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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu 

Kontroler Andrzej Borowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr 87808 z dnia 
22 sierpnia 2013 r.  

                                                                                        (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, 
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Filip Nowak, Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Z dniem 26 sierpnia 2013 r. obowiązki Dyrektora Oddziału NFZ pełni 
Tomasz Uher. 

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 171-173) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

W latach 2011-2013 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia2, 
w oparciu o przeprowadzane analizy jakości i dostępności świadczeń w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza3 planował zakup świadczeń rehabilitacyjnych na podstawie  
przyjętego na poszczególne lata planu finansowego. Plany zakupów świadczeń 
uwzględniały regionalne priorytety i wyliczone wskaźniki dostępności do usług 
rehabilitacyjnych dla obszarów kontraktowania świadczeń, w czym pomocna była 
współpraca z właściwymi konsultantami wojewódzkimi oraz podmiotami 
wykonującymi zabiegi z zakresu rehabilitacji medycznej. Wartość planowanych 
zakupów świadczeń rehabilitacyjnych w kontrolowanym okresie wzrastała średnio 
o 3,8% rocznie i plasowała województwo opolskie powyżej średniej krajowej, 
a w zakresie rehabilitacja kardiologiczna na najwyższym poziomie w kraju. Wzrost 
ten nie miał jednak znaczącego wpływu na średni czas oczekiwania na 
wykonywanie świadczeń. Oddział NFZ był prawidłowo przygotowany do 
przeprowadzania postępowań konkursowych, zapewnił udział w komisjach 
konkursowych wymaganej liczbie przeszklonych osób, odpowiednią i właściwie 
zabezpieczoną bazę lokalową do obsługi ofert i świadczeniodawców. W ramach 
postępowań konkursowych negocjacje przeprowadzono ze wszystkimi oferentami, 
a przebieg tych czynności był prawidłowo udokumentowany. Stwierdzone w trakcie 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna, 
2 Dalej: Oddział NFZ, 
3 Dalej: rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja medyczna lub świadczenia rehabilitacyjne. 
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postępowania konkursowego braki w dokumentacji składanej przez 
świadczeniodawców były terminowo uzupełniane, a wobec podmiotów składających 
ofertę po raz pierwszy, komisje konkursowe każdorazowo przeprowadziły kontrole 
rzetelności przedstawianych w ofercie informacji. Oceny ofert dokonywane były 
zgodnie z obowiązującymi kryteriami. Do rozliczania tych świadczeń 
wykorzystywany był system informatyczny umożliwiający weryfikację składanych 
przez świadczeniodawców sprawozdań rozliczeniowych, a prawidłowość realizacji 
umów była przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez pracowników Oddziału 
NFZ. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły sfinansowania przez Oddział NFZ 
w latach 2011 i 2012 świadczeń rehabilitacyjnych na kwotę 2 965,51 tys. zł 
wykonywanych ponad limity wyznaczone w umowach zawartych ze 
świadczeniodawcami. Ponadto w prowadzonych postępowaniach wyboru ofert na 
świadczenia rehabilitacyjne w sześciu przypadkach brak było wymaganego 
pisemnego uzasadnienie propozycji wyjściowych do negocjacji. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie dostępu do usług rehabilitacyjnych 
finansowanych ze środków publicznych 

1.1 W latach 2011 i 2012 w planie finansowym Oddziału NFZ przyjął wysokość 
świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza odpowiednio: 48 039,00 tys. zł 
i 50 865,00 tys. zł. Wykonanie świadczeń wyniosło odpowiednio: 48 039,00 tys. zł, 
tj.100% i 50 368,45 tys. zł, tj. 99,02%. Wykonanie świadczeń opieki zdrowotnej4 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza w 2011 r. i 2012 r., według umów5 wynosiło 
odpowiednio: 51 703,98 tys. zł i 53 827,78 tys. zł. W 2011 r. najwyższy poziom 
realizacji świadczeń uzyskano w takich zakresach jak: fizjoterapia ambulatoryjna – 
16 261,53 tys. zł, rehabilitacja neurologiczna - 8 422,64 tys. zł, rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 8 753,33 tys. zł i rehabilitacja 
kardiologiczna w warunkach stacjonarnych - 8 142,71 tys. zł, a w 2012 r. najwyższe 
wydatki wystąpiły w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna - 17 149,02 tys. zł, 
rehabilitacja neurologiczna - 9 062,93 tys. zł i rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach stacjonarnych - 9 180,83 tys. zł. Różnica pomiędzy wykonaniem planu 
finansowego, a wykonaniem świadczeń według umów w danym roku wynikała 
z rozliczeń międzyokresowych kosztów (ugód, kosztów migracji świadczeniobiorców 
pobierających świadczenia poza województwem opolskim, ubezpieczenia 
powszechnego) i księgowania rachunków z roku poprzedniego. 
