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I. Dane identyfikacyjne 

Caritas Archidiecezji Warmińskiej (dalej: „CAW”), ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn. 
 
Paweł Zięba, Dyrektor CAW od 31 lipca 2012 r. 
 
Realizacja umów o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej. 
 
2015 - 2018 (I połowa), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym 
okresie, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na zjawiska będące 
przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją 
 
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Olsztynie 
 
 

 Hubert Sikorski, Specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LOL/92/2018 z 30 sierpnia 2018 r.  

 Edyta Piskorz-Zabujść, Starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LOL/93/2018 z 3 września 2018 r. 

(akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

CAW prawidłowo realizował zawartą z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim 
NFZ umowę o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej, a także przestrzegał 
przepisów ogólnych, w tym m.in. zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
paliatywnej i hospicyjnej3. W szczególności, zapewnił personel o odpowiednich 
kwalifikacjach i tak zorganizował jego pracę, że możliwe było udzielanie chorym 
świadczeń w wymaganej częstotliwości. Zatrudnił też pracownika socjalnego, który 
współpracował z ośrodkami pomocy społecznej i darczyńcami w celu udzielenia pomocy 
w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów materialno-bytowych pacjentów  
i ich rodzin. Pacjentów przyjmowano na bieżąco i w okresie objętym kontrolą świadczeń 
udzielono łącznie 1.281 pacjentom. CAW od 2017 r. posiada certyfikat ISO 9001:2015 
do prowadzenia działalności w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej (dalej: „OPH”). 
W swojej działalności CAW z własnej inicjatywy podejmował działania podnoszące 
jakość życia pacjentów, m.in. zapewnił wielodyscyplinarne wsparcie duchowe 
pacjentom, ich rodzinom oraz własnemu personelowi, udzielał ponadto potrzebującym 
pacjentom wszechstronnej pomocy socjalnej, polegającej m.in. na finansowaniu leków 
i badań diagnostycznych, pomocy w kontaktach z urzędami, pomocy materialnej 
w postaci żywności i środków czystości. Wydał także w formie książkowej „Poradnik dla 
chorych i ich rodzin”. Przypadki odmowy udzielenia świadczeń były uzasadnione 
czynnikami niezależnymi od CAW, a w każdym z nich informował chorego o innych 
podmiotach udzielających świadczeń OPH lub innych świadczeń zdrowotnych. CAW 
prawidłowo rozliczał się z Warmińsko-Mazurskim OW NFZ, uzyskując za udzielone 
świadczenie 8,2 mln zł. Kwota ta zapewniła w poszczególnych latach pokrycie od 
87,8 % do 94,5% kosztów z nimi związanych. 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 742, ze zm. (dalej: rozporządzenie w sprawie OPH). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej działalności 

1. Realizacja umów o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej 

1.1 Zorganizowanie opieki 

1.1.1. CAW udziela świadczeń w ramach opieki paliatywnej od 2001 r. W okresie 
objętym kontrolą udzielał świadczeń w zakresie opieki: ambulatoryjnej, domowej dla 
dorosłych i dzieci oraz perinatalnej. 
Na lata 2015-2018 CAW zawarł z Warmińsko-Mazurskim OW NFZ kontrakty na łączną 
kwotę 7.644,6 tys. zł, zaś za udzielone świadczenia do końca I półrocza 2018 r. (wraz  
z nadwykonaniami) uzyskał łącznie 8.214 tys. zł. Za wykonane ponad ustalone limity 
świadczenia uzyskał od 60% do 100% ustalonego w nich wynagrodzenia. Otrzymane  
z NFZ środki stanowiły w badanym okresie od 87,8% do 94,5% szacunkowo 
określonych kosztów OPH udzielonych przez CAW4. 
W latach objętych kontrolą CAW objął OPH łącznie 1.281 pacjentów, z czego 164 
pacjentom udzielono świadczeń w Poradni Medycyny Paliatywnej, 1.004 pacjentom 
w hospicjum domowym dla dorosłych, 112 pacjentom w hospicjum domowym dla 
dzieci, a jednej osobę objęto perinatalną opieką paliatywną. W hospicjum domowym 
przeciętnie w jednym momencie przebywało 83 pacjentów dorosłych i 53 dzieci. 
W ramach poradni medycyny paliatywnej udzielono 1.116 porad. Podstawą 
przyjęcia do opieki były głównie choroby nowotworowe (90,7%). Przeciętny okres 
objęcia opieką wyniósł 92,4 dni, przy czym w warunkach domowych było 179,3 dni,  
a w warunkach ambulatoryjnych 5,5 dnia.   

