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I. Dane identyfikacyjne 

Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego, ul. Toruńska 17B, 82-300 Elbląg 
(dalej: „Stowarzyszenie”), prowadzące Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry 
Gabrysiak (dalej: „Hospicjum”). 

 

Wiesława Pokropska, Prezes Stowarzyszenia od 16 lutego 2006 r., będąca również 
Dyrektorem Hospicjum od dnia 1 stycznia 2008 r.  

(akta kontroli str.2-6) 

Realizacja umów o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

 

2015-2018 (I półrocze), 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 

 

 

Joanna Łukasik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/89/2018 z 28 sierpnia 2018 r.  

 (akta kontroli str.1) 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Stowarzyszenie prawidłowo realizowało zawarte z Warmińsko-Mazurskim 
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: „OW NFZ”) umowy 
o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej (dalej: „OPH”). W okresie objętym 
kontrolą chorym zamieszkałym na terenie działalności Hospicjum udzielano 
świadczeń z zakresu OPH w warunkach stacjonarnych, domowych oraz 
ambulatoryjnych. Przestrzegano przepisów ogólnych zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej3 (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie OPH”). W szczególności, poza przypadkami nieprawidłowości 
stwierdzonych w 2015 r., Hospicjum zapewnieniło odpowiednią liczbę 
wyspecjalizowanego personelu, który gwarantował pacjentom udzielanie świadczeń 
w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych w wymaganej rozporządzeniem 
częstotliwości. W okresie objętym kontrolą opieką objęto łącznie 2.151 pacjentów. 
Zarówno pacjentom jak i ich rodzinom zapewniano wsparcie duchowe, 
psychologiczne, prawne i socjalne, a także pomoc wolontariuszy. Zorganizowano 
terapie zajęciowe i pomoc grup wsparcia, w tym m.in. Zespołu Wsparcia 
Osieroconych. Stworzono i udostępniono portal www.tumbopomaga.pl, którego 
zadaniem jest pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie, a także ich rodzicom, 

                                                      
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. 
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opiekunom i nauczycielom. Zapewniono również wysoki standard warunków 
bytowych pacjentom przebywającym na oddziale stacjonarnym. Prawidłowo 
prowadzono dokumentację medyczną, a także rozliczono się z OW NFZ, uzyskując 
w okresie objętym kontrolą za udzielone świadczenia 13.309,6 tys. zł. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezapewnienia w jednym z czterech 
badanych miesięcy (tj. w lutym 2015 r.) odpowiedniej liczby fizjoterapeutów  
i pielęgniarek udzielających świadczeń OPH w warunkach domowych w odniesieniu 
do średniej liczby  pacjentów przebywających w hospicjum domowym dla dorosłych. 
Ponadto w 2015 r. dwóch fizjoterapeutów niespełniało wymogów wynikających  
z rozporządzenia w sprawie OPH w zakresie posiadanych kwalifikacji, co nie miało 
jednak negatywnego wpływu na działalność Hospicjum, bowiem były to osoby  
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w rehabilitacji pacjentów paliatywnych. 
Odnotowania wymaga, że jeszcze w lipcu 2015 r. w Hospicjum zatrudniano dwóch 
innych fizjoterapeutów spełniających wymogi tego rozporządzenia. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej działalności 

Realizacja umów o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej 

1. Zorganizowanie opieki 

1.1. Hospicjum udziela świadczeń w ramach opieki paliatywnej od 1988 roku4.  
W okresie objętym kontrolą udzielało świadczeń w zakresie opieki: stacjonarnej dla 
dorosłych, ambulatoryjnej oraz domowej dla dorosłych i dzieci.  

Na lata 2015-2018 Stowarzyszenie zawarło z OW NFZ kontrakty dotyczące OPH na 
łączną kwotę 10.771,3 tys. zł, z tego na opiekę stacjonarną 6.756,5 tys. zł5 i na 
dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgniarek 431,8 tys. zł6. Za udzielone świadczenia  
w latach 2015-2017 Hospicjum otrzymało (razem z ugodami) łącznie 11.129,1 tys. zł 
oraz 2.180,5 tys. zł. w I półroczu 2018 r. Za wykonane ponad ustalone limity 
świadczenia uzyskano od 50% do 100% ustalonego w nich wynagrodzenia. Kwota 
uzyskana z tytułu kontraktu OPH stanowiła 86,8% kwoty otrzymanej z tytułu umów 
zawartych z NFZ w tych latach7.  

W latach 2015-2018 (I półrocze) Hospicjum objęło OPH łącznie 2.151 pacjentów,  
w tym 1.027 opieką stacjonarną, 1.034 opieką domową (w tym 13 dzieci) oraz  90 
pacjentów opieką ambulatoryjną. W ramach opieki stacjonarnej dysponowano  
(wg stanu na I półrocze 2018 r.) 28 łóżkami i udzielono świadczeń 125 pacjentom. 
W hospicjum domowym przeciętnie przebywało 426 pacjentów dorosłych i sześcioro 
dzieci. W poradni medycyny paliatywnej udzielono 90 pacjentom 1.201 porad. 
Podstawą przyjęcia do opieki były głównie choroby nowotworowe (94,9%). 
Przeciętny okres objęcia opieką wyniósł 100,91 dni, przy czym 26,86 dni w warunkach 
stacjonarnych, 73,84 dni w przypadku opieki domowej dla dorosłych i 180,49 dni - 
opieki domowej  dla dzieci.  