                                          (dowód: akta kontroli str. 3-8, 10 -18, 167-170, 523-526b) 
Przy określaniu potrzeb zdrowotnych Oddział NFZ uwzględniał najważniejsze 
problemy zdrowotne wynikające, m.in. z sytuacji epidemiologicznej na obszarze 
województwa opolskiego. W latach objętych kontrolą przeprowadzano analizę 
sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa w oparciu o dane GUS, Opolskiego 
Centrum Zdrowia Publicznego oraz dane własne, jak też analizę wskaźnikową 
liczby świadczeń6 (jednostek rozliczeniowych) zakontraktowanych i wykonanych 
w  poszczególnych rodzajach i zakresach (m.in. w rodzaju rehabilitacja lecznicza) 
w latach poprzednich, w odniesieniu do liczby mieszkańców poszczególnych 
powiatów województwa. W planach zakupu uwzględniano również wzrost liczby 
osób w wieku poprodukcyjnym oraz wydłużanie przeciętnego wieku życia. 
                                                             (dowód: akta kontroli str. 19-27, 50-58, 69-78) 
Plany zakupu świadczeń, w kontrolowanym okresie Oddział NFZ opracował zgodnie 
z obowiązującą procedurą Definiowania priorytetów i planowania zakupu 
świadczeń7. Jednym z etapów planowania świadczeń wynikającym z procedury jest 
wyznaczenie regionalnych priorytetów zdrowotnych, które w 2011 r. dotyczyły: 
rozwoju środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, zmniejszenia 
częstości powikłań oraz poprawa jakości życia pacjentów przy leczeniu 
nerkozastępczym8, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności 
z powodu chorób naczyniowo-sercowych, zmniejszenie przedwczesnej 
zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń 
układu kostno-stawowego, zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu 

                                                      
4 Dalej : świadczeń, 
5 Wykonanie umów obejmuje wartość świadczeń zrealizowanych na rzecz ubezpieczonych w Oddziale NFZ i na 
rzecz ubezpieczonych z innych oddziałów wojewódzkich. Plan finansowy dotyczy  świadczeń wykonanych na 
rzecz ubezpieczonych w Oddziale NFZ wykonanych w województwie i poza województwem. Plan finansowy 
obejmował  również ugody pozasądowe,  
6 Dalej: jednostek rozliczeniowych, punktów,  ilość świadczeń/jednostek, lub liczba jednostek, 
7 Wprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia pismem znak: DSOZ/2012/075/1544/W/22900/KKU 
z 3 września 2012 r. – zmiana procedury Nr 2010/001/DSOZ/PZ/1.1, 
8 Leczenie metodą dializy otrzewnowej. 
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okulistyki – usunięcia zaćmy i zwiększenie dostępności świadczeń ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej głównie kosztochłonnych badań diagnostycznych. W 2012 r. 
dodatkowo przyjętym priorytetem było zwiększenie dostępu do świadczeń dla osób 
uzależnionych od substancji psychoaktywnych, udzielanych w warunkach 
ambulatoryjnych i dziennych, w tym w zakresie leczenia substytucyjnego, 
a w 2013 r. wprowadzono ponadto priorytet dotyczący zabezpieczenia dostępu do 
świadczeń żywienia pozajelitowego w warunkach domowych wszystkim pacjentom 
województwa wymagającym tego typu świadczeń. Przyjęte w kontrolowanym 
okresie priorytety nie obejmowały bezpośrednio świadczeń w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza, ale powiązane były z priorytetem ograniczenia negatywnych skutków 
przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego.  