(akta kontroli str. 3-223) 

1.1.2. Analiza dokumentacji dotyczącej wybranych do kontroli czterech miesięcy5 
wykazała, że CAW spełniał minimalne wymagania dotyczące personelu dla każdego 
zakresu świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie OPH. 
Ustalono, że w badanych miesiącach świadczeń udzielało: 
− od 9 do 11 lekarzy (z uzyskaniem wskaźnika 6,5 etatów przeliczeniowych na 10 

łóżek6), w tym trzech lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny 
paliatywnej, 

− od 18 do 21 pielęgniarek (z uzyskaniem wskaźnika 13,02), w tym 12 które ukończyły 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, 

− 11 fizjoterapeutów oraz od jednego do dwóch psychologów (z uzyskaniem 
wskaźnika 6,6). 

Ponad 84% personelu posiadało ponad 3 letnie doświadczenie w OPH, z tego 75% 
lekarzy i 100% pielęgniarek. Praca w CAW stanowiła jedyne miejsce pracy dla 12,5% 
lekarzy, 83% pielęgniarek, 50% psychologów. Fizjoterapeuci byli natomiast zatrudnieni 
na umowę zlecenie.  
CAW spełniał również inne, wybrane do kontroli, warunki udzielania świadczeń, tj. dla 
opieki: 
− ambulatoryjnej – poradnia czynna była pięć dni w tygodniu od 2,5 do 8,5 

godziny dziennie7, w tym jeden dzień w godzinach popołudniowych8. Porad 
pacjentom udzielano nie częściej niż dwa razy w (przeciętnie jedna na pięć 
tygodni). Porady w domu świadczeniobiorcy stanowiły 73,2%, 

                                                      
4 Podanie dokładnej kwoty nie jest możliwe ze względu na to, że CAW nie prowadzi pogłębionej analityki rachunkowej  
w zakresie kosztów dotyczących udzielania świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Działalność medyczna 
Caritas Archidiecezji Warmińskiej jest jednym z obszarów jej nieodpłatnej działalności statutowej, w związku z czym nie istnieje 
konieczność prowadzenia analityki pozwalającej na identyfikowanie kosztów odrębnie dla poszczególnych zakresów 
działalności medycznej. 
5 Tj. luty 2015 r., lipiec 2016 r., październik 2017 r., maj 2018 r. 
6 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik 1 etatu przeliczeniowy na 10 łóżek. 
7 Wg stanu na 30 czerwca 2018 r. (godziny pracy poradni zmieniały się w trakcie badanego okresu). 
8 Tj. spełniono wymóg co najmniej 3 dni w tygodniu po 2,5 godziny dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych. 
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− domowej – całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki 
zdrowotnej udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę, 

− perinatalnej (do 28 dnia po porodzie) – współpracę z Wojewódzkim Szpitalem 
Specjalistycznym w Olsztynie (udzielającym świadczeń z zakresu położnictwa  
i ginekologii9 i mającym doświadczenie w pracy w pediatrycznej opiece 
paliatywnej) oraz z położną POZ. 