(akta kontroli str.7-74) 

1.2. Analiza dokumentacji dotyczącej wybranych do kontroli czterech miesięcy8 

wykazała, że Hospicjum w badanych miesiącach w poszczególnych zakresach 
świadczeń udzielało: 

                                                      
4 Od 1988 r. Hospicjum funkcjonowało w ramach wolontariatu jako hospicjum domowe, od 1994 r. zostało 
zarejestrowane w formie Stowarzyszenia. 
5 W I półroczu 2018 r. zakontraktowano kwotę 2.223,5 tys. zł, w tym 1.398,5 tys. zł na opiekę stacjonarną. 
6 W I półroczu 2018 r. OW NFZ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia pielęgniarek zakontraktował kwotę łącznie 
166,1 tys. zł. 
7 Stowarzyszenie w latach 2015-2017 podpisało również kontrakty w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych  
i opiekuńczych nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie w kwocie wynoszącej łącznie 1.653,9 tys. zł. 
8 Tj. luty 2015 r., lipiec 2016 r., październik 2017 r. i maj 2018 r. 
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1) w hospicjum stacjonarnym: 

− od 9 do 11 lekarzy (w tym od 3 do 4 lekarzy posiadających specjalizację  
w dziedzinie medycyny paliatywnej), zaś równoważnik etatu w odniesieniu do 
liczby zakontraktowanych łóżek wynosił od 2,66 do 3,719 i był wyższy od 
wymaganego rozporządzeniem, 

− od 9 do 10 pielęgniarek (wszystkie ukończyły specjalizację w dziedzinie 
pielęgniarstwa opieki paliatywnej), zaś wymiar etatu wynosił od 13,66 do 14,0810, 

− dwóch psychologów (w tym jeden psychoonkolog), zaś równoważnik etatu  
w odniesieniu do liczby świadczeniobiorów wynosił od 1,77 do 2,14 i był wyższy od 
wymaganego rozporządzeniem11,  

− od 3 do 4 fizjoterapeutów, zaś równoważnik etetu w odniesieniu do liczby 
zakontraktowanych łóżek wynosił od 0,74 do 0,89 i był wyższy od wymaganego 
rozporządzeniem, 

− od 5 do 8 opiekunek medycznych, 

2) w hospicjum domowym dla dorosłych12: 

− od 9 do 11 lekarzy (w tym od 3 do 4 lekarzy posiadających specjalizację  
w dziedzinie medycyny paliatywnej), zaś równoważnik etatu w odniesieniu do 
liczby świadczeniobiorców wynosił od 1,74 do 2,97 i był wyższy od wymaganego 
rozporządzeniem13, 

− od 7 do 10 pielęgniarek (w tym od 4 do 5 ukończyły specjalizację  
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej). Stwierdzono, że w trzech 
badanych miesiącach14 równoważnik etetu w odniesieniu do liczby 
świadczeniobiorców wynosił od 1,18 do 1,82 i był wyższy od wymaganego15, 

− dwóch psychologów (w tym jeden psychoonkolog), zaś równoważnik etatu  
w odniesieniu do liczby świadczeniobiorów wynosił od 0,68 do 1,02  i był wyższy 
od wymaganego16,  

− od 2 do 3 fizjoterapeutów. Stwierdzono, że w trzech badanych miesiącach17 
równoważnik etetu w odniesieniu do liczby świadczeniobiorców wynosił od 0,25 do 
0,42 i był wyższy od wymaganego rozporządzeniem. 

Stowarzyszenie dnia 30 maja 2014 r. zawarło  z OW NFZ umowę nr 14-00-01232-
14/005/01/OPH/14-00-01232-16-04 o udzielanie świadczeń z zakresu OPH. 
Załącznik nr 1 do tej umowy stanowił, że na hospicjum domowe w 2015 r. 
przeznaczono łącznie 25.358 osobodni, co w przeliczeniu na liczbę dni w roku (365) 
daje 69 pacjentów. Stosownie do zapisów §1 ust. 1 ww. umowy, Hospicjum udziela 
świadczeń OPH w zakresie określonym w załączniu nr 1 do ww. umowy.    

(akta kontroli str.75-333, 485-486, 510-518) 

Hospicjum nie w pełni spełniało wymagania dotyczące personelu udzielającego 
świadczeń w warunkach domowych, bowiem w lutym 2015 r. w przypadku: 

                                                      
9 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik 1 etatu przeliczeniowy na 10 łóżek. 
10 W przpadku pielęgniarek w rozporządzeniu nie określono równoważnika etatu przeliczeniowego w odniesieniu 
do liczby łóżek 
11 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik ½ etatu na 10 łóżek. 
12 Do wyliczenia faktycznego wymiaru poszczególnych etatów przyjęto średnią liczbę pacjentów przebywających 
w hospicjum domowym w miesiącach objętych badaniem, wynikającą z bazy danych OW NFZ. 
13 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik 1 etatu przeliczeniowy na 30 świadczeniobiorców. 
14 Tj. lipiec 2016 r., październik 2017 r. i maj 2018 r. 
15 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik ½ etatu przeliczeniowego na 30 świadczeniobiorców. 
16 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik 1 etatu na 30 świadczeniobiorców. 
17 Lipiec 2016 r., październik 2017 r. i maj 2018 r. 
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− fizjoterapeutów zsumowany wymiar etatu wyniósł 1,10, podczas gdy  
w przeliczeniu na średnią liczbę pacjentów przebywających w tym miesiącu  
w hospicjum domowym18 powinien on wynosić 1,55. Równoważnik etatu wyniósł 
0,18 etatu na 15 świadczeniobiorców i był  niższy od wymaganego  
w rozporządzeniu w sprawie OPH.  