                                            (dowód: akta kontroli str. 40-49, 66-68, 93-95, 759-780) 
Sporządzone przez Oddział NFZ plany zakupu na lata 2011-2013 zostały 
terminowo zatwierdzone w przez Dyrektora Oddziału, odpowiednio w dniach 
31 sierpnia 2010 r., 24 października 2011 r. i 25 września 2012 r. Plany te, 
w odniesieniu do świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza obejmowały 
następujące zakresy świadczeń: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, 
fizjoterapia ambulatoryjna, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, 
rehabilitacja dzienna ogólnoustrojowa, rehabilitacja słuchu i mowy, rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja kardiologiczna 
stacjonarna, rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych 
i rehabilitacja neurologiczna stacjonarna. Oddział NFZ przy określaniu obszarów 
kontraktowania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza uwzględniał liczbę 
podmiotów udzielających świadczeń w danym zakresie oraz ich rozmieszczenie 
terytorialne. W zakresie świadczeń lekarskiej opieki ambulatoryjnej, obszar 
kontraktowania ustalony był na poziomie powiatu i grupy powiatów, natomiast 
w zakresie świadczeń fizykoterapii ambulatoryjnej obszar kontraktowania ustalono 
na poziomie powiatu. W pozostałych zakresach obszarem kontraktowania był 
poziom województwa.  
                                                 (dowód: akta kontroli str. 16-28, 50-59, 69-80, 85, 96) 
1.2 Oddział NFZ przygotowując plany zakupu świadczeń rehabilitacji leczniczej na 
2011 r. przeprowadzał zarówno analizę dostępności usług rehabilitacyjnych i ich 
jakości, jak i analizę kosztów tych świadczeń. Działania Oddziału NFZ w trakcie tych 
analiz ukierunkowane zostały na zwiększenie i wyrównanie dostępności do 
świadczeń rehabilitacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępności do tych 
świadczeń dla poszczególnych powiatów województwa opolskiego. Analizowano 
dostępność przestrzenną kierując się rozmieszczeniem terytorialnym podmiotów 
realizujących świadczenia oraz tzw. dostępnością organizacyjną (harmonogramem 
pracy, wyposażeniem w sprzęt i aparaturę oraz kwalifikacje personelu). 
Na podstawie przedłożonych schematów rozmieszczenia świadczeniodawców na 
obszarze województwa opolskiego w poszczególnych zakresach rehabilitacji 
leczniczej, według stanu na koniec 2012 r. stwierdzono, że najwięcej 
świadczeniodawców (126) realizowało świadczenia w zakresie fizjoterapii 
ambulatoryjnej, które udzielono 64 346 pacjentom. W pięciu kolejnych zakresach 
świadczenia były wykonywane na poziomie województwa. I tak: lekarska 
ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - 19 świadczeniodawców (9 705 pacjentów), 
rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 4 świadczeniodawców 
(4 143 pacjentów), rehabilitacja kardiologiczna - 2 świadczeniodawców (2 255 
pacjentów), rehabilitacja pulmonologiczna - jeden świadczeniodawca (564 
pacjentów) oraz rehabilitacja neurologiczna - 5, a od 1 lipca 2013 r. czterech 
świadczeniodawców (1 359 pacjentów).  
                            (dowód: akta kontroli str. 18-29, 50-59, 69-80, 160-163, 245-250b) 
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W trakcie kontroli, analizując dostępność do świadczeń - liczbę jednostek 
rozliczeniowych przypadających na 10 tys. mieszkańców ubezpieczonych  
stwierdzono, że w województwie opolskim, wg umów na 2011 r. na  świadczenia 
rehabilitacyjne przypadało około 480 tys. jednostek rozliczeniowych przy średniej 
krajowej  około 430 tys. jednostek, a według umów na 2012 r. na świadczenia te 
przypadało 538 tys. jednostek przy średniej krajowej 492 tys. jednostek 
rozliczeniowych. Pomimo kontraktowania świadczeń powyżej średniej krajowej nie 
nastąpiło skrócenie czasu oczekiwania i zmniejszenie liczby pacjentów 
oczekujących na świadczenie. I tak w przypadku: a/ fizjoterapii ambulatoryjnej - na 
koniec 2010 r. oczekiwało 8 513 pacjentów - czas oczekiwania wynosił 41 dni, a na 
30 czerwca 2012 r. 17 289 pacjentów - czas oczekiwania wynosił 61 dni, 
b/ rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych - na koniec 2010 r. 
oczekiwało 3 196 pacjentów - czas oczekiwania wynosił 282 dni, a na koniec 2012 r. 