(akta kontroli str. 218-219; 224-301, 446-466) 

Z posiadanego przez Caritas sprzętu, wymaganego rozporządzeniem w sprawie OPH, 
nie korzystano w badanym okresie z pompy infuzyjnej i glukometrów. Nie korzystano 
również z wózków inwalidzkich, od momentu całkowitej refundacji przez NFZ kosztu 
wózka standardowego i możliwości wypisywania wniosków na w/w sprzęt przez lekarza 
rodzinnego. 
Korzystano natomiast z następującego sprzętu, mimo, że nie był wymagany w/w 
rozporządzeniem, tj. z: asystora kaszlu (koflator), monitora oddechu, detektora tętna 
płodu, łóżka rehabilitacyjnego sterowanego pilotem, materaca przeciwodleżynowego 
pneumatycznego, fotelosedesu oraz pulsoksymetrów stacjonarnych i przenośnych dla 
dzieci i dorosłych. 
W CAW nie prowadzono ewidencji częstotliwości wypożyczeń poszczególnych 
urządzeń. 
CAW zawarł 3 umowy z podwykonawcami w zakresie diagnostyki laboratoryjnej  
i badań specjalistycznych. W swej działalności korzystał z usług obejmujących badania 
laboratoryjne. 

(akta kontroli str. 302-327) 

1.1.3. W okresie objętym kontrolą CAW nie prowadził listy oczekujących. Czas 
oczekiwania na przyjęcie do hospicjum zbadano na podstawie analizy 30 przypadków 
pacjentów z najdłuższymi okresami (od 77 do 228 dni), jakie upłynęły pomiędzy datą 
zlecenia świadczenia (skierowania) a datą udzielenia pierwszego świadczenia.  
W przypadku 12 pacjentów (40%) pierwszego świadczenia udzielono w dniu zgłoszenia 
do CAW lub w dniu następnym, w 15 przypadkach pierwszego świadczenia udzielono  
w ciągu 5 dni od zgłoszenia (przy czym przypadki te określone zostały jako stabilne).  
W dwóch przypadkach pacjentów w stanie stabilnym (rak płuca i przełyku), pierwszego 
świadczenia udzielono w okresie 6 i 7 dni od zgłoszenia. W jednym przypadku na 
prośbę pacjentki, która w wywiadzie twierdziła, że jej stan nie wymaga systematycznych 
wizyt, pierwszego świadczenia udzielono po 76 dniach od zgłoszenia do CAW. 
W okresie objętym kontrolą w badanej próbie nie zdarzyły się przypadki zgonów osób 
oczekujących na udzielenie pierwszego świadczenia. 

 (akta kontroli str. 328, 349) 

1.1.4. W latach 2015-2018 (I półrocze) do CAW zgłosiło się 16 pacjentów, którym 
odmówiono świadczeń OPH. W ośmiu przypadkach wynikało to z braku na skierowaniu 
kodu jednostki chorobowej lub z jednostki chorobowej nieuprawniającej – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie OPH do świadczeń OPH10, w jednym 
przypadku z powodu miejsca zamieszkania na obszarze nieobjętym właściwością CAW 
(po telefonicznej interwencji przekazano pacjenta do Warszawskiego Hospicjum dla 
Dzieci), a w siedmiu przypadkach z innych powodów, w tym: ze względu na stan 
odleżyn I stopnia na etapie gojenia (kwalifikujący się do leczenia przez pielęgniarkę), 
brakiem objawów związanych z chorobą nowotworową (3 przypadki), korzystaniem  
z usług Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem (koincydencja podmiotów), brakiem 
zgody pacjenta na leczenie onkologiczne oraz zaopatrzeniem pacjenta w latach 
poprzednich w sprzęt do tlenoterapii. 

                                                      
9 Trzeci poziom referencyjny oraz neonatologii, w warunkach leczenia szpitalnego. 
10 Tj. L97, G35, P07. 
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Wszystkim chorym, którym odmówiono przyjęcia do hospicjum zaproponowano 
innego świadczeniodawcę lub formę pomocy oraz wyjaśniono konieczność 
uzupełnienia zapisów na skierowaniu, a każde zgłoszenie odnotowano w prowadzonej 
dokumentacji, zgodnie z §10 Zarządzenia OPH nr 73.  

(akta kontroli str. 329-332) 

Spośród 1.281 pacjentów CAW, którym w badanym okresie udzielał świadczeń OPH 
dla 1.047 nastąpiło zakończenie udzielania tych świadczeń, z tego: 622 osób zmarło 
(59,4%), 335 osób zostało skierowanych do dalszego leczenia w innym podmiocie 
(32,0%), 15 osób zakończyło proces terapeutyczny lub diagnostyczny (1,4%), 67 osób 
zostało wypisanych na własne żądanie (6,4%), sześć osób zostało skierowanych do 
Poradni Medycyny Paliatywnej (0,6%), dwie osoby zmieniły miejsce zamieszkania 
(0,2%). Nie stwierdzono przypadków niezasadnego zaprzestania udzielania 
świadczeń pacjentowi. 