Stanowiło to naruszenie wymogów określonych w części II pkt 4 załącznika nr 2 
do rozporządzenia w sprawie OPH, który stanowił, że Hospicjum zapewnia 
opiekę fizjoterapeutów na poziomie 0,25 etatu na 15 świadczeniobiorców.  

Dyrektor Hospicjum wyjaśniła, że umowa z NFZ zawierana jest na ilość 
osobodni, a nie na ilość konkretnych świadczeniobiorców. Powyższą zasadę 
potwierdza również §12 ust. 6 Zarządzenia Prezesa NFZ nr 73/2013/DSOZ  
z dnia 9 grudnia 2013 r. W 2015 r. umowa zawarta z OW NFW na hospicjum 
domowe w Elblągu i Pasłęku stanowiła 25.358 osobodni, co w skali miesiąca 
stanowiło stałą opiekę dla 69 świadczeniobiorców. Zatrudnienie personelu 
odnosi się do ilości zakontraktowanych osobodni w przeliczeniu na konkretnych 
świadczeniobiorców, co w roku 2015 spowodowało konieczność zatrudnienia 
fizjoterapeutów w ilości 1,15 etatu (1/4 etatu na 15 świadczeniobiorców). 
Przelicznik etatowy nieznacznie (o 0,05 etatu) odbiegał od wymaganego w ww. 
miesiącu. Nie jestem w stanie wyjaśnić, dlaczego w systemie SZOI wykazano 
zatrudnienie 1,1 etatu. Mógł to być błąd pisarski. Dyrektor podała również,  
że w lutym 2015 r. faktycznie pod opieką hospicjum domowego było 84 
pacjentów, zaś NFZ zapłacił wyłącznie za 69. Za kolejnych sześciu 
ponadlimitowych pacjentów zapłacono w marcu 2016 r. w niepełnej wysokości, 
zaś koszty opieki nad pozostałymi Hospicjum pokryło z własnych środków 
finansowych.  

(akta kontroli str. 128, 132, 485-541) 

− pielęgniarek  zsumowany wymiar etatu wyniósł 5,50, podczas gdy w przeliczeniu 
na średnią liczbę pacjentów przebywających w ww. miesiącu w hospicjum 
domowym19 powinien on wynosić 6,20. Równoważnik etatu wyniósł 0,89 eatu na 
15 świadczenobiorców, a więc był niższy od wymaganego.  

Stanowiło to naruszenie wymogów określonych w części II pkt 2 załącznika nr 2 
do rozporządzenia w sprawie OPH, który stanowił, że Hospicjum zapewnia 
opiekę pielęgiarek na poziomie 1 etatu na 15 świadczeniobiorców.  

Dyrektor Hospicjum wyjaśniła, że w przypadku pielęgniarek sytuacja jest 
analogiczna jak w przypadku fizjoterapeutów, bowiem przeliczając liczbę 
zatrudnionych pielęgniarek w odniesieniu do zakontraktowanych 25.358 
osobodni, co daje 69 pacjentów, przelicznik etatowy powinien wynosić 4 etaty, 
podczas gdy faktycznie wyniósł on 5,50 etatu, a więc był wyższy o 1,50 etatu 
od wymaganego rozporządzeniem. Natomiast faktycznie pod opieką 
pielęgniarek w ww. miesiącu było 96 pacjentów. Dyrektor podała również, że 
ilość etatów wykazana w SZOI wyliczana jest w stosunku do uzyskanego 
kontraktu – w momencie kontraktowania. Nie ma możliwości wpisania większej 
ilości etatów pielęgniarek, albowiem zatrudnienie odnosi się do ilości osobodni 
wykonanych na każdego pacjenta i jest ustalane w momencie zawierania 
umowy. Dyrektor podkreśliła również, że w trosce o dobro pacjenta Hospicjum 
nie tworzy kolejek do świadczeń opieki domowej, ponieważ pacjenci ci umarliby 
w cierpieniu nie otrzymawszy specjalistycznej pomocy. Hospicjum przez cały 

                                                      
18 Do wyliczenia faktycznego wymiaru poszczególnych etatów przyjęto  średnią liczbę pacjentów 
przebywających w hospicjum domowym w miesiącach objętych badaniem, wynikającą z bazy danych OW NFZ. 
19 Do wyliczenia faktycznego wymiaru poszczególnych etatów przyjęto  średnią liczbę pacjentów 
przebywających w hospicjum domowym w miesiącach objętych badaniem, wynikającą z bazy danych OW NFZ. 
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rok kredytowało opiekę nad pacjentami ponadlimitowymi, nie otrzymując za te 
świadczenia całkowitego zwrotu poniesionych kosztów.  