3277 pacjentów - czas oczekiwania 312 dni, c/ rehabilitacji neurologicznej - na 
koniec 2010 r. 224 pacjentów - czas oczekiwania 138, a na koniec 2012 r. – 296 
pacjentów - czas oczekiwania 452 dni i d/ rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale  
dziennym - na koniec 2010 r. oczekiwało 536 pacjentów - czas oczekiwania 155 dni, 
a na koniec 2012 r. 472 pacjentów - czas oczekiwania 140 dni.  
                                                          (dowód: akta kontroli str. 55, 159-163, 245-284) 
Przyczyną wykazanego znacznego wydłużenia czasu oczekiwania i jednoczesnego 
wzrostu liczby oczekujących wynikała ze zmian dotyczących zakresu danych 
sprawozdawczych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
9 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych 
informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym 
do finansowania świadczeń ze środków publicznych9, gdzie średni czas oczekiwania 
jest obliczony w oparciu o dane o osobach skreślonych z list oczekujących 
z powodu wykonania świadczenia w okresie ostatnich 6 miesięcy, a nie jak 
dotychczas w okresie 1 miesiąca sprawozdawczego. W związku z opublikowaniem 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych10 od okresu sprawozdawczego za luty 2012 r. zmianie uległ zakres 
danych sprawozdawczych dotyczących list oczekujących. Obecnie 
świadczeniodawcy mają obowiązek przesyłać informacje w podziale na kategorie 
medyczne przypadek pilny i przypadek stabilny w odniesieniu do komórek 
organizacyjnych, procedur medycznych oraz programów terapeutycznych 
podlegających sprawozdawczości.  
                                                                               (dowód: akta kontroli str. 285-286) 
W celu wyrównania dysproporcji w dostępności do świadczeń rehabilitacji w planie 
zakupów na 2013 r. Oddział NFZ zwiększył wydatki na świadczenia w zakresach: 
fizjoterapia ambulatoryjna o 11%, lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 
o 100,2%, rehabilitacja dzienna ogólnoustrojowa o 6%, a w zakresie rehabilitacja 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego o 15% (dostosowano do rzeczywistego 
wykonania za rok 2012). Porównując wielkość środków finansowych w rehabilitacji 
leczniczej w 2012 roku, w kwocie 573,3 tys. zł w przeliczeniu na 10 tys. 
ubezpieczonych11 oraz plan zakupy świadczeń na 2013 r. w kwocie 607,9 tys. zł 

                                                      
9 Dz. U. Nr 159, poz.1073, 
10 Dz. U.  Nr 215, poz. 1273, 
11 W woj. opolskim populacja ubezpieczonych wg Centralnego wykazu ubezpieczonych w latach 2011-2013  
wynosiła 941 305 tys. osób. Wielkość ta była przyjmowana do wyliczenia wskaźników wydatkowanych środków 
na 10 000 ubezpieczonych. Wartość zawartych umów na świadczenia rehabilitacyjne na 31.12.2011 r. wyniosła 
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stwierdzono, że nastąpił wzrost wartości świadczeń o 6,0%, a w porównaniu do 
średniej krajowej planu zakupów (547 723,00 zł12) był wyższy o 10,9%. Plasowało 
to województwo opolskie na czwartym miejscu w kraju. Podobnie kształtowała się 
liczba jednostek rozliczeniowych w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych. Oddział 
NFZ w 2012 r. w rehabilitacji leczniczej zakontraktował świadczenia w liczbie 
523 992 jednostek13, a w 2013 r. w kontraktowaniu liczby świadczeń nastąpił wzrost 
do 555 768 jednostek14, tj. o 6,0%, co w porównaniu do średniej krajowej planu 
zakupów wynoszącej 508 814 jednostek15 było wyższe o 9,2%.  
