewnienie obsady personelu jednocześnie na 3 salach 
operacyjnych oraz na OAIT. 
Lekarz zatrudniony na stanowisku kierownika Zespołu Poradni Specjalistycznych 
oraz starszego asystenta na oddziale ortopedycznym dodał, że problemem jest 
rosnąca liczba zabiegów rewizyjnych po endoprotezoplastyce, zarówno w MSOR, 
jak i w innych ośrodkach, co powoduje wydłużone hospitalizacje i rosnące koszty 
tych zabiegów, ponieważ implanty potrzebne do tych zabiegów są dużo droższe, 
a chorzy są bardziej obciążeni. W związku z czym problemem jest wycena takich 
świadczeń. W zakresie prowadzenia poradni specjalistycznej wskazał on na 
ograniczenia funkcjonalności systemu informatycznego wykorzystywanego do 
obsługi gabinetu lekarskiego i rejestracji, które dotyczyły kwalifikacji chorych do 
zabiegu i prowadzenia ich w okresie pooperacyjnym, przy czym podał, że Szpital 
oczekuje na rozstrzygnięcie przetargów w tym zakresie. 
Pielęgniarka oddziałowa oddziału ortopedycznego nie stwierdziła problemów 
w zakresie organizacji i realizacji pielęgniarskiej opieki nad pacjentami po zabiegach 
endoprotezoplastyki, ale wskazała na brak finansowania przez NFZ kompleksowości 
działania, tj. objęcia pacjenta opieką nie tylko operacyjną, ale również 
przedoperacyjną, pooperacyjną w zakresie rehabilitacji, dietetyki, opieki lekarskiej 
i pielęgniarskiej, co umożliwiłoby uzyskanie lepszych efektów nie tylko w leczeniu 
dysfunkcji narządu ruchu, ale też w profilaktyce innych chorób jak otyłość, cukrzyca 
itp.  

(akta kontroli 129, 131, 196, 285-287) 

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

 Szpital nie aktualizował w latach 2018-2019 w aplikacji AP-KOLCE list 1.
oczekujących na świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz 
stawu kolanowego w zakresie planowanego terminu udzielenia świadczenia 
w przypadku dokonania zmiany terminu przyjęcia pacjentów, którzy zostali 
przesunięci i przyjęci na oddział ortopedyczny celem wykonania zabiegu we 
wcześniejszym terminie w wyniku niezgłoszenia się lub rezygnacji pacjentów, 
których pierwotny termin przyjęcia był zaplanowany na dany okres. Na 
podstawie dokonanego porównania wybranych29 list oczekujących na zabieg 

                                                      
29 Analizie poddano okresy z każdego roku objętego badaniem, tj. z czerwca i grudnia (początek miesiąca – 

pobrano dane za okres 1-10 dnia miesiąca) 2018 r., kwietnia i października (środek miesiąca – pobrano dane 
za okres 10-20 dzień miesiąca) 2019 r., stycznia i września (koniec miesiąca – pobrano dane za okres 20-31 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz stawu kolanowego prowadzonych 
przez Szpital w czasie rzeczywistym w aplikacji AP-KOLCE z listą pacjentów 
przyjętych na oddział ortopedyczny stwierdzono, że dotyczyło to następujących 
okresów i liczby pacjentów z list oczekujących: 

 okres 01-10.06.2018 r. – staw biodrowy: 9 pacjentów, staw kolanowy: 
11 pacjentów, 

 okres 01-10.12.2018 r. – staw biodrowy: 9 pacjentów, staw kolanowy: 
3 pacjentów, 

 okres 10-20.04.2019 r. – staw biodrowy: 13 pacjentów, staw kolanowy: 
13 pacjentów, 

 okres 10-20.10.2019 r. – staw biodrowy: 11 pacjentów, staw kolanowy: 
3 pacjentów. 

Niedokonanie zmian w listach oczekujących w zakresie planowanego terminu 
udzielenia świadczenia było działaniem nierzetelnym i niezgodnym z § 8 ust. 1 
pkt 6 lit. c rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, sposobu 
ich rejestrowania i przekazywania z 2008 r.30 oraz § 8 ust. 2 pkt 5 lit. d 
rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, sposobu ich 
rejestrowania i przekazywania z 2019 r.31, zgodnie z którymi na liście 
oczekujących są gromadzone dane dotyczące planowanego terminu udzielenia 
świadczenia, w tym każda zmiana terminu wraz z podaniem przyczyny. 

(akta kontroli str. 69-73, 111-120, 170-184, 189,  474-481) 

Dyrektor wyjaśnił, że zaistniała sytuacja była efektem niekompletnej 
synchronizacji systemu informatycznego stosowanego przez Szpital 
(Infomedica) z systemem AP-KOLCE, a przyczynami tego były zarówno błędy 
systemu, jak i po części błędy ludzkie w postaci braku dokonania weryfikacji, 
czy synchronizacja została poprawnie wykonana. 

(akta kontroli str. 176-184, 189) 

W 2020 r. nie stwierdzono występowania rozbieżności między listą pacjentów 
przyjętych na oddział ortopedyczny na zabieg endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub kolanowego a listą oczekujących na wykonanie tych zabiegów, 
co wynikało z działań podjętych w Szpitalu związanych z uporządkowaniem list 
oczekujących poprzez dokonanie zmian grupowych terminu polegających na 
dezaktywacji planowanych terminów udzielenia świadczenia pacjentom, którzy 
zrezygnowali z zabiegu z różnych przyczyn, a następnie na przepisaniu na 
wcześniejsze (zwolnione) terminy pacjentów, którzy byli zapisani na terminy 
późniejsze. 

(akta kontroli str. 170-184, 189) 

 Szpital nie przekazał do Funduszu informacji o pierwszym wolnym terminie 2.
udzielenia świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dla 
przypadków stabilnych według stanu na dzień 19 marca 
2021 r., co skutkowało tym, że aktualne na ten dzień terminy przyjęć na oddział 
ortopedyczny dla przypadków stabilnych celem realizacji świadczeń 

                                                                                                                                       
dzień miesiąca) 2020 r. W przypadku pacjentów zarejestrowanych do poradni urazowo-ortopedycznej z uwagi 
na wystarczająca ilość danych do oceny przyjęto do badania 1-2 dni dla każdego z badanych okresów. 

30 Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2016 
r. poz. 192, ze zm.). Rozporządzenie obowiązywało do dnia 30 czerwca 2019 r.   

31 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji 
przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 
1207, ze zm.). Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2019 r. 
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endoprotezoplastyki stawu biodrowego (10 maja 2021 r.) i kolanowego 
(26 kwietnia 2021 r.) nie były zgodne z danymi wykazanymi na stronie 
internetowej NFZ32, gdzie wykazano jako pierwsze wolne terminy na 
świadczenie endoprotezoplastyki dni aktualne na dzień 17 marca 2021 r. 
(koniec dnia): 26 kwietnia 2021 r. dla stawu biodrowego oraz 19 kwietnia 2021 
r. dla stawu kolanowego. Nieprzekazanie powyższych informacji do NFZ było 
działaniem nierzetelnym i niezgodnym z art. 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach. 

 (akta kontroli str. 213, 218-230) 

Dyrektor wyjaśnił, że do nieprawidłowości mogło dojść w wyniku braku 
przekazania przez pracownika aktualnej informacji w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 299-300, 302) 

Pracownik odpowiedzialny, zgodnie z aktualnym Regulaminem prowadzenia 
list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w Krakowskim Centrum 
Rehabilitacji i Ortopedii, za prowadzenie list oczekujących na świadczenia 
zdrowotne w oddziale ortopedycznym oraz przekazywanie informacji do MOW 
NFZ  wyjaśnił, że nie wprowadza tych danych do NFZ od ponad roku, 
a informacje te są przekazywane przez jednego z pracowników Działu 
Administracji, który zajmuje się rozliczeniami z NFZ. Ponadto wskazał, że 
przyczyną braku przekazania tych danych mogła być nieobecność tego 
pracownika w pracy. 