(akta kontroli str. 128, 130, 485-541) 

3) w hospicjum domowym dla dzieci: 

− od 3 do 2 lekarzy (w tym od 3 do 4 lekarzy posiadających specjalizację  
w dziedzinie medycyny paliatywnej). Równoważnik etatu w przeliczeniu na liczbę 
świadczeniobiorców wyniósł od 1,00 do 2,50 i był wyższy od wymaganego 
rozporządzeniem20, 

− 2 pielęgniarki (w tym jedna z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa 
opieki paliatywnej). Równoważnik etatu w przeliczeniu na liczbę 
świadczeniobiorców wyniósł od 1,39 do 1,74 i był wyższy od wymaganego21, 

− dwóch psychologów – równoważnik etatu w przeliczeniu na liczbę 
świadczeniobiorców wyniósł od 0,86 do 1,08 i był wyższy od wymaganego 
rozporządzeniem22, 

− od 2 do 3 fizjoterapeutów, zaś równoważnik etatu w przeliczeniu na  liczbę 
świadczeniobiorców wyniósł od 0,28 do 0,67 i był wyższy od wymaganego 
rozporządzeniem23. 

4)  w poradni medycyny paliatywnej: 

− od 8 do 10 lekarzy, w tym od 3 do 4 lekarzy posiadających specjalizację  
w dziedzinie medycyny paliatywnej, 

− 2 pielęgniarki, w tym jedna z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa 
opieki paliatywnej, a druga z wymaganym kursem, 

− dwóch psychologów. 

W Hospicjum 95,2% personelu24 posiadało ponad 3 letnie doświadczenie  
w OPH, z tego 91,7% lekarzy i 95,8% pielęgniarek. Praca w Hospicjum stanowiła 
jedyne miejsce pracy dla 16,7% lekarzy, 33,3% pielęgniarek oraz 50,0% 
fizjoterapeutów. Dla 25% lekarzy, 38% pielęgniarek oraz 50% fizjoterapeutów 
miesięczny czas pracy nie przekraczał 40 godzin. 

(akta kontroli str.75-333) 

1.3. Hospicjum spełniało również inne warunki udzielania świadczeń, m.in.  
w zakresie opieki: 

− stacjonarnej – całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki 
zdrowotnej udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę, 

− domowej (dla dorosłych i dzieci) – całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do 
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę, 

− ambulatoryjnej – poradnia czynna była trzy dni w tygodniu po 2,5 godziny 
dziennie, w tym jeden dzień w godzinach popołudniowych25. Porad pacjentom 
udzielano nie częściej niż dwa razy w tygodniu (średnio jedna wizyta na cztery 
tygodnie). Ponad  61% stanowiły porady w domu świadczeniobiorcy, 

Badanie czasu pracy personelu udzielającego świadczeń w warunkach 
ambulatoryjnych (dla czterech wytypowanych miesięcy) wykazało, że psychologowie 
udzielali świadczeń łącznie przez 2,5 godziny tygodniowo (tj. 10 godzin 

                                                      
20 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik 1 etatu przeliczeniowy na 20 świadczeniobiorców. 
21 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 świadczeniobiorców. 
22 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik ½ etatu na 12 świadczeniobiorców. 
23 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik ¼ etatu na 15 świadczeniobiorców. 
24 Wg stanu na koniec maja 2018 r. 
25 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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miesięcznie), zgodnie harmonogramem pracy określonym w zawartych z OW NFZ 
umowach o udzielanie świadczeń.  

Przepis cz. III pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie OPH stanowi, 
że poradnia powinna być czynna co najmniej 3 dni w tygodniu po 2,5 godziny 
dziennie, a w poradni powinni być dostępni lekarz, pielęgniarka i psycholog. 

Dyrektor Hospicjum wyjaśniła, że rozporządzenie w sprawie OPH nie określa wprost 
godzin pracy poszczególnego personelu w poradni, dopuszcza jedynie udzielanie 
porad w poradni i w domu pacjenta. Zapewniono czas pracy poradni zgodnie  
z przepisami, bowiem porad udziela wymagany i zatrudnioy w tym celu personel. 
Nie ma potrzeby ani możliwości równoczesnego udzielania porad przez te osoby  
w tym samym czasie. Kontrakt zawierany jest na ilość porad, które wykonują 
wszystkie ww. osoby – w przypadku Hospicjum w latach 2015-2017 było to 30 porad 
miesięcznie. W ramach tego kontraktu nie ma pracy dla większej liczby personelu, 
bowiem NFZ płaci wyłącznie za jedną poradę. Dyrektor podała również,  
że  psychologowie w ramach poradni udzielili 20 porad w lutym 2015 r. oraz 26 
w październiku 2017 r.  

Hospicjum w pełni wykorzystywało posiadane zasoby, a obłożenie łóżek  
w okresie objętym kontrolą wynosiło 100%.  

Dyrektor Hospicjum podała, że z posiadanego sprzętu, wymaganego 
rozporządzeniem w sprawie OPH w zakresie opieki domowej, pacjenci w niewielkim 
stopniu korzystają z balkoników, lasek, kul, chodzików, wózków inwalidzkich, 
inhalatorów i glukometrów,  bowiem traktują ten sprzęt jako osobisty i wolą go 
otrzymać w ramach refundacji lub zakupić. Bardzo często natomiast korzystają  
z łóżek ortopedycznych, koncentratorów tlenu, pulsoksymetrów, krzeseł WC  
i materacy przeciwodleżynowych. Zdaniem Dyrektora Hospicjum, ilość niektórych 
sprzętów jest niewystarczająca – np. w załączniku określono, że musi być jeden 
koncentrator tlenu na 10 pacjentów, co jest niewystarczające do zapewnienia 
odpowiedniej dostępności wszystkim pacjentom. W celu zapewnienia właściwej 
jakości świadczeń w oddziale stacjonarnym w załączniku do rozporządzenia 
powinny się znaleźć sprzęty służące do fizjoterapii, terapii zajęciowej oraz 
muzykoterapii.   