(akta kontroli str. 333-344) 

1.1.5. W ramach organizacji opieki CAW stosował – ponad obowiązujące go wymogi – 
dobre praktyki, mające na celu osiągnięcie i utrzymanie jak najwyższej jakości życia 
chorych, takie jak np.: 
− zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu psychologa (świadczącego pomoc 

wszystkim pacjentom) oraz pracownika socjalnego (który współpracuje z ośrodkami 
pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w celu zapewniania pomocy 
w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów materialno-bytowych (np. trudności 
w wypełnianiu wniosków o pomoc), 

− wypożyczanie sprzętu medycznego pacjentom bez dodatkowych opłat, 
− prowadzenie pomocy żywnościowej oraz w zakresie środków higieny osobistej  

i środków opatrunkowych dla pacjentów, uzyskiwanej ze zbiórek, a także 
pozyskiwanej od sponsorów,  

− współfinansowanie (od 2018 r.) pacjentom Hospicjum Domowego dla Dzieci zakupu 
leków, 

− organizowanie zbiórek publicznych, z których finansowany jest zakup 
specjalistycznego sprzętu (np. podnośnik do kąpieli, asystory kaszlu), 

− organizowanie akcji mających na celu pomaganie chorym i ich rodzinom, w tym 
m.in. w zakresie organizowania wyprawek szkolnych, prezentów Mikołajkowych, 
prezentów na Dzień Dziecka, bezpłatnego wypoczynku dla dzieci.  
W analizowanych okresie wyremontowano mieszkania kilku pacjentów. 

− szerokie korzystanie z wolontariatu - częścią zespołu opieki byli psychologowie 
pracujący jako wolontariusze, duchowni oraz wolontariat pracowników Caritas 
(psychologa, pielęgniarek, kierowników), którzy w swoim czasie wolnym organizują 
spotkania dla rodzin w żałobie. CAW korzystał także z pomocy wolontariatu 
akcyjnego (ok.400 osób) przy wszelkiego rodzaju zbiórkach i organizacji imprez, 

− przygotowanie i przekazanie pacjentom i ich rodzinom „Poradnika dla chorych i ich 
rodzin”, zawierającego m.in. informacje o świadczeniach gwarantowanych oraz  
o sposobie opieki nad chorymi i możliwości zaspokajania innych potrzeb. 

 
W latach 2017-2018 CAW trzykrotnie przeprowadził wewnętrzne badania jakości opieki 
wśród pacjentów i ich rodzin, na podstawie których ustalono, że ocena jakości 
świadczeń zarówno przez pacjentów, jak i ich rodziny miała tendencję wzrostową, przy 
czym rodziny wyżej oceniały opiekę CAW niż sami pacjenci. Jako wnioski  
z analizy wyników przeprowadzonych ankiet wskazano konieczność poprawy 
komunikacji z pacjentem poprzez zwiększenie ilości i jakości rozmów z personelem 
medycznym oraz podniesienie jakości warunków bytowych poprzez zwiększenie 
dostępności sprzętu poprawiającego jakość życia. 

(akta kontroli str. 345-428) 
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1.1.6. W zakresie problemów w realizacji świadczeń Dyrektor CAW podał m.in.,  
że „Świadczenia opieki domowej są niedoszacowane, przy wycenie świadczeń nie 
uwzględnia się np. odległości, którą należy pokonać w celu dojazdu do pacjenta. 
Problemem jest także ograniczony zakres świadczeń w ramach OPH – rodziny 
pacjentów oczekują pomocy w pozyskaniu sprzętów takich jak np. łóżka szpitalne. 
Oczekują również pomocy pracownika socjalnego i pomocy opiekunek. CAW stara się 
odpowiadać na te potrzeby w ramach własnych zasobów, jednak wiąże się to z dużymi 
kosztami (magazynowania, konserwacji i transportu sprzętów, zatrudniania 
pracowników, finansowania dojazdów wolontariuszy), których rozliczenie nie jest 
możliwe w ramach realizowanych umów z NFZ. Jako problemy w funkcjonowaniu OPH 
wskazał również niepewność co do finansowania świadczeń OPH nadlimitowych,  
a także brak wiedzy personelu oddziałów szpitalnych o OPH, stosowanie uporczywej 
terapii oraz zbyt późne kierowanie pacjentów do OPH przez szpitale”. 