(akta kontroli str. 43-45, 228-230, 293-295, 453-473) 

Świadczeniodawca dysponował odpowiednimi zasobami kadrowymi, warunkami 
lokalowymi oraz niezbędnym wyposażeniem do udzielania świadczeń AOS 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz wykonywania zabiegów 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego. Poziom realizacji tych 
świadczeń w latach 2018-2019 był wyższy od zaplanowanego 
w umowach. Niewykonanie planu w 2020 r. w ocenie NIK nie było zależne od 
działań świadczeniodawcy. Czynności kontrolne dotyczące list oczekujących na 
świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego wykazały 
nierzetelne prowadzenie w wybranych miesiącach lat 2018-2019 danych 
dotyczących planowanego terminu udzielenia świadczenia oraz, w jednym 
przypadku, nieprzekazanie NFZ informacji o pierwszym wolnym terminie przyjęcia 
na zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego. Niemniej pacjenci 
nie zgłaszali w tym zakresie żadnych skarg, a w 2020 r. podjęto skuteczne działania 
celem uporządkowania prowadzonych list oczekujących w tym zakresie. 
Świadczeniodawca zapewnił właściwą opiekę przedoperacyjną i pooperacyjną 
pacjentów, u których przeprowadzone zostały zabiegi endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub kolanowego, a średni czas oczekiwania na te zabiegi dla 
przypadków stabilnych uległ istotnemu skróceniu (o 23% i 14,7% w 2018 r., 25,2% 
i 10,4% w 2019 r. oraz 70,6% i 51,5% w 2020 r.). 
 

2. Zapewnienie jakości wykonywanych zabiegów 

2.1. W lipcu 2019 r. Szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny dla lecznictwa 
szpitalnego (ważny przez trzy lata)33, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia34.  

                                                      
32 https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ 
33 Przyznany m.in. na podstawie Raportu z przeglądu akredytacyjnego, przeprowadzonego w dniach od 15 do 

17 maja 2019 r. Wcześniejszy certyfikat akredytacyjny z dnia 15 marca 2016 r. 
34 Dz. U. z 2016 r. poz. 2135. 
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W okresie objętym kontrolą, w działalności oddziału ortopedycznego, 
wykorzystywano opracowane oraz wdrożone do stosowania przez Szpital procedury 
dotyczące m.in.: przyjmowania pacjentów na oddział ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu (standard CO 1), postępowania przy przyjęciu (CO 6), prowadzenia 
edukacji zdrowotnej (CO 12), uzyskiwania przez pacjentów i ich rodziny wiedzy 
niezbędnej do zrozumienia dalszego leczenia i przystosowania do czynności 
ułatwiających życie codzienne (CO 13), zakresu wywiadu lekarskiego i badania 
fizykalnego (OS 1), zasad konsultowania pacjentów (OS 4), funkcjonowania 
Standardowej Procedury Postępowania (OP 2), oceny i skutecznego leczenia bólu 
(OP 6), analizy reoperacji (PJ 2.5), prowadzenia opinii pacjentów (PJ 3) oraz 
identyfikacji i gromadzenia danych na temat zdarzeń niepożądanych (PJ.5.1). 

(akta kontroli str. 6-8, 16-34, 43-45, 111-120, 357-358, 453-473) 

2.2. Oddział ortopedyczny spełniał w latach 2018-2020 większość z dodatkowych 
warunków realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz 
kolanowego, które zostały określone w załączniku nr 4 poz. 32 do rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych LSZ, tj. zapewniono wydzielenie co najmniej 
dwóch sal chorych dla potrzeb ortopedii spośród sal urazowo-ortopedycznych, 
zapewniono udział w zespole leczniczym co najmniej dwóch osób prowadzących 
fizjoterapię (2 etaty), opracowano i stosowano sformalizowane procedury 
(postępowania w przypadku powikłań septycznych, profilaktyki żylnej choroby 
zakrzepowo zatorowej, profilaktyki antybiotykowej), z wyjątkiem procedury 
usprawnienia pooperacyjnego; zapewniono w ramach własnej działalności 
koordynację rehabilitacji leczniczej, wymaganej stanem świadczeniobiorcy, po 
zakończonym leczeniu szpitalnym. Szpital wykonał w latach 2018-2020 wymaganą 
liczbę pierwotnych całkowitych endoprotezoplastyk stawu biodrowego (514 w 2018 
r., 463 w 2019 oraz 361 w 2020 r.), stawu kolanowego (401 w 2018 r., 365 w 2019 r. 
oraz 216 w 2020 r.) oraz operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce tych stawów 
(łącznie 519 w latach 2018-2020), które zostały potwierdzone przez konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu35. 
W szpitalu dokonywano również co najmniej raz w roku analizy zdarzeń 
niepożądanych, przyczyn zgonów oraz wydłużenia czasu hospitalizacji. Stwierdzono 
jednak brak dokonywania okresowej analizy powikłań uwzględniającej dane 
o procentowym współczynniku powikłań występujących w ciągu 7-90 dni po 
zabiegach oraz o procentowym współczynniku ponownych przyjęć w ciągu 30 dni po 
zabiegach. Szpital nie przekazywał ww. analiz konsultantowi wojewódzkiemu, do 
czego również był zobowiązany zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych LSZ. 

(akta kontroli str. 359-367) 

2.3. Szpital udzielił w kontrolowanym okresie pięciu zamówień publicznych36 na 
dostawę endoprotez oraz części składowych protez37. Zgodnie ze specyfikacjami 
istotnych warunków zamówienia, stosowano dwa kryteria oceny ofert: 

 najniższa cena brutto (waga 60%), 

 termin realizacji zamówienia w godzinach, liczony od momentu złożenia 
zamówienia (waga 40%). 

W prowadzonych postępowaniach nie żądano od wykonawców certyfikatów lub 
innych zaświadczeń dotyczących jakości oferowanych protez, ale Szpital wymagał 

                                                      
35 Dalej: konsultant wojewódzki. 
36 Postępowania  przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego toczących się w okresie objętym 

kontrolą (lata 2018-2020) o nr:  A.I.271-13/18, A.I.271-13/18, A.I.271-21/18, , A.I.271-19/19, A.I.271-8/20. 
37 Dotyczy 5 postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego toczących się w okresie 

objętym kontrolą (lata 2018-2020) o nr:  A.I.271-13/18, A.I.271-13/18, A.I.271-21/18, , A.I.271-19/19, A.I.271-
8/20. 
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od wykonawców oświadczeń, że oferowane przez nich produkty medyczne 
posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na 
dopuszczenie do użytku i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawcy byli zobowiązani do przedstawienia w formie załącznika do umowy 
wymaganych prawem atestów/uzgodnień świadczących o dopuszczeniu do 
użytkowania w jednostkach służby zdrowia.  
Dyrektor wyjaśnił, że przy udzielaniu zamówień publicznych do oceny ofert nie 
stosowano kryterium jakości, ponieważ Szpital uznał, iż kryteria określone w SIWZ 
stanowiły najlepsze rozwiązanie w świetle korzyści jakie zamawiający może 
uzyskać, biorąc pod uwagę przyjęcie, oprócz najniższej ceny, również kryterium 
terminu realizacji zamówienia w godzinach. Wskazał również, że kryterium jakości 
przedmiotu zamówienia było przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia, co 
umożliwiało komisji przetargowej dokonanie oceny merytorycznej składanych ofert 
w zakresie wymagań postawionych produktom. 

 (akta kontroli str.6-8, 13-32, 187, 196-197, 453-473) 

2.4. Szpital, zgodnie z Procedurą zgłaszania i monitorowania zdarzeń 
niepożądanych (P-PJ-5), monitorował jakość wykonanych świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego.  
Analizy zdarzeń niepożądanych były sporządzane co kwartał na podstawie danych 
zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Zdarzeń Niepożądanych i obejmowały 
ustalenie przyczyn wywołania szkody w trakcie lub w efekcie leczenia, niezwiązaną 
z naturalnym przebiegiem choroby, stanem zdrowia pacjenta lub ryzyka jej 
wystąpienia38, plan działania w celu eliminacji lub minimalizacji występowania 
zdarzeń niepożądanych oraz ewentualnie zalecenia. Analizy te uwzględniały 
zdarzenia, które miały miejsce na oddziale ortopedycznym (dwa zdarzenia w 2018 r. 
oraz sześć zdarzeń w 2019 r., które nie były bezpośrednio związane 
z endoprotezoplastyką, cztery zdarzenia w 2020 r., w tym dwa związane 
z endoprotezoplastyką, które dotyczyły braku elementu endoprotezy stwierdzonego 
w trakcie zabiegu oraz złamania okołoprotezowego stwierdzonego w wykonanym 
RTG pooperacyjnym). W wyniku przeprowadzonych analiz w raportach 
przygotowywanych przez Zespół ds. Analizy zdarzeń niepożądanych ujmowano 
rekomendacje podjęcia działań w następstwie stwierdzonych zdarzeń. W przypadku 
zdarzeń dotyczących endoprotezoplastyki zalecono korektę instrukcji pracy bloku 
operacyjnego w zakresie określenia obowiązku sprawdzania przed zabiegiem 
operacyjnym posiadania potrzebnych przez operatora elementów implantów oraz 
rozważenie poszerzenia diagnostyki obrazowej przed zabiegiem operacyjnym. 
Ponadto w Szpitalu przeprowadzano odrębne analizy przyczyn zgonów, wydłużenia 
czasu hospitalizacji oraz reoperacji, ale nie dokonywano analizy powikłań i nie 
określono obowiązku wykonywania takiej analizy w procedurach. 