Badanie dokumentacji medycznej 40 wybranych losowo pacjentów wykazało, że 15 
pacjentom wypożyczono łącznie 28 szt. sprzętu medycznego. Najczęściej 
wypożyczano koncentratory tlenu (8 stacjonarnych i 2 transportowe), pulsoksymetry 
(3 napalcowe i 3 stacjonarne) oraz ssak stacjonarny (3). Z każdym z pacjentów 
zawierano umowę na wypożyczenie sprzętu.   

(akta kontroli str.334-355, 443-453) 

W okresie objętym kontrolą w Hospicjum obowiązywały umowy zawarte  
z czterema26 podwykonawcami w zakresie: wykonywania badań serologicznych, 
konsultacyjnych, dostępu do preparatów krwiopochodnych i doboru krwi do 
przetoczeń (SPZOZ), wykonywania badań laboratoryjnych, a także w zakresie 
rentgenodiagnostyki. 
Każdy podwykonawca ujęty był w umowie zawartej z OW NFZ. Największy udział 
spośród wszystkich zlecanych badań (od 87,3% do 92,2%) stanowiły badania 
laboratoryjne.  

(akta kontroli str.356-395) 

1.4. W okresie objętym kontrolą w Hospicjum nie  było pacjentów oczekujących na 
udzielenie świadczenia. Czas oczekiwania na przyjęcie zbadano na podstawie 

                                                      
26 Wg stanu na koniec I półrocza 2018 r. obowiązywały umowy z dwoma podwykonawcami. 
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analizy 103 przypadków27 pacjentów z najdłuższymi okresami oczekiwania (od 8 do 
180 dni), jakie upłynęły pomiędzy datą zlecenia świadczenia (skierowania), a datą 
udzielenia pierwszego świadczenia. Wszystkim objętym badaniem pacjentom 
pierwszego świadczenia udzielono w dniu ich zgłoszenia się do Hospicjum. 

(akta kontroli str.396-410) 

1.5. W Hospicjum nie wystąpiły przypadki odmowy udzielenia świadczenia z zakresu 
OPH pacjentom z jego terenu działania.  

Jak podała Dyrektor, corocznie do Hospicjum zgłasza się około kilkunastu osób, 
głównie z terenu woj. pomorskiego, które poinformowano o jednostkach 
udzielających świadczeń na terenie miejsca ich zamieszkania. Zdarzały się również 
przypadki pacjentów zgłaszających się bez skierowań. Podała również,  
że w Hospicjum nie jest prowadzony rejestr pacjentów, którym odmówiono 
udzielenia świadczenia z uwagi na brak takich wymogów. 

Badaniem objęto dokumentację medyczną 40 pacjentów, którym w badanym 
okresie udzielono świadczeń z zakresu OPH. Stwierdzono, że dla 28 pacjentów 
nastąpiło zakończenie udzielania tych świadczeń, z tego: 13 osób zmarło (32,5%), 
10 osób (25%) skierowano do dalszego leczenia w szpitalu lub innym podmiocie, 
zaś dwie osoby (5%) wypisano (w tym jedną na własne żądanie). Wśród 
dokumentacji objętej analizą nie stwierdzono przypadków niezasadnego 
zaprzestania udzielania świadczeń pacjentowi.  

(akta kontroli str. 411, 443-453) 

1.6. W ramach organizacji opieki stosowano – ponad obowiązujące wymogi – dobre 
praktyki, mające na celu osiągnięcie i utrzymanie jak najwyższej jakości życia 
chorych, takie jak np.: 

• zatrudnianie pracownika socjalnego, który udziela wsparcia pacjentom i ich 
bliskim, polegającego m.in. na: przekierowaniu emerytury lub renty pacjenta 
przebywającego w Hospicjum na adres inny niż wskazano dla przekazów  
i pomocy przy przyjęciu świadczenia od doręczyciela (gdy pacjent jest  
w ciężkim stanie), organizowaniu – na życzenie pacjenta lub rodziny - spotkań  
z notariuszem, organizowaniu usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla pacjentów, 
poszukiwaniu członków bliskiej rodziny pacjenta, pomocy przy organizacji 
pogrzebu, pomocy w uzyskaniu zasiłku i posiłków z MOPS,  

• zapewnienie pacjentom oddziału stacjonarnego opieki wolontariuszy, 

• udzielanie przez Stowarzyszenie wsparcia rodzinom pacjentów, które polega 
m.in. na organizowaniu paczek świątecznych, prezentów z okazji Dnia Dziecka  
i udzielaniu niezbędnej pomocy zarówno dla dzieci będących pacjentami jak  
i dla dzieci osieroconych. Ponadto Stowarzyszenie czasami opłaca dodatkową 
rehabilitację specjalistyczną chorych dzieci, pozyskuje dary w postaci produktów 
niezbędnych rodzinom potrzebującym wsparcia, 