                               (dowód: akta kontroli str.19-80, 280-281,284, 453-456,521-525) 

1.3 W latach objętych kontrolą Oddział NFZ przygotowując postępowania 
konkursowe, w tym w rodzaju rehabilitacja lecznicza zorganizował dwa spotkania 
z konsultantami wojewódzkimi, których tematem było finansowanie świadczeń 
opieki zdrowotnej na lata 2011, 2012 i 2013. Na spotkania te zapraszano 
przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Oddział NFZ podejmował także 
współpracę z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii Oddział Opolski16, gdzie m.in. 
konsultowano planowane kryteria oceny składanych przez świadczeniodawców 
ofert szczególnie dotyczących personelu realizującego świadczenia, warunków 
lokalowych, czasu pracy gabinetów fizykoterapii, zakresu i kompleksowości 
wymaganych zabiegów i wyposażenia placówek w specjalistyczny sprzęt. 
                                                                               (dowód: akta kontroli str. 174-211)   
W ramach wymiany informacji Oddział NFZ przekazywał Towarzystwu Fizjoterapii 
informacje dotyczące zasad kierowania oraz czasu trwania rehabilitacji (fizjoterapii) 
osób dorosłych w warunkach domowych. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
fizjoterapii w ramach swoich obowiązków skierował do Oddziału NFZ pismo, 
w którym zwracał uwagę na prawidłowość wymaganego przez NFZ trybu przyjęcia 
pacjenta, obowiązującego w przypadku rehabilitacji neurologicznej oraz podjęcia 
działań mających na celu zapewnienie równego dostępu do tych świadczeń. 
Oddział NFZ w grudniu 2012 r. zwrócił się w tym zakresie do Prezesa NFZ 
o nowelizację ww. zarządzenia, co umożliwiłoby poprawę dostępności świadczeń 
dla pacjentów w zakresie rehabilitacji neurologicznej. Postulowane zamiany nie 
zostały wprowadzone. 
                                                                                (dowód: akta kontroli str.209-224) 
1.4 Oddział NFZ w IV kwartale 2010 r. ogłosił 33 postępowania konkursowe na 
udzielanie w latach 2011-2013 świadczeń rodzaju rehabilitacja lecznicza w oparciu 
o Procedury konkursu ofert i rokowań wprowadzone przez Prezesa NFZ17.  Jedno 
dodatkowe postępowanie w trybie konkursu ofert ogłoszono w maju 2011 r. 
Ponadto w okresie objętym kontrolą Oddział NFZ przeprowadził osiem postępowań 
w trybie rokowań, z których sześć przeprowadzono ponieważ uprzednio 
prowadzone postępowanie w trybie konkursu ofert zostało unieważnione, 
a szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń były takie same jak w konkursie ofert (art. 144 pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
                                                                                                                                       
51 985 715,66 zł. Wyliczony wskaźnika na 10 tys. ubezpieczonych wynosił 552 272,81 zł, a w 2012 r. wartość 
zawartych umów na 31.12.2012 r. wynosiła 53 965 736,59 zł, co w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych daje 
wskaźnik 573 307,65 zł. Wyliczony wskaźnik zakupu świadczeń na 2013 r. wynosił 607 940,58 zł 
(57 225 751,52 zł : 941 305 x10 000),  
12 Wyliczony wskaźnik na 10 tys. ubezpieczonych wynosił 547 723,00 zł (2 044 973 235 : 37 335 917 x10 000), 
13 Wyliczony wskaźnik na 10 tys. ubezpieczonych wynosił 523 992,01 punktów (49 323 630 : 941 305x10 000), 
14 Wyliczony wskaźnik na 10 tys. ubezpieczonych wynosił 555 768,82  punktów (52 314 803 : 941 305x10 000), 
15Wyliczony wskaźnik na 10 tys. ubezpieczonych wynosił 508 814 punktów (1 899 705 194: 
37 335 917X10 000), 
16 Dalej: Towarzystwo Fizjoterapii, 
17 Procedura konkursu ofert lub rokowań prowadzona na podstawie ustawy o świadczeniach (…) Wersja 5.6. - 
2010 r. wprowadzona pismem Prezesa NFZ nr CF/DSOZ/KAC/2010/075/0830/W/18141, dalej: Procedura. 