(akta kontroli str. 6-8, 16-32, 33-34, 43-45, 111-120, 359, 452-473) 

Liczba endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu biodrowego wyniosła 111 zabiegów 
w 2018 r., 130 w 2019 r. oraz 83 w 2020 r. Liczba endoprotezoplastyk rewizyjnych 
stawu kolanowego wyniosła 75 zabiegów w 2018 r., 65 w 2019 r. oraz 55 w 2020 r. 
Łącznie wykonano 186 takich zabiegów w 2018 r., 195 w 2019 r. oraz 138 w 2020 r., 
z czego w 59 przypadkach w 2018 r. (31,7%), 67 w 2019 r. (34,4%) oraz 60 w 2020 
r. (43,4%) endoprotezoplastykę pierwotną wykonał inny świadczeniodawca. 
Przeprowadzone w kontrolowanym okresie zabiegi rewizyjne endoprotezoplastyki 
kolana dotyczyły głównie endoprotez cementowych (86,2%), a w pozostałym 
zakresie – bezcementowych (11,3%) i hybrydowych (2,6%), natomiast zabiegi 
rewizyjne endoprotezoplastyki biodra w 74,1% dotyczyły endoprotez 

                                                      
38 W tym m.in. uszkodzenia ciała powstałe w wyniku zabiegu operacyjnego, sepsa po zabiegu operacyjnym, 

upadki w szpitalu, reoperacje, nieplanowane powtórne hospitalizacje. 
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bezcementowych, w pozostałym zakresie – cementowych (21,3%) i hybrydowych 
(4,6%). 
W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki zgłoszenia incydentów 
medycznych związanych ze stosowanymi przez Szpital implantami stawów. 
W każdym kwartale analizowano przyczyny zabiegów rewizyjnych. Najczęściej 
występowały zwichnięcia protezy, wystąpienie infekcji oraz obluzowań i złamania 
około protezowe. 

(akta kontroli str. 6-8, 33-34,  43-45, 187, 197, 276, 368-369, 452-473) 

W 2018 r. do Szpitala wpłynęły trzy skargi związane z wykonaniem w Szpitalu 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego, które dotyczyły 
odmowy wykonania przez lekarza zmiany opatrunku po wymianie endoprotezy 
z powodu zakażenia (uznana za niezasadną), długiego i nieskutecznego procesu 
leczenia rany pooperacyjnej po zabiegu endoprotezoplastyki kolana i utrudnionego 
dostępu do informacji w zakresie statusu leczenia i dalszych działań (uznana za 
niezasadną), przeprowadzenia zabiegu stawu biodrowego niezgodnie ze sztuką 
lekarską i powstałego z tego powodu bólu rany pooperacyjnej (uznana za 
niezasadną). W 2019 i 2020 r. pacjenci nie zgłaszali skarg w tym zakresie. 

(akta kontroli str.137-139) 

W okresie objętym kontrolą toczyły się cztery postępowania przed wojewódzką 
komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych związanych 
z wykonanymi zabiegami endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego, które dotyczyły dwóch zabiegów wykonanych w latach 2016-2017 oraz 
dwóch zabiegów z lat 2018-2019 .Trzy postępowania zostały rozstrzygnięte, w tym 
w dwóch przypadkach komisja stwierdziła brak zdarzenia medycznego, a w jednym 
przypadku uznano zdarzenie medyczne, przy czym Szpital w dniu 2 listopada 2020 
r. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie. Jedno postępowanie (wniosek pacjenta 
z października 2020 r.) nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. 
W latach 2018-2020 toczyły się cztery postępowania sądowe wobec Szpitala 
związane z wykonanymi w latach 2013-2018 zabiegami endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub stawu kolanowego. Żadne z postępowań nie zostało rozstrzygnięte 
do końca 2020 r., przy czym w przypadku jednego postępowania Sąd Okręgowy 
w Krakowie w czerwcu 2018 r. postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia 
powódce do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie poprzez 
zobowiązanie strony pozwanej do zapłaty powódce renty miesięcznej w kwocie 
1 tys. zł płatnej do 10. dnia każdego następującego po sobie miesiąca, począwszy 
od listopada 2016 r. z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia 
w płatności którejkolwiek z rat39. Szpital złożył zażalenie na to postanowienie, które 
zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w grudniu 2018 r. 

(akta kontroli str. 370-374) 

W celu zbadania poziomu satysfakcji pacjentów, zgodnie z procedurą Badania 
satysfakcji pacjenta (PJ - 3), Szpital w 2018 r. oraz w 2019 r. przeprowadzał wśród 
pacjentów badanie ankietowe. Analiza uzyskanych odpowiedzi na oddziale 
ortopedycznym wykazała m. in. zapoznanie pacjentów z prawami i obowiązkami 
pacjenta, planowanymi badaniami, celami zabiegów, przygotowaniem i przebiegiem 
zabiegów, informacjami co do dalszego sposobu postępowania pielęgnacyjno-
opiekuńczego (99-100% ankietowanych). Pacjenci zgłaszali w ankietach uwagi 
dotyczące m.in. czystości i warunków higienicznych, stanu wyposażenia sal chorych 
oraz jakości podawanych posiłków. W związku z tym Szpital przekazywał 
przedstawicielom firmy świadczącej usługi żywienia uwagi dotyczące jakości 
podawanych posiłków, dokonywano sukcesywnej wymiany sprzętu oraz 

                                                      
39 Łączna kwota żądanego przez pozwanego zadośćuczynienia i odszkodowania to 231 tys. zł 
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przeprowadzono modernizację i rozbudowę budynku nr 2, gdzie funkcjonował 
oddział ortopedyczny.  W 2020 r. ankieta satysfakcji pacjenta nie była wykonywana 
ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19. 

 (akta kontroli str. 6-8, 16-32, 375-376,  453-473) 

2.5. Chory w dniu kwalifikacji oraz wpisania na listę oczekujących otrzymywał 
ustną oraz pisemną instrukcję, w jaki sposób należy przygotować się do 
planowanego przyjęcia i zabiegu endoprotezoplastyki. Informacje te obejmowały 
broszurę informacyjną: „Informacja i zalecenia dla pacjenta”.  Lekarz kwalifikujący 
do zabiegu zapoznawał ustnie pacjenta również z planem leczenia oraz 
przygotowania do zabiegu, o którym mowa w punkcie 1.5 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  
Zgodnie z procedurą Edukacji zdrowotnej pacjentów w Krakowskim Centrum 
Rehabilitacji i Ortopedii oraz ich rodzin (P – CO - 12), na oddziale ortopedycznym 
chory otrzymywał ulotki informacyjne dotyczące m.in. zapobiegania upadkom, 
postępowania z raną pooperacyjną w domu, bezpiecznego poruszania się po 
zabiegu, a także pisemne informacje dotyczące planowanego zabiegu 
endoprotezoplastyki zawarte w dokumencie wyrażenia zgody przez pacjenta na 
zabieg oraz w indywidualnym planie opieki, który również był podpisywany przez 
pacjenta. 
Na karcie wypisu ze Szpitala podawane były informacje o postępowaniu 
pooperacyjnym, a także skierowanie na rehabilitację i rodzaj aktywności chorego 
podczas pobytu w domu. Na tym etapie przekazywane były instruktaże dla 
pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego (dostępy tylno-boczny 
lub z dostępu przedniego) oraz stawu kolanowego, które zawierały również czytelną 
instrukcję wykonywania ćwiczeń w domu (uwzględniającą elementy graficzne). 