• zatrudnianie przez Stowarzyszenie terapeuty zajęciowego, który pracuje  
z pacjentami oddziału stacjonarnego i w ramach pobytów dziennych, prowadząc 
m.in. terapie zajęciowe, biblioterapie, muzykoterapie i gry towarzyskie. 
Pacjentów odwiedzają dzieci ze szkół i przedszkoli z Jasełkami i koncertami,  
a u dzieci będących pod opieką Hospicjum bywają psy z Fundacji Psy Dzieciom, 

• współpraca z duchownymi różnych wyznań,  

                                                      
27 Po 30 przypadków z opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej dla dorosłych oraz 13 przypadków opieki 
domowej dla dzieci. 
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• powołanie przez Stowarzyszenie Zespołu Wsparcia Osieroconych, który oferuje 
współpracę z psychologami, pracownikiem socjalnym, kapelanem oraz 
prawnikiem. Zespół ten organizuje również  indywidualne spotkania  
i rozmowy telefoniczne dla osób w żałobie lub potrzebujących rozmowy 
indywidualnej, organizuje msze święte dla osieroconych, a po nich spotkania  
i poczęstunek dla tych osób. Zespół udziela również  informacji o portalu 
www.tumbopomaga.pl, przygotowanym dla dzieci i młodzieży w żałobie oraz dla 
ich rodziców, opiekunów i nauczycieli, 

• organizowanie pobytów dziennych w Hospicjum, w których uczestniczą pacjenci 
objęci opieką domową i pacjenci z oddziału stacjonarnego.  
W ramach tych pobytów organizowane są spotkania z ciekawymi osobami, bale 
karnawałowe i spotkania andrzejkowe, a dla pacjentów w lepszym stanie 
organizowane są wyjazdy i wyjścia do teatru. Pozostali pacjenci uczestniczący 
w tych pobytach, mają również zapewnioną i opłaconą rehabilitację,  

• opracowanie i rozdawanie pacjentom i członkom ich rodzin informatorów 
zawierających informacje o zakresie możliwej pomocy,  

• zapewnienie dostępu m.in. do fryzjera, 

• zatrudnianie personelu o wysokich kwalifikacjach - ponad 90% pielęgniarek 
posiada wyższe wykształcenie, w tym ponad 50% posiada specjalizację  
z medycyny paliatywnej. Stowarzyszenie opłaca koszty uczestnictwa personelu 
w konferencjach i szkoleniach, 

• zatrudnianie 9 opiekunek medycznych, które w znacznym stopniu odciążyły 
zespoły pielęgniarskie w zakresie pielęgnacji pacjentów. 

Z informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej28 w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit. f ustawy o NIK wynikało, że w ramach współpracy z Hospicjum pracownicy tych 
ośrodków na bieżąco są informowani o osobach potrzebujących wsparcia  
w rozwiązywaniu ich problemów socjalno-bytowych, i tak np. w przypadku MGOPS  
w Pasłęku w okresie objętym kontrolą dotyczyło to siedmiu osób, MOPS  
w Elblągu – sześciu i GOPS w Rychlikach – jednej. Nawiązano też współpracę  
z DPS „Niezapominajka” w Elblągu, którego podopieczni bywają również pacjentami 
Hospicjum29. 

 (akta kontroli str.412-425) 

1.7. W zakresie problemów w realizacji świadczeń Dyrektor Hospicjum podała m.in., 
że największym problemem było niedofinansowanie świadczeń paliatywnych  
i hospicyjnych. Stowarzyszenie wspierało działalność Hospicjum poprzez 
przekazywanie środków na zakup leków i kupowanie sprzętu medycznego. Ponosiło 
również koszty związane z użytkowaniem budynków i remontami. W 2017 r. 
obniżono stawkę bazową za punkt rozliczeniowy (woj. warmińsko-mazurskie 
znalazło się w grupie trzech województw z najniższą stawką w kraju). W 2018 r. 
podniesiono wprawdzie ww. stawkę, ale kosztem zmniejszenia liczby 
zakontraktowanych łóżek. Problemem są również świadczenia ponadlimitowe, które 
nie zostały w całości opłacone przez OW NFZ. Każde wolne łóżko jest 
wykorzystywane bez względu na wartość kontraktu. Dyrektor podała również,  
że zasadnym byłoby włączenie OPH dzieci do pediatrii, bowiem 90% dzieci objętych 
opieką Hospicjum choruje na schorzenia inne niż nowotworowe (wady rozwojowe, 
choroby metaboliczne i neurologiczne). Również katalog świadczeń 
gwarantowanych, w przypadku dzieci, obejmuje wiele schorzeń, nie tylko 

                                                      
28 Działających na terenie powiatu elbląskiego 

29 DPS nie prowadzi rejestrów osób których Hospicjum objęło opieką.  
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nowotworowych. Zdaniem Dyrektor niezbędny jest nadzór merytoryczny 
konsultantów pediatrii oraz obowiązek zatrudniania pediatry.  