(akta kontroli str. 218-219, 345-349) 

1.2. Realizacja świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej 

1.2.1. Na podstawie badania dokumentacji pacjentów11 stwierdzono m.in.,  
że wszystkim pacjentom zapewniono świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez 
lekarzy i pielęgniarki, zgodnie z warunkami ich udzielania wynikającymi z zawartych 
umów oraz rozporządzenia w sprawie OPH. Pacjentom tym zapewniono ponadto: 
− leczenie bólu 60,0% pacjentom (wszystkim ból monitorowano w sposób ciągły), 

− opiekę psychologa 21,1% pacjentom hospicjum domowego dla dorosłych  
i 25,0% pacjentom hospicjum domowego dla dzieci i jednemu pacjentowi  
w ramach opieki perinatalnej, 

− rehabilitację 15,8% pacjentom hospicjum domowego dla dorosłych oraz 50,0% 
pacjentom hospicjum domowego dla dzieci, 

− diagnostyczne badania laboratoryjne 30,6% pacjentom hospicjum domowego. 

Ustalono ponadto, że 41,7% pacjentów hospicjum domowego skorzystało z możliwości 
wypożyczenia sprzętu będącego własnością CAW (koncentratora tlenu, ssaki 
elektryczne, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, pulsoksymetry, 
resuscytatory Ambu oraz inhalatory), a 2,8% z możliwości wypożyczenia sprzętu 
pomocniczego w poruszaniu (wózki inwalidzkie i balkoniki). Spośród 35 sztuk 
wypożyczonego sprzętu różnego rodzaju, 20 sztuk (57%) stanowił sprzęt wymagany 
rozporządzeniem w sprawie OPH. 
Wizyty personelu medycznego u pacjentów odbywały się z częstotliwością określoną 
rozporządzeniem w sprawie OPH, a przeprowadzał je personel posiadający stosowne 
kwalifikacje, wykazany przez CAW w umowie OPH jako zasoby. 

(akta kontroli str. 429-466) 

1.2.2. Na podstawie próby dokumentacji medycznej 40 pacjentów, których objęto 
badaniem stwierdzono m.in., że była ona prowadzona odręcznie w formie papierowej. 
Zawierała informacje dotyczące stanu chorego, procesu diagnostycznego, leczniczego, 
pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, w tym m.in. monitorowano objawy somatyczne. 
Odnotowywane w niej były wszystkie porady lub wizyty personelu medycznego. 
Ustalono ponadto, że we wszystkich przypadkach do badanej dokumentacji załączone 
były skierowania stanowiące podstawę objęcia opieką przez CAW oraz pisemne zgody 
najbliższych członków rodzin lub faktycznych opiekunów pacjentów niezdolnych do 
samodzielnego wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia OPH (dotyczyło to trzech 
pacjentów dorosłych oraz 20 dzieci). 

(akta kontroli str. 432-434) 