Na stronie internetowej Szpitala40 nie znajdowały się ani informacje dotyczące 
przygotowania się pacjenta do zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
kolanowego, ani dotyczące przebiegu zabiegu oraz postępowania po zabiegu 
i przystosowania do czynności ułatwiających życie codzienne pacjentów. W trakcie 
kontroli Szpital zamieścił na stronie internetowej ww. instruktaże dla pacjentów po 
zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego41. 

 (akta kontroli str. 6-8, 16-32, 234-275, 375-405, 453-473) 

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

 W Szpitalu nie opracowano w latach 2018-2020 sformalizowanej procedury 1.
usprawnienia pooperacyjnego oraz nie dokonywano, w ramach sporządzanych 
analiz zdarzeń niepożądanych, okresowej analizy powikłań uwzględniającej 
dane o procentowym współczynniku powikłań występujących w ciągu 7-90 dni 
po zabiegach oraz o procentowym współczynniku ponownych przyjęć w ciągu 
30 dni po zabiegach, co było niezgodne z pkt 3 „Organizacja udzielania 
świadczeń” i pkt 4 „Pozostałe wymagania”, które należy spełnić w przypadku 
realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego, określonych w załączniku nr 4 lp. 32 do rozporządzenia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych LSZ.   

Sporządzone przez Szpital w latach 2018-2020 r. analizy zdarzeń 
niepożądanych, przyczyn zgonów oraz wydłużenia czasu hospitalizacji nie były 
przekazywane konsultantowi wojewódzkiemu, do czego również Szpital jest 
zobowiązany zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie 

                                                      
40 Udostępnionej 23.03.2021 r. pod adresem: https://www.kcr.pl/ 
41 W dniu 24.03.2021 r. na stronie https://www.kcr.pl/dla-pacjenta/edukacja-pacjenta-instruktaze-po-zabiegu/ 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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świadczeń gwarantowanych LSZ. Wymagania te nie zostały również zawarte 
w obowiązującej w Szpitalu Procedurze zgłaszania i monitorowania zdarzeń 
niepożądanych (P-PJ-5). 

(akta kontroli str. 6-8, 16-32, 33-34, 43-45, 111-120, 359, 452-473) 

Jak wyjaśnił Dyrektor, przyczyną braku spełnienia ww. dodatkowych warunków 
dla realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego 
było niedopatrzenie odpowiedzialnego pracownika (lekarzy kierujących 
oddziałem ortopedycznym) wynikające ze zmian organizacyjnych 
i personalnych w jednostce. Odnośnie do braku sformalizowanej procedury 
usprawnienia pooperacyjnego Dyrektor wskazał również, że terapia 
usprawniania pacjenta jest dobierana w Szpitalu indywidualnie do pacjenta 
w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego i zaleceń lekarza, 
a w dokumentacji każdego pacjenta znajduje się „Karta zabiegów 
rehabilitacyjnych”. Dyrektor jednocześnie poinformował, że wymagana 
procedura zostanie sporządzona, a analiza powikłań jest w trakcie realizacji 
i niezwłocznie po jej opracowaniu zostanie przekazana konsultantowi 
wojewódzkiemu.  
Sporządzone analizy zdarzeń niepożądanych, przyczyn zgonów, wydłużenia 
czasu hospitalizacji za lata 2017-2020 zostały wysłane w dniu 30 marca 2021 r. 
do konsultanta wojewódzkiego. 

(akta kontroli str. 300-305, 359, 362-367, 451) 

 Na stronach internetowych Szpitala (https://www.kcr.pl/) nie zamieszczono 2.
informacji dla pacjentów dotyczącej wykonywanych zabiegów 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dotyczącej  
przygotowania się do zabiegu (operacji), jego przebiegu, pobytu na oddziale po 
zabiegu, a także postępowania po wypisie ze Szpitala w formie zaleceń oraz 
instrukcji wykonywania ćwiczeń w domu. Pomimo że informacje te były 
przekazywane pacjentom ustnie i pisemnie w formie ulotek oraz w dokumencie 
– oświadczeniu pacjenta o wyrażeniu zgody na zabieg dostępnym w karcie 
pacjenta, to, w ocenie NIK, niezamieszczenie ich również na stronie 
internetowej Szpitala, było działaniem nierzetelnym.  

Szpital w trakcie kontroli uzupełnił swoją stronę internetową w zakresie edukacji 
pacjenta o instruktaże dla pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i stawu kolanowego42. 

(akta kontroli str. 399-406) 

Dyrektor wyjaśnił, że personel szpitala podejmuje niezbędne działania 
informacyjne i edukacyjne (ustne, ulotki) dla pacjentów i ich rodzin na każdym 
etapie postępowania z pacjentem od momentu wizyty w poradni, kwalifikacji do 
zabiegu, przyjęcia na oddział, rehabilitacji po zabiegu, wypisania z oddziału. 
Jednocześnie Dyrektor poinformował, że od 24 marca 2021 r. element edukacji 
i informacji będzie dodatkowo uzupełniany o kanał informacyjny strony 
internetowej szpitala jako element dobrej praktyki. 

(akta kontroli str. 301-303) 

Zapewnienie pacjentom i rodzinom wszechstronnej edukacji i informacji 
pozwala przygotować się do zabiegu oraz powrócić do zdrowia i sprawności po 
wykonanym zabiegu. Zdecydowana większość pacjentów, u których 
wykonywane były zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
kolanowego w Szpitalu, to osoby w wieku powyżej 60 roku życia (78,8% 
wszystkich osób, u których wykonano te świadczenia w latach 2018-2020). 

                                                      
42 W dniu 24.03.2021 r. na stronie: https://www.kcr.pl/dla-pacjenta/edukacja-pacjenta-instruktaze-po-zabiegu/ 
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Czas oczekiwania na zabieg jest długi i w wielu przypadkach przekraczał 
6 miesięcy. Przekazywanie informacji w formie ustnej i w wersji papierowej, 
a nie zamieszczenie ich na stronie internetowej, powoduje, że w przypadku 
zgubienia lub zniszczenia broszury, pacjent lub jego rodzina nie mają 
swobodnego dostępu do takich informacji na każdym etapie leczenia. Skutkuje 
to poszukiwaniem wiedzy na własną rękę i pozyskiwaniem jej często 
z niewiarygodnych źródeł, a co za tym idzie nieosiągnięciem optymalnych 
rezultatów po wykonanych zabiegach endoprotezoplastyki oraz może 
powodować zwiększenie liczby powikłań. 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z definicją określoną w art. 5 pkt 40 ustawy 
o świadczeniach, świadczenie zdrowotne jest to działanie służące profilaktyce, 
zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne 
wynikające z procesu leczenia. Także na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
6 listopada 2008 r. w prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta43 pacjent 
ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej 
informacji o możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania. 

Edukacja pacjenta jest istotnym elementem procesu leczenia. Zrozumienie 
przez chorego sensu działań diagnostycznych i leczniczych sprzyja ich 
akceptacji i zasadniczo poprawia efektywność leczenia. 

Szpital otrzymał w 2019 r. certyfikat akredytacyjny dla lecznictwa szpitalnego ważny 
przez 3 lata, jak również spełniał większość dodatkowych warunków dla realizacji 
świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. W kontrolowanej 
jednostce monitorowano jakość wykonanych świadczeń endoprotezoplastyki oraz 
zapewniono odpowiednią (wysoką) jakość stosowanych protez, co przełożyło się na 
niewielki udział przeprowadzanych zabiegów rewizyjnych u pacjentów, u których 
zabieg endoprotezoplastykę pierwotną wykonał Szpital w liczbie zabiegów ogółem 
(spadek z 11,5% w 2018 r. do 10,8% w 2020 r.). Pacjenci w dniu kwalifikacji oraz 
wpisania na listę oczekujących otrzymywali ustne oraz pisemne instrukcje, w jaki 
sposób należy przygotować się do planowanego zabiegu chirurgicznego w oddziale 
ortopedycznym, a po przyjęciu na zabieg otrzymywali m.in. bieżące informacje 
o przebiegu zabiegu oraz pisemny opis (broszury) na temat zabiegu i możliwych 
powikłań. Na stronach internetowych Szpitala nie prezentowano jednakże informacji 
dotyczącej wykonywanych zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
i kolanowego, w odniesieniu do całości procesu, tj. przygotowania się do zabiegu 
endoprotezoplastyki, jego przebiegu oraz pobytu na oddziale ortopedycznym po 
zabiegu, a także postępowania po wypisie ze Szpitala. 