(akta kontroli str.426-428) 

2. Realizacja świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej 

2.1. Na podstawie próby przeprowadzonej na dokumentacji 40 pacjentów30 
stwierdzono m.in., że w ramach OPH 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 wszystkim  pacjentom, którzy zgłosili dolegliwości bólowe (55,0%),  
a w odniesieniu do 73% ból monitorowano w sposób ciągły, 

− z opieki psychologa skorzystało łącznie 10 osób, spośród których dziewięć osób 
(81,8%) było pacjentami hospicjum stacjonarnego, jedna zaś (9,1%) - hospicjum 
domowego dla dzieci, 

− z rehabilitacji  skorzystało sześciu pacjentów, z tego 33,3% pacjentów hospicjum 
stacjonarnego oraz 66,7% pacjentów hospicjum domowego dla dzieci, 

− wypożyczenie sprzętu31 medycznego - łącznie udostępniono go 15 pacjentom 
(37,5%), z tego ośmiu pacjentom (53,3%) hospicjum domowego dla dzieci (m.in. 
pulsoksymetry stacjonarne i napalcowe, koncentratory tlenu stacjonarne  
i transportowe, ssaki, pompa infuzyjna), pięciu pacjentom (33,3%) hospicjum 
domowego dla dorosłych (m.in. balkonik i koncentrator tlenu), jednemu pacjentowi 
(6,7%)  hospicjum stacjonarnego (orteza) oraz jednemu (6,7%)  - poradni medycyny 
paliatywnej (koncentrator tlenu), 

− wizyty w hospicjum domowym odbywały się z częstotliwością określoną 
rozporządzeniem w sprawie OPH, a wszystkich porad i wizyt udzielał lub 
przeprowadzał personel posiadający stosowne kwalifikacje – poza dwoma 
przypadkami opisanymi w części „Ustalone nieprawidłowości” - wykazany przez 
Stowarzyszenie w obowiązujących w okresie objętym kontrolą umowach OPH jako 
zasoby, 

− wszystkie wizyty w poradni medycyny paliatywnej były wizytami domowymi, zaś 
świadczeń udzielał personel posiadający kwalifikacje określone  
w rozporządzeniu w sprawie OPH. 

(akta kontroli str.443-453) 

W Hospicjum w 2015 r. zatrudnione były dwie osoby na stanowisku fizjoterapeuty, 
które nie spełniały wymogów określonych w części III pkt 4 załącznika nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie OPH. Osoby te nie posiadały bowiem ukończonego 
trzymiesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji (ukończone studia na 
kierunku wychowanie fizyczne), a także ukończonej szkoły dającej uprawnienia 
technika fizjoterapii (ukończona szkoła policealna).  
Na podstawie badanej próby 40 pacjentów ustalono, że ww. osoby udzielały 
świadczeń dwóm pacjentom w tym jednemu z hospicjum domowego dla dzieci – 4 
wizyty, a drugiemu w warunkach stacjonarnych – 35 świadczeń.  

                                                      
30 Wybranych losowo, w tym 9, którym udzielono świadczeń w warunkach stacjonarnych, 9 – w warunkach 
ambulatoryjnych, 13 – w warunkach domowych dla dorosłych i 9 w warunkach domowych dla dzieci. Dzieci 
stanowiły 22,5% pacjentów, a dorośli 77,5%, z tego najwięcej w wieku powyżej 65 lat (65%). Podstawą przyjęcia 
ich do opieki były głównie choroby nowotworowe - 31 pacjentów (100% objętych badaniem pacjentów dorosłych) 
oraz 1 dziecko (11,1% objętych badaniem dzieci). 
31 W przypadku zarówno sprzętu medycznego jak i pomocniczego, określonych rozporządzeniem w sprawie 
OPH, był on udostępniony wszystkim osobom, którzy zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej go używały 
lub potrzebowały.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor Hospicjum wyjaśniła, że osoby te posiadały wieloletnie doświadczenie 
zawodowe w rehabilitacji pacjentów paliatywnych i uprawnienia do wykonywania 
zawodu kinezyterapeuty. W Hospicjum pracowały na tym właśnie stanowisku.  
Po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie OPH jedna z tych osób przekwalifikowała 
się i z dniem 30.06.2015 r. odeszła z pracy32, zaś druga z dniem 31.12.2015 r. 
zakończyła współpracę z Hospicjum33 z powodu braku stosownych kwalifikacji. Dyrektor 
podała również, że zapewnienie rehabilitacji jest jednym z ważniejszych zadań 
Hospicjum i w celu zapewnienia jej ciągłości lipcu 2015 r. zatrudniono dwóch 
rehabilitantów posiadających uprawnienia wynikające z ww. rozporządzenia.  

(akta kontroli str.435-453) 

2.2. Na podstawie próby dokumentacji medycznej 40 pacjentów, których objęto 
badaniem stwierdzono m.in., że dokumentacja: 

− prowadzona była w postaci papierowej i elektronicznej, przy czym w elektronicznej 
umieszczano również zeskanowane m.in. skierowania, wyniki badań, karty z leczenia 
szpitalnego oraz zgody i oświadczenia pacjentów i ich rodzin,  

− zawierała informacje dotyczące stanu choroby, procesu diagnostycznego, 
leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, w tym m.in. monitorowano objawy 
somatyczne, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji, 

− we wszystkich zbadanych przypadkach (papierowej i elektronicznej) zawierała 
skierowanie stanowiące podstawę objęcia opieką przez Hospicjum. 