                                                      
11 Badanie przeprowadzono na próbie dokumentacji 40 wybranych losowo pacjentów, w tym 3 dorosłych, którym udzielono 
świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, 16 dorosłych, którym udzielono świadczeń w warunkach domowych oraz 20 dzieci 
w warunkach domowych i 1 w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej. 
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1.2.3. Trzem spośród 40 pacjentów (7,5%) udzielono pomocy polegającej na wysyłaniu 
pism do ośrodków pomocy społecznej o przyznanie zasiłków, złożenia pisma  
w urzędzie gminy w sprawie dostosowania wejścia do domu do potrzeb dziecka 
niepełnosprawnego, wystosowania pisma do jednej z firm w sprawie nieodpłatnego 
przekazania kotła do domu pacjenta, pomocy matce dziecka w podjęciu kroków 
prawnych po pobiciu jej przez konkubenta. 
Wszyscy pacjenci objęci byli wsparciem duchowym realizowanym przez członków 
zespołu terapeutycznego, tj. lekarza, pielęgniarkę, rehabilitanta, psychologa, księdza 
oraz pozostałych pracowników. Jak wyjaśnił Dyrektor CAW, wsparcie to obejmowało 
m.in.: 
− komunikację z zachowaniem delikatności, z uwzględnieniem wrażliwości, stanu 

psychicznego pacjenta i zasady stopniowości oraz umożliwienie pacjentowi  
i jego rodzinie współdecydowania o kształcie opieki i leczenia paliatywnego poprzez 
partnerskie relacje budowane na dobrej komunikacji i poszanowaniu godności i woli 
pacjenta, 

− umożliwienie pacjentowi rozmowy na tematy egzystencjalne z osobą przez niego 
wybraną, współpracę między psychologiem a osobą towarzyszącą duchowo 
wybraną przez pacjenta (pielęgniarka, lekarz, kapelan, bądź inna osoba spośród 
członków zespołu terapeutycznego), 

− towarzyszenie duchowe w odniesieniu do pacjenta i jego rodziny w celu udzielenia 
wsparcia w poszukiwaniu sposobu w wydobyciu się z zagubienia związanego 
z terminalną fazą choroby (uczenie dojrzałego, uczciwego myślenia, zasad 
uczciwego postępowania wobec bliskich w obliczu śmierci), 

− pomoc choremu w terminalnej fazie choroby i jego rodzinie, gdy pojawiają się lęk, 
niepokój, splątanie, polegająca także na współpracy z innymi specjalistami  
(np. psychiatrą). Dzieje się to z ogromną troską i pokorą, ostrożnością 
i delikatnością. 

 (akta kontroli str. 349-352) 

1.2.4. Przeprowadzone badanie dotyczące 40 pacjentów wykazało, że zgodnie z § 3 
załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów, przy realizacji 
świadczeń CAW zachował należytą staranność oraz podejmował działania mające na 
celu zapewnienie wysokiej jakości udzielanych świadczeń. 
W latach 2015-2018 (I półrocze) do CAW nie wpłynęła żadna skarga na sposób 
udzielania świadczeń OPH. 

(akta kontroli str. 432-434, 467) 

1.3 Rozliczenia z OW NFZ 

1.3.1. Raporty statystyczne przekazywane przez CAW do Warmińsko-Mazurskiego 
OW NFZ drogą elektroniczną, będące podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia 
udzielone w miesięcznych okresach sprawozdawczych, zawierały m.in. informacje 
o świadczeniobiorcach oraz o liczbie osobodni w miesiącu przypadających na 
każdego pacjenta. Na podstawie badania danych w raportach dotyczących 
świadczeń udzielonych 40 badanym pacjentom w latach 2015-2018 (I półrocze) 
stwierdzono, że prawidłowo wykazywano dni opieki (tj. z uwzględnieniem przerw 
w opiece, spowodowanych głównie świadczeniami realizowanymi u innych 
świadczeniodawców) oraz prawidłowo wykazywano jednostki rozliczeniowe. 

(akta kontroli str. 468-477) 

1.3.2. W latach 2015-2018 (I półrocze) Warmińsko-Mazurski OW NFZ przeprowadził 
jedną kontrolę CAW w zakresie OPH (7 lutego 2018 r.). Dotyczyła ona zgodności 
oferty ze stanem faktycznym w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej. W wyniku 
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 478) 
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1.3.3. W okresie objętym kontrolą CAW nie prowadził sporów sądowych z pacjentami 
lub ich opiekunami oraz nie wchodził w spory sądowe z NFZ dotyczące rozliczania 
świadczeń OPH. 

(akta kontroli str. 349) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego,  
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Olsztynie. 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. 
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. 
 
Olsztyn, dnia 3 października 2018 r. 
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