 

3. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych po 
zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
lub stawu kolanowego 

3.1. Zakres zakontraktowanych świadczeń rehabilitacji w warunkach stacjonarnych44 
wyniósł 2.216,5 tys. punktów w 2018 r. (wzrost o 20,4% w porównaniu do 2017 r.), 
spadł do 2.028,6 tys. punktów w 2019 r. (tj. o 8,5%), a w 2020 r. wzrósł do poziomu 
2.779 tys. punktów45 (tj. o 37%). Zakres wykonanych świadczeń wyniósł 2.216,5 tys. 
                                                      
43 Dz. U. z 2020 r. poz. 849. 
44 Nazwa świadczenia (jednostki rozliczeniowej): Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 

(kod: 05.4300.300.02), Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym 
kod: 05.4300.200.02) – od 27 grudnia 2019 r. 

45 Dla świadczenia: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych w 2020 r. nastąpił spadek do 
2.004,9 tys. pkt wobec 2.028,6 tys. pkt w 2019 r. (o 1,2%). 
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punktów w 2018 r. (wzrost o 20,4% w porównaniu do 2017 r.), 2.049,3 tys. punktów 
w 2019 r. (spadek o 7,5%) oraz 2.647,5 tys. punktów w 2020 r. (wzrost 
o 29,2%), przy czym w przypadku świadczeń rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach stacjonarnych w 2020 r. nastąpił spadek wykonania o 7,8%, 
tj. z 2.049.3 tys. pkt w 2019 r.  do 1.889 tys. pkt w 2020 r.  
Zakres zakontraktowanych świadczeń rehabilitacji na oddziale dziennym46 wyniósł 
2.800,9 tys. punktów w 2018 r. (wzrost o 5,7% w porównaniu do 2017 r.), wzrósł do 
2.945,1 tys. punktów w 2019 r. (wzrost o 5,1%), a w 2020 r. spadł do poziomu 
2.575,6 tys. punktów (tj. o 12,5%). Zakres wykonanych świadczeń wyniósł 2.800,6 
tys. punktów w 2018 r. (wzrost o 5,3%), 2.945,5 tys. punktów w 2019 r. (wzrost o 
5,2%) oraz 2.244,5 tys. punktów w 2020 r. (spadek o 23,8%). 

(akta kontroli str. 6-8, 33-34, 68, 33-34, 111-120, 453-473) 

Wartość zakontraktowanych świadczeń rehabilitacji w warunkach stacjonarnych 
wyniosła 2.589,8 tys. zł  tys. zł w 2018 r. (wzrost o 21,2% w porównaniu do 2017 r.), 
spadła w 2019 r. do 2.373,5 zł tys. zł (tj. o 8,4%). W 2020 r. wyniosła 3.251,38 zł tys. 
zł47 (wzrost o 37%).  
Wykonanie zakontraktowanych świadczeń wyniosło 2.593,2 tys. zł (100,1% wartości 
świadczeń wynikających z umowy48) w 2018 r., a w 2019 r. wyniosło 2.397,67 tys. zł 
(tj. 101%) oraz 3.097,6 tys. zł w 2020 r. (tj. 95,3%), przy czym w przypadku 
świadczeń rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych w 2020 r. 
wykonanie wyniosło 2.210,1 tys. zł  (tj. 94,2% wartości z umowy), a wykonanie 
świadczeń rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu 
operacyjnym w 2020 r. wyniosło 887,5 tys. zł (tj. 98%). 
Wartość zakontraktowanych świadczeń rehabilitacji na oddziale dziennym wyniosła 
3.027,4 zł w 2018 r. (wzrost o 4,6% w porównaniu do 2017 r.), w 2019 r. wzrosła do 
3.239,7 zł tys. zł (tj. o 7%). W 2020 r. wyniosła 3.325,7tys. zł49 (wzrost o 2,7%).  
Wykonanie zakontraktowanych świadczeń wyniosło 3.054,2 tys. (100,9%) 
w 2018 r., 100% w 2019 r. oraz 2.468,9 tys. zł w 2020 r. (tj. 74,2%). 

(akta kontroli 6-8, 33-34, 67, 33-34, 107, 111-120, 453-473) 

Spadek zakresu i wartości zakontraktowanych i wykonanych świadczeń rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych w 2019 r. wynikał z realizacji przez Szpital inwestycji 
budowy nowego bloku operacyjnego wraz z remontem budynku oddziału 
ortopedycznego i konieczności oddania 10 łóżek z oddziału rehabilitacji do 
dyspozycji oddziału ortopedycznego, przez co Szpital był zmuszony ograniczyć 
realizację świadczeń w oddziale rehabilitacji. 

(akta kontroli 298-299, 302, 343-347,407-411, 418) 

Wyjaśnienia dotyczące przyczyn niewykonania zakontraktowanych świadczeń 
rehabilitacji w 2020 r. oraz informacje o działaniach podjętych przez Szpital 
w związku z epidemią COVID-19 w celu wykonania planu na 2020 r. znajdują się 
w punkcie 1.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  
Dyrektor dodał również, że pierwszy lockdown doprowadził do zaprzestania 
realizacji świadczeń w rodzaju rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału 
dziennego50 i w rodzaju rehabilitacja ambulatoryjna, a lekarska ambulatoryjna 
opieka rehabilitacyjna została w dużym stopniu ograniczona do teleporad, 
co wynikało z rygorów narzuconych przez kolejne rozporządzenia Rady Ministrów 

                                                      
46 Nazwa jednostki rozliczeniowej: rehabilitacja ogólnoustrojowa ośrodku/oddziale dziennym. 
47 Wg stanu na 23 marca 2021 r. Dla świadczenia: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 

w 2020 r. nastąpił spadek do 2,345,8 tys. zł wobec 2.273,5 tys. pkt w 2019 r. (o 1,2%). 
48 Wg ostatecznej wartości z umowy. 
49 Wg stanu na 23 marca 2021 r. 
50 W okresie kwiecień – maj 2020 r. z przyczyn epidemiologicznych oddziały dzienne nie funkcjonowały. 
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związane z wystąpieniem stanu epidemii51. W związku z tym leczenie rehabilitacyjne 
zostało ograniczone do przypadków, w których jego zaniechanie grozi poważnym 
pogorszeniem stanu zdrowia pacjentów, czyli w praktyce do przypadków pilnych 
(ostrych) i przewlekłych istotnie zaostrzonych. Dyrektor wyjaśnił również, 
że przekształcanie oddziałów rehabilitacji w oddziały covid, do których doszło 
w październiku 2020 r. w związku z drugą falą epidemii COVID-19 (w tym Oddziału 
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej w Szpitalu), doprowadziło do 
czasowego ograniczenia dostępności rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych. 
W związku z uruchomieniem z dniem 1 czerwca 2020 r. nowego budynku, do 
którego przeniesiono oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej  zwiększony 
został potencjał Szpitala w zakresie świadczeń rehabilitacji o 26 łóżek 
przeznaczonych do rehabilitacji w warunkach stacjonarnych oraz o 60 miejsc dla 
rehabilitacji w trybie dziennym. 

 (akta kontroli 78, 81-82, 98-100, 193, 288-291, 417, 452-473) 

Umowa pomiędzy MOW NFZ a Szpitalem na udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza została zawarta na okres od 3 lipca 
2017 r. do 30 czerwca 2021 r., przy czym w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej 
w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym obowiązuje od 27 grudnia 
2019 r. 