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publicznych18), a dwa przeprowadzono gdyż zachodziła pilna potrzeba zawarcia 
umowy o udzielenie świadczeń, której wcześniej nie można było przewidzieć 
(art. 144 pkt 2 ww. ustawy). Do przeprowadzenia ww. postępowań Dyrektor 
Oddziału NFZ zarządzeniami wewnętrznymi19, spośród pracowników 
merytorycznych Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej20, powołał komisje 
konkursowe, w skład których wchodziło od trzech do siedmiu osób. W latach 2012 
i 2013 Oddział NFZ ogłosił i przeprowadził po jednym postępowaniu konkursowym 
w trybie konkursu ofert, do przeprowadzenia, których Dyrektor Oddziału NFZ 
powołał trzyosobowe komisje konkursowe21, w tym dwie osoby spośród 
pracowników merytorycznych, a jedna (protokolant) spoza WSOZ. Łącznie 
w okresie objętym kontrolą Oddział NFZ ogłosił i przeprowadził 44 postępowania, 
w wyniku których zawarł umowy i finansował udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych 
do końca 2013 roku. 
                                                                (dowód: akta kontroli str. 133-141, 147-158) 
Oddział NFZ przed rozpoczęciem w 2010 r. postępowań konkursowych w ww. 
rodzaju świadczeń przeprowadził szkolenia dla pracowników (członków komisji 
konkursowych) biorących udział w kontraktowaniu, które obejmowały, m.in. zasady 
i procedurę postępowania oraz zadania członków komisji  wynikające z zarządzenia 
nr 49/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków 
postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej22. W dniu 27 października 2011 r. przeprowadzone zostało również 
szkolenie dla nowozatrudnionych pracowników, które dotyczyło obsługi programu 
informatycznego wspomagającego przeprowadzenie postępowań konkursowych. 
W trakcie przygotowań do kontraktowania na 2011 r. Oddział NFZ ogłaszał 
harmonogram spotkań ze świadczeniodawcami w sprawie kontraktowania 
świadczeń, m.in. w rodzaju rehabilitacja lecznicza.  
Ogłoszenia o konkursie zamieszczone były na stronie internetowej Oddziału NFZ, 
a także informacje dotyczące konkursu ofert na bieżąco były przekazywane (drogą 
elektroniczną) zainteresowanym podmiotom leczniczym dotychczas wykonującym 
świadczenia rehabilitacyjne. W Oddziale NFZ zapewnione były prawidłowe warunki 
pracy członków komisji, a pomieszczenia w których znajdował się sprzęt oraz 
dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowań były zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
                                                                       (dowód: akta kontroli str. 142, 226-234)      
1.5 Do konkursu ofert na udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza 
w latach 2011-2013 przystąpiło 99 świadczeniodawców, z tego 19 podmiotów 
publicznych, które złożyły 53 oferty w ośmiu zakresach23 i 80 podmiotów 

                                                      
18 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm., dalej: ustawa o świadczeniach zdrowotnych, 
19 Zarządzenie Dyrektora Oddziału NFZ: nr 103/2010 z dnia 01.09.2010 r.  ze zm. w sprawie powołania komisji 
prowadzących otwarcie ofert w postępowaniach poprzedzające zawieranie umów na 2011 r. we wszystkich 
rodzajach świadczeń, nr 104/2010 z dnia 01.09.2010 r. ze zm. w sprawie powołania komisji i zespołów 
prowadzących postępowania poprzedzające zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 
2011 r. oraz aneksowania umów wieloletnich o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2011 r. nr 127/2010 
z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 103/2010 dyrektora Oddziału NFZ, 
20 Dalej: WSOZ,  
21 Zarządzenie Dyrektora Oddziału NFZ nr 229/2011 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie zatwierdzenia ogłoszeń dla 
postępowań w trybie konkursu ofert opublikowanych w dniu 14.11.2011 r. oraz powołania komisji prowadzących 
postępowania, nr 132/2013 z dnia 03.07.2013 r. w sprawie zatwierdzenia ogłoszenia dla postępowania w trybie 
konkursu ofert opublikowanego w dniu 03.07.2013 r. oraz powołania komisji prowadzącej postępowanie. 