Ponadto w dokumentacji odnotoano wizyty personelu medycznego w domu chorego 
we wszystkich zbadanych przypadkach, potwierdzone na kartach wizyt, a także  
w przypadkach pacjentów niezdolnych do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie 
świadczenia OPH, zgodę na objęcie opieką podpisywali członkowie najbliższej 
rodziny. Dotyczyło to czterech pacjentów, w tym dwojga dzieci. 

(akta kontroli str.443-453) 

2.3. W stosunku do wszystkich 40 pacjentów, których dokumentację medyczną 
objęto badaniem, zastosowano dobre praktyki polegające m.in. na: 

− udzieleniu pomocy socjalnej w postaci m.in. paczek świątecznych  
i okolicznościowych (np. z okazji Dnia Dziecka) oraz artykułów szkolnych dzieciom 
objętym pomocą hospicjum domowego; 

− objęciu opieką wolontariuszy wszystkich badanych pacjentów hospicjum 
stacjonarnego. Z Hospicjum na stałe współpracuje dziewięciu wolontariuszy (w tym 
trzech z zakładu karnego)34, którzy w dogodnych godzinach zajmują się m.in. toaletą  
i karmieniem pacjentów, dotrzymaniem towarzystwa, pomocą personelowi itp.; 

− objęciu opieką duchową wszystkich pacjentów hospicjum stacjonarnego, której 
udzielał ksiądz zatrudniony w Hospicjum oraz zakonnica będąca wolontariuszką.  
W przypadku pacjentów objętych opieką hospicjum domowego również jest 
możliwość wizyty kapelana z Hospicjum, jednakże najczęściej korzystają oni  
z opieki księdza ze swojej parafii; 

− umożliwieniu pomocy w postaci grup wsparcia – każdemu pacjentowi i jego rodzinie 
rozdawane są ulotki zawierające informacje na temat rodzaju wparcia oraz miejsca 
ich udzielania. 

 (akta kontroli str.414-416, 443-453,470-473) 

                                                      
32 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z dnia z dnia 1.01.2011 r., pracownik w wieku emerytalnym. 
33 Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
34 Hospicjum nie prowadzi ewidencji czasu pracy wolontariuszy w odniesieniu do poszczególnych pacjentów. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.4. Przeprowadzone w toku kontroli oględziny oddziału stacjonarnego Hospicjum 
wykazały, że pacjenci mają do dyspozycji nowy budynek wraz z zagospodarowanym 
wokół terenem zielonym. Oddział dysponuje 14 salami chorych, w tym trzy sale są 
jednoosobowe, osiem dwuosobowych i trzy trzyosobowe. Każda sala wyposażona 
jest w sterowane za pomocą pilota łóżka szpitalne, które posiadają materace 
przeciwodleżynowe i wysięgniki z trójkątem do podnoszenia. Sale są klimatyzowane 
i wyposażone w dzwonki służące do przywołania personelu. W każdej sali jest 
telewizor oraz meble służące do przechowywania rzeczy osobistych pacjentów.  
Z dziewięciu sal chorych jest możliwość bezpośredniego wyjścia do ogrodu. 
Pacjenci mają również do dyspozycji salę rehabilitacji, oranżerię, miejsce do 
spotkań w ogrodzie oraz kaplicę. Oddział dysponuje również własną kuchnią. 
Pacjenci leżący mają do dyspozycji pięć łazienek z wannami wyposażonymi  
w podnośniki. W oddziale jest również sala pro morte. 

(akta kontroli str.454-469) 

2.5. Przeprowadzone badanie dokumentacji 40 pacjentów wykazało, że zgodnie  
z § 3 załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów, przy 
realizacji świadczeń Hospicjum zachowało należytą staranność oraz podejmowało 
działania mające na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń. 

W latach 2015-2018 (I półrocze) do Stowarzyszenia nie wpłynęła żadna skarga na 
sposób udzielania świadczeń OPH. 

(akta kontroli str.443-453, 474) 

3. Rozliczenia z OW NFZ 

3.1. Raporty statystyczne przekazywane przez Hospicjum  do 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 dni opieki wykazywano prawidłowo, z uwzględnieniem przerw  
w opiece (głównie na czas udzielania świadczeń u innych świadczeniodawców) oraz 
prawidłowo wykazywano jednostki rozliczeniowe. 

(akta kontroli str.475-482) 

3.2. W Hospicjum w latach 2015-2018 (I półrocze) Warmińsko-Mazurski OW NFZ 

nie przeprowadził żadnej kontroli w zakresie OPH.  

(akta kontroli str.483) 

3.3. W latach 2015-2018 (I półrocze) Hospicjum nie prowadziło z Warmińsko-

Mazurskim OW NFZ żadnych sporów sądowych dotyczących świadczeń OPH.  

(akta kontroli str.484) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

IV. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków, ponieważ stwierdzone 
nieprawidłowości wystąpiły tylko w 2015 r. i w tym samym roku zostały przez 
kontrolowaną jednostkę wyeliminowane. Badania dotyczące lat 2016-2018  
(I półrocze) nie wykazały nieprawidłowości w realizacji świadczeń OPH.  

 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

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

 

Olsztyn, 10 grudnia 2018 r. 

 

 

 

Kontroler 

Joanna Łukasik 

Specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

podpis 

 

 

 

Dyrektor Delegatury 

Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie 

z up. Józef Bogdański 

p.o. Wicedyrektora 

 

 

........................................................ 

podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