(akta kontroli 107, 355-356) 

Dyrektor występował w 2019 r. trzykrotnie do MOW NFZ o zwiększenie wartości 
umowy na 2020 r. w zakresie świadczeń rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych, jak i rehabilitacji w ośrodku dziennym, w związku z prowadzoną 
przez Szpital inwestycją dot. przebudową budynku nr 7, w którym wykonywane są 
świadczenia rehabilitacji jako element kompleksowej i koordynowanej opieki nad 
pacjentem po leczeniu szpitalnym52. Dyrektor we wniosku wskazał, że realizacja 
inwestycji będzie skutkować poprawą jakości udzielanych świadczeń, skróci czas 
hospitalizacji do minimum, a zwiększenie wartości umowy przyczyni się 
w zauważalny sposób do skrócenia kolejek na listach oczekujących na te 
świadczenia, dzięki zwiększeniu potencjału Szpitala (70% w zakresie rehabilitacji 
w oddziale dziennym i 60% w zakresie rehabilitacji w oddziale stacjonarnym). 
Wnioski nie zostały rozpatrzone, a jedynie odnotowane i Szpital został 
poinformowany, że MOW NFZ powróci do analizy możliwości zwiększenia 
finansowania  po zakończeniu przez Szpital inwestycji, z uwzględnieniem 
posiadanych środków finansowych. W 2020 r. Dyrektor ponownie zwracał się do 
MOW NFZ (dwukrotnie) o zwiększenie wartości. umowy na 2020 r. i 2021 r. po 
zrealizowaniu inwestycji. Szpital nie otrzymał od MOW NFZ odpowiedzi na złożone 
wnioski. Po pisemnej interwencji Wicemarszałka Województwa Małopolskiego 
(organ tworzący) oraz Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, MOW NFZ udzielił pisemnej 
odpowiedzi dotyczącej wniosku o zwiększenie wartości umowy w ww. zakresie na 
2020 r., w której poinformował m.in., że zwiększenie kwoty zobowiązania powinno 
mieć realne odzwierciedlenie oraz odniesienie do poziomu aktualnie realizowanej 
umowy, a wniosek Dyrektora Szpitala nie może być zrealizowany z uwagi na liczne 
niewykonania umowy w okresie od stycznia do lipca 2020 r. spowodowane przede 
wszystkim sytuacją epidemiologiczną, wskazując przy tym, że przedmiotowa 

                                                      
51 Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 566) oraz kolejne 
rozporządzenia  w tym zakresie. 

52 Inwestycja została pozytywnie zaopiniowana przez OW NFZ w Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych 
w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).  
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kwestia została omówiona z Dyrektorem Szpitala, w tym możliwość i tryb zmian 
kwot zobowiązań. 

(akta kontroli 78-79, 93-94, 98-106, 407-409, 412-415) 

W latach 2018-2020 Szpital nie otrzymał środków na świadczenia rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji na oddziale dziennym z innych źródeł 
niż NFZ. 

(akta kontroli 74, 79) 

 3.2. W kontrolowanym okresie do Szpitala nie wpłynęły skargi związane 
z prowadzeniem listy oczekujących i czasem oczekiwania na świadczenia 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych lub na oddziale dziennym. 

(akta kontroli str. 137-139) 

W latach 2018-2020 liczba osób oczekujących na świadczenia rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych zmniejszała się w porównaniu do roku poprzedniego. 
Na koniec miesiąca na świadczenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych 
oczekiwało średnio53 (w porównaniu do roku poprzedniego): 

 przypadki pilne: 195 pacjentów w 2018 r. (spadek o 7,1%), 130 w 2019 r. 
(spadek o 33,3%) oraz 83 w 2020 r. (spadek o 36,2%)54; 

 przypadki stabilne: 789 w 2018 r. (wzrost o 0,4%), 609 w 2019 r. (spadek 
o 22,8%) oraz 567 w 2020 r. (spadek o 6,9%). 

Zmniejszała się także liczba osób oczekujących na świadczenia rehabilitacji na 
oddziale dziennym, przy czym w 2020 r. nastąpił wzrost ogólnej liczby oczekujących 
w porównaniu do 2019 r. Jednak biorąc pod uwagę uruchomienie we wrześniu 2020 
r. dodatkowego miejsca udzielania tych świadczeń, średnia liczba oczekujących dla 
wszystkich trzech miejsc zmniejszyła się w 2020 r. o 29,9%. W poszczególnych 
latach na świadczenia rehabilitacji na oddziale dziennym oczekiwało średnio na 
koniec miesiąca: 

 przypadki pilne: 156 pacjentów w 2018 r. (spadek o 26,8%), 164 pacjentów 
w 2019 r. (wzrost o 5,1%) oraz 127 w 2020 r. (spadek o 22,8%), 

 przypadki stabilne: 681 w 2018 r. (wzrost o 2,3%), 652 w 2019 r. (spadek 
o 4,3%) oraz 445 w 2020 r. (spadek o 31,7%). 

(akta kontroli str. 6-8, 132) 

W latach 2018-2020 na ustalony termin świadczenia rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych (przypadki pilne i stabilne) nie zgłosiło się łącznie 257 pacjentów, 
z tego 218 w 2018 r., 13 w 2019 r., 26 w 2020 r. Z zabiegu zrezygnowało łącznie 
281 pacjentów, z tego 99 w 2018 r., 49 w 2019 r. i 133 w 2020 r. 
W przypadku rehabilitacji na oddziale dziennym (przypadki pilne i stabilne) nie 
zgłosiło się łącznie 1.098 pacjentów, z tego 307 w 2018 r., 314 w 2019 r. i 477 
w 2020 r. Z zabiegu zrezygnowało łącznie 142 pacjentów, z tego 38 w 2018 r., 33 
w 2019 r. i 71 w 2020 r. 

(akta kontroli str.6-8,133) 

Najczęstszymi przyczynami niezgłoszenia się lub rezygnacji pacjentów, 
jak wyjaśniła sekretarka medyczna zatrudniona na oddziale rehabilitacji, było 
podjęcie przez pacjentów decyzji skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w oddziale 
dziennym, jeśli ich stan na to pozwalał. Kierownik Oddziałów Rehabilitacji Dziennej 

                                                      
53 Liczba osób oczekujących w poszczególnych latach ustalona jako średnia z sumy liczb oczekujących na 

koniec poszczególnych miesięcy w roku. 
54 Przy czym do Oddziału Rehabilitacji (budynek 2) oczekiwało średnio 159 pacjentów, a do drugiego miejsca 

udzielania świadczenia - Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej (budynek 7 – dane od września 
2020 r.) oczekiwało w okresie ostatnich 4 miesięcy 2020 r. średnio 7 pacjentów (tylko kategoria pilny). 
Uwzględniając wartość średnią dla tych dwóch lokalizacji – liczba osób oczekujących zmniejszyła się do 83 
dni (przypadki pilne). 
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i Poradni rehabilitacyjnej wskazał na długie czasy oczekiwania na rehabilitację 
dzienną. Natomiast w 2020 r. część pacjentów, szczególnie w przypadkach 
stabilnych i z orzeczoną niepełnosprawnością, nie zgłosiła się na rehabilitację 
z powodu ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  
W przypadku skreśleń pacjentów z listy oczekujących na świadczenia rehabilitacji, 
pacjenci otrzymywali pismo z informacją o skreśleniu z kolejki i kierowano do nich 
oryginał skierowania do zwrotu. Następnie weryfikowano i przesuwano kolejnych 
pacjentów na liście oczekujących.  

 (akta kontroli str.191-195, 439-440) 

Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na świadczenia 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych wyniósł odpowiednio:  

 w 2018 r.: 185, 188 i 196 dla przypadków pilnych oraz 1.025, 1.024 i 1.069 dla 
przypadków stabilnych; 

 w 2019 r.: 197, 190, 209 dla przypadków pilnych oraz 1.105, 1.115 i 1.154 dla 
przypadków stabilnych; 

 w 2020 r.: 130, 130 i 157 dla przypadków pilnych oraz 1.452, 1.506 i 1.725 dla 
przypadków stabilnych (dane dla Oddziału Rehabilitacji zlokalizowanego 
w budynku nr 2), a do drugiego miejsca udzielania świadczenia (Oddział 
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej - dane od września 2020 r.) czasy 
oczekiwania w dniach w okresie ostatnich 4 miesięcy 2020 r. kształtowały się na 
poziomie 0 dni dla przypadków pilnych (pacjenci w większości byli bezpośrednio 
kierowani z oddziału ortopedycznego) oraz 51, 8 i 59 dni dla przypadków 
stabilnych.  

Średni czas oczekiwania na ww. świadczenia w Oddziale Rehabilitacji (w stosunku 
do roku poprzedniego) dla przypadków pilnych spadł o 15,1% w 2018 r., następnie 
wzrósł o 6,5% w 2019 r. i zmalał o 34% w 2020 r. Natomiast dla przypadków 
stabilnych spadł o 4,7% w 2018 r., wzrósł o 7,8% w 2019 r. i o 31,4% w 2020 r.  
Mediana czasu oczekiwania na ww. świadczenia (w stosunku do roku 
poprzedniego) dla przypadków pilnych spadła o 10,7% w 2018 r., wzrosła o 0,8% 
w 2019 r., oraz zmalała o 31,7% w 2020 r. Natomiast dla przypadków stabilnych 
spadła o 8,7% w 2018 r., wzrosła o 8,8% w 2019 r. i wzrosła o 35,1% w 2020 r.  
Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na świadczenia 
rehabilitacji na oddziale dziennym wyniósł odpowiednio55:  

 w 2018 r.: 130, 125, 152 dla przypadków pilnych oraz 274, 274, 280 dla 
przypadków stabilnych; 

 w 2019 r.: 82, 82, 89 dla przypadków pilnych oraz 290, 290 i 292 dla przypadków 
stabilnych,  

 w 2020 r. 110, 108 i 125 dla przypadków pilnych oraz 326, 340 i 348 dla 
przypadków stabilnych, a do trzeciego miejsca udzielania świadczenia (budynek 
nr 7 - dane od września 2020 r.) czasy oczekiwania w dniach w okresie ostatnich 
4 miesięcy 2020 r. kształtowały się na poziomie 0 dni dla przypadków pilnych 
oraz 0,5, 0 i 0,5 dnia dla przypadków stabilnych.  

Średni czas oczekiwania na ww. świadczenia (w stosunku do roku poprzedniego) 
dla przypadków pilnych zmalał o 2% w 2018 r. i o 37,1% w 2019 r., a w 2020 r. 
wzrósł o 34,1%. Natomiast dla przypadków stabilnych zmalał o 9,7% w 2018 r., 
wzrósł o 6% w 2019 r. oraz o 12,3% w 2020 r.  
Mediana czasu oczekiwania na ww. świadczenia (w stosunku do roku 
poprzedniego) dla przypadków pilnych zmalała o 3,8% w 2018 r. i 34,4% w 2019 r., 

                                                      
55 Wartości średnie dla dwóch miejsc, w których realizowano świadczenie w okresie 2018-2020 r. 
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a w 2020 r. wzrosła o 32%. Natomiast dla przypadków stabilnych zmalała o 9,9% 
w 2018 r., wzrosła o 6,1% w 2019 r. i o 17,2% w 2020 r.  

 (akta kontroli str. 6-8, 134) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, przyczyny wzrostu w latach 2019-2020 czasu 
oczekiwania pacjentów (dla przypadków stabilnych) zapisanych na listach 
oczekujących na świadczenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych oraz 
w oddziale dziennym wiążą się z możliwościami hospitalizacji pacjentów, 
tj. wymiarem kontraktu i średnim okresem pobytu pacjenta w oddziale, 
w stosunku do liczby zarejestrowanych skierowań, w tym liczby osób uprawnionych 
do świadczenia z pominięciem kolejności (np. osoby z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym). Wśród czynników wpływających na tą 
sytuację, Dyrektor wymienił m.in. uznanie chorych dla oddziału, realizację 
świadczeń dla pacjentów kierowanych z innych jednostek, w tym z innych 
województw, długość hospitalizacji, która nie jest stała i wynosi od 3 do 6 tygodni 
celem uzyskania zadowalającego efektu leczniczego. Wskazał również na różnice 
w wycenie (finansowaniu) realizacji świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej 
w warunkach stacjonarnych w osobodniach dla różnych przypadków pacjentów oraz 
fakt, że w przypadku rehabilitacji po zabiegach operacyjnych świadczenie to może 
zostać rozliczone, jeśli czas do momentu przyjęcia do oddziału rehabilitacji nie 
przekroczy 6 miesięcy od wypisu z oddziału ortopedycznego. Ponadto na 
wydłużenie czasu oczekiwania w 2019 r. wpłynęło ograniczenie realizacji świadczeń 
w związku z modernizacją oddziału ortopedycznego i budową nowego bloku 
operacyjnego, a w 2020 r. – ograniczenia w funkcjonowania oddziałów rehabilitacji 
w warunkach epidemii COVID-19 narzucone kolejnymi rozporządzeniami Rady 
Ministrów. 

(akta kontroli str. 191-195) 

Sekretarka medyczna z Oddziału Rehabilitacji przypominała listownie pacjentom 
o zbliżającym się terminie rozpoczęcia rehabilitacji miesiąc przed konkretną datą 
przyjęcia. W związku z epidemią COVID-19 pacjenci byli informowani telefonicznie 
na 7-10 dni przed terminem przyjęcia. 

(akta kontroli str. 439-440) 

Działający w Szpitalu Zespół ds. oceny przyjęć przeprowadzał raz w miesiącu, 
zgodnie z art. 2156 ustawy o świadczeniach, oceny list oczekujących na udzielenie 
świadczenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i na oddziale dziennym. 
Przeglądy te przeprowadzane były pod względem prawidłowości prowadzenia 
dokumentacji, czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia, zasadności i przyczyn 
ewentualnych zmian terminów udzielenia świadczeń. W ich wyniku zespół nie 
stwierdził żadnych nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 135-136) 

Wyjaśniając wpływ epidemii COVID-19 na czas oczekiwania na świadczenia 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych oraz na oddziale dziennym, Dyrektor podał 
determinanty tożsame z przytoczonymi w jego wyjaśnieniach zawartych w punkcie 
3.1. niniejszego wystąpienia. Dodał, że epidemia do pewnego stopnia 
zracjonalizowała korzystanie ze świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, 
ograniczając hospitalizacje do przypadków rzeczywiście wymagających pilnego 
leczenia rehabilitacyjnego, o czym świadczy odnotowany wzrost rezygnacji 
pacjentów dotyczący zwłaszcza przypadków stabilnych i pacjentów z orzeczona ̨ 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym, co doprowadziło do zwiększenia 
dostępności dla przypadków pilnych.  

(akta kontroli str. 192-195) 

                                                      
56 Uchylony z dniem 1 września 2020 r.. 
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Odnośnie do działań podejmowanych przez Szpital w związku z epidemią COVID-
19 w celu ograniczenia czasu oczekiwania na świadczenia rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych oraz na oddziale dziennym, Dyrektor wyjaśnił że, nie było potrzeby 
podejmowania  takich działań, gdyż z powodu notorycznych rezygnacji pacjentów 
z leczenia szpitalnego, czas oczekiwania na świadczenia uległ skróceniu pomimo 
zmniejszenia realnej możliwości wykonywania świadczeń w zakresie możliwym 
w poprzednich latach. 

(akta kontroli str. 193-195) 

W trakcie kontroli57 stwierdzono również, że czas oczekiwania na świadczenia 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych (dla przypadków stabilnych) wykazany na 
stronach internetowych NFZ był zgodny z czasem oczekiwania wykazanym przez 
prowadzony w Szpitalu system rejestracji pacjentów, z wyjątkiem jednego 
przypadku na Oddziale Rehabilitacji, kiedy wystąpiły różnice w ww. zakresie. 

(akta kontroli str. 198, 213, 419-438) 

3.3. W latach 2018-2020 łącznie 849 pacjentów po endoprotezoplastyce stawu 
biodrowego i kolanowego korzystało ze świadczeń rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych lub na oddziale dziennym, co stanowiło 28% liczby pacjentów 
ogółem, u których wykonano taki zabieg w Szpitalu w tym okresie. 

(akta kontroli str. 441) 

Szpital pomagał pacjentom po wykonanych zabiegach endoprotezoplastyki stawów 
biodrowego lub kolanowego w załatwieniu formalności związanych z rehabilitacją. 
Standardowo każdy pacjent otrzymywał skierowanie do Oddziału Rehabilitacji 
i skierowanie to było rejestrowane bezzwłocznie po jego dostarczeniu. 
W latach 2018-2020 nie było możliwości rezerwacji miejsc dla pacjentów po 
wykonanych zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego 
w Oddziale Rehabilitacji. Dyrektor wyjaśnił, że wynikało to z tego, że na Oddziale 
Rehabilitacji prowadzono przyjęcia według kolejki ogólnej na rehabilitację 
ogólnoustrojową. 

(akta kontroli str. 76, 79-80, 270-274) 

3.4. Wyjaśniając problemy związane z udzielaniem świadczeń rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych lub na oddziale dziennym, Dyrektor wskazał, 
że pożądanym byłoby wprowadzenie opieki koordynowanej nad pacjentem po 
endoprotezoplastyce, gdyż tylko odpowiednia prowadzona rehabilitacja w możliwie 
najkrótszym czasie po okresie pooperacyjnym gwarantuje pełne wykorzystanie 
potencjału operacji i szybki powrót pacjenta do aktywności społecznej i zawodowej. 
Odnośnie do świadczeń realizowanych w oddziale dziennej rehabilitacji Dyrektor 
wskazał również, że finansowanie w okresie 2018-2020 oparte było na stałej 
wycenie osobodnia (77 pkt), bez względu na jednostkę chorobową i okres 
oczekiwania na przyjęcie po leczeniu szpitalnym. 
Lekarze kierujący oddziałami: rehabilitacji oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej 
stacjonarnej również wskazali na problem braku opieki koordynowanej nad 
pacjentem po endoprotezoplastyce, pomimo opracowania w Polsce projektu opieki 
koordynowanej w 2015 r., która nie została wdrożona. Odnieśli się przy tym do 
działań wprowadzonych w Szpitalu, wskazując, że dzięki nim obecnie jest szansa 
poddania pacjenta rehabilitacji w ciągu okresu maksymalnie pół roku po zabiegu, 
a pacjenci po endoprotezoplastyce stawu kolanowego są bezpośrednio  
przyjmowani na oddział rehabilitacji po zabiegu, co umożliwia osiągnięcie lepszych 
efektów leczenia. Jeden z lekarzy wymienił również kwestię braku możliwości 
przyjmowania pacjenta z listy oczekujących z kategorią przypadku pilny w kolejności 

                                                      
57 Badanie przeprowadzono dwukrotnie w czasie kontroli, tj. 2 lutego (Oddział Rehabilitacji) i 3 lutego 2021 r. 

(Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej) oraz 22 marca 2021 r. (oba oddziały). 
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zgodnej ze wskazaniami lekarskimi, a nie zgodnie z kolejnością rejestracji, co jego 
zdaniem usprawniłoby system leczenia na tym etapie, ponieważ pacjenci trafialiby 
w optymalnym momencie na wymaganą rehabilitację. 
Lekarz kierujący Oddziałami Rehabilitacji Dziennej i poradni rehabilitacyjnej wskazał 
na problem przyjęcia pacjenta w odpowiednim terminie, tj. takim który jest optymalny 
pod kątem leczenia, odnosząc się do tego, że obecnie o kolejności przyjęcia 
pacjenta, w tym o kategorii pilnej, decyduje termin zapisu w liście oczekujących. 
Niemniej jego zdaniem na pewno sytuację poprawiłoby umożliwienie weryfikacji 
skierowań pacjentów w zakresie faktycznej pilności przyjęcia. Dodał również, że 
istotny problem stanowią długie czasy oczekiwania na świadczenie wynikające 
z niedofinansowania rehabilitacji dziennej oraz uwolnienia kolejek i realizacji 
większej liczby zabiegów endoprotezoplastyki, co zauważył jako lekarz pracujący 
w różnych ośrodkach. Zwrócił uwagę również na zawężenie możliwości 
diagnostycznych na oddziale dziennym rehabilitacji wyjaśniając, że rozszerzenie 
tych możliwości byłoby z dużą korzyścią dla pacjenta dzięki szybszej diagnostyce. 
Kierownik Działu Fizjoterapii wyjaśniła, że generalnie nie zauważa żadnych 
problemów związanych z udzielaniem świadczeń endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i stawu kolanowego wskazując na zorganizowanie procesu leczenia 
pacjenta oraz odpowiednie warunki do prowadzenia rehabilitacji na oddziale po 
zabiegu oraz w ramach kontynuacji rehabilitacji poszpitalnej. 
Pielęgniarki oddziałowe oddziałów rehabilitacji wyjaśniły, że nie widzą problemów 
związanych z rehabilitacją pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki w zakresie 
opieki pielęgniarskiej, wskazując przy tym na pełne zabezpieczenie pomocniczego 
sprzętu medycznego oraz obsady kadrowej w Szpitalu. 

(akta kontroli str. 187,194-196, 442-450) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Szpital nie przekazał do NFZ informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia 
świadczeń rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla 
przypadków stabilnych według stanu na 2 lutego 2021 r., co skutkowało tym, 
że aktualny na ten dzień termin przyjęć na Oddział Rehabilitacji dla przypadków 
stabilnych celem realizacji tego świadczenia, tj. 14 września 2026 r., nie był zgodny 
z danymi wykazanymi na stronie internetowej Funduszu58, gdzie wykazano jako 
pierwszy wolny termin 17 sierpnia 2026 r. Nieprzekazanie powyższych informacji do 
NFZ było działaniem nierzetelnym i niezgodnym z art. 23 ust. 4 ustawy 
o świadczeniach. 

 (akta kontroli str. 198, 419-424) 

Dyrektor wyjaśnił, że do nieprawidłowości mogło dojść w wyniku braku przekazania 
przez pracownika aktualnej informacji w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 299-300, 302) 

Pracownik odpowiedzialny59, zgodnie z aktualnym Regulaminem prowadzenia list 
oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w Krakowskim Centrum 
Rehabilitacji i Ortopedii60 za prowadzenie list oczekujących na świadczenia 
zdrowotne w Oddziale Rehabilitacji oraz przekazywanie informacji do MOW NFZ 
wyjaśnił, że nie wprowadza tych danych do AP-KOLCE od zeszłego roku, 
a informacje te są przekazywane Dział Administracji, którego pracownicy mają 
możliwość zaciągnięcia aktualnych terminów z systemu informatycznego 

                                                      
58 https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ 
59 Sekretarka medyczna w Oddziale Rehabilitacji. 
60 Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektor nr 20/19 z dnia 27 marca 2019 r. 
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Infomedica. Ponadto wskazał, że czasem wprowadza te dane, jak dokonuje 
uporządkowania listy oczekujących w AP-KOLCE. 

(akta kontroli str. 43-45, 439-440, 453-473) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szpitala w zbadanym 
obszarze zarówno w latach 2018-2019, jak i w 2020 r. (przed oraz w trakcie stanu 
epidemii w Polsce). Szpital zrealizował świadczenia w zakresie rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych i na oddziale dziennym w latach 2018-2019 za kwoty 
wyższe niż zaplanowane w umowach z Funduszem. Spadek wartości i wykonania 
zakontraktowanych świadczeń rehabilitacji w warunkach stacjonarnych w 2019 r. 
oraz wzrost czasu oczekiwania na te świadczenia w tym okresie wynikał 
z prowadzonej przez Szpital inwestycji budowy nowego bloku operacyjnego 
i remontu budynku oddziału ortopedycznego, co skutkowało koniecznością 
ograniczenia liczby łóżek na oddziale rehabilitacji.  Niewykonanie planu w 2020 r. 
oraz wzrost czasu oczekiwania na świadczenia rehabilitacji w tym okresie nie były 
zależne od Szpitala ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu oddziałów 

rehabilitacji spowodowane stanem epidemicznym COVID-19. W wyniku czynności 
kontrolnych dotyczących list oczekujących na świadczenia rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych stwierdzono jeden przypadek 
nieprzekazania NFZ informacji o pierwszym wolnym terminie przyjęcia, co w ocenie 
NIK było działaniem nierzetelnym. W okresie objętym kontrolą do Szpitala nie 
wpłynęły skargi związane z prowadzeniem list oczekujących i czasem oczekiwania 
na ww. świadczenia. 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Opracowanie procedury usprawnienia pooperacyjnego pacjenta po zabiegu 1.
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. 

 Sporządzanie analizy powikłań występujących na oddziale ortopedycznym 2.
z podaniem procentowego współczynnika powikłań występujących w ciągu 
7-90 dni po zabiegach oraz procentowego współczynnika ponownych przyjęć 
w ciągu 30 dni po zabiegach i uwzględnienie jej w sporządzanej co kwartał 
analizie zdarzeń niepożądanych przekazywanej konsultantowi wojewódzkiemu 
wraz z uzupełnieniem Procedury zgłaszania i monitorowania zdarzeń 
niepożądanych w tym zakresie. 

 Zamieszczenie na stronie internetowej Szpitala niezbędnych informacji 3.
dotyczących przygotowania pacjenta do zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego, przebiegu zabiegu oraz pobytu na oddziale 
ortopedycznym po endoprotezoplastyce. 

 Zapewnienie przekazywania do NFZ przez wyznaczonych pracowników 4.
Szpitala aktualnej informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia 
świadczeń endoprotezoplastyki oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych.  

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

 

Kraków,      kwietnia 2021 r. 
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