22 Dalej: zarządzenie Prezesa NFZ nr 49/2010/DSOZ z dnia 31 sierpnia 2010 r., 
23 Fizjoterapia ambulatoryjna – 18 ofert, rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych – 2 oferty, 
lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – 6 ofert, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych – 6 ofert,  rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku /oddziale dziennym/ - 5 ofert, rehabilitacja 
neurologiczna  – 10 ofert, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku /oddziale dziennym/ 
- 5 oferta i rehabilitacja pulmonologiczna – 1 oferta. 
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niepublicznych, które złożyły 128 ofert w siedmiu zakresach24. Dyrektor Oddziału 
NFZ na wniosek komisji, spośród 36 przeprowadzonych postępowań konkursowych 
unieważnił sześć takich postępowań (z powodu braku ofert, niespełnienia przez 
oferentów wymaganych warunków lub zaistnienia istotnych zmian okoliczności 
powodujących, iż zawarcie umowy nie leżałoby w interesie ubezpieczonych, czego 
nie można było wcześniej przewidzieć). W ww. przypadkach komisja wnioskowała 
o przeprowadzenie wyboru ofert w trybie rokowań określonym w art. 144 ustawy 
o świadczeniach zdrowotnych sugerując w przypadku postępowania na 
świadczenia w rehabilitacji ogólnoustrojowej (kod zakresu 05.2300.022.02) 
i rehabilitacji neurologicznej (kod zakresu 05.4306.300.02) o  zmianę obszaru 
kontraktowania z poziomu województwa do poziomu grupy powiatów oraz wskazała 
podmioty, które należało do rokowań zaprosić, aby dostępność przestrzenna była 
zapewniona.  

                                     (dowód: akta kontroli str. 147-148, 164-166, 235-244) 
Kontrola dokumentacji 44 postępowań obejmujących 181 ofert świadczeniodawców 
(169 w trybie konkursu ofert i 12 w trybie rokowań) na świadczenia rehabilitacji 
leczniczej wykazała, że wszystkie protokoły, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania 
komisji konkursowej oraz jej zadań25, zawierały wymagane dane w tym: miejsce, 
czas rozpoczęcia i zakończenia postępowania, imiona i nazwiska członków komisji, 
wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy, wskazanie ofert, 
które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem, wnioski świadczeniodawców 
ubiegających się o zawarcie umowy, wskazanie ofert, które zostały wybrane, 
informacje o odczytaniu protokołu i podpisy członków komisji. Członkowie komisji 
spełniali wymagania określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia MZ z dnia 15 grudnia 
2004 r., a także każdorazowo składali oświadczenia o których mowa w § 5 ust. 3 
ww. rozporządzenia. Członkowie komisji wykonywali zadania zgodnie z ww. 
rozporządzeniem oraz Regulaminem pracy komisji prowadzącej postępowanie 
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej26. Spośród 44 
postępowań w jednym przypadku brak było wykazu ofert świadczeniodawców 
z uwagi na fakt, iż żadna oferta nie wpłynęła. Stwierdzono, że komisje konkursowe 
w trakcie ww. postępowań konkursowych spośród 181 złożonych ofert na udzielanie 
świadczeń rehabilitacyjnych wybrały 149 ofert (82,3%) z czego 11 ofert wybrano 
w trybie rokowań, w tym dwie oferty z powodu potrzeby pilnego zawarcia umowy na 
świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym 
i rehabilitacji ambulatoryjnej, a pozostałe w trybie konkursu ofert (137 na 2011 r. 
i jedna na 2012 r.). Nie wybrano 32 ofert, z czego 16 nie rozpatrzono z powodu 
unieważnienia postępowań konkursowych (12 ofert w 2011 r. i cztery w 2013 r.), 
osiem ofert odrzucono w części jawnej postępowania, głównie z powodu: braku 
wymaganych dokumentów, których oferent nie uzupełnił w wyznaczonym przez 
komisję terminie, braku spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
przewidzianych przepisami prawa27, złożenia ofert po terminie, a także z powodu 

                                                      
24 Fizjoterapia ambulatoryjna – 87 ofert, lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – 21 ofert, rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – 2 oferty, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku /oddziale 
dziennym/ - 6 ofert, rehabilitacja neurologiczna – 1 oferta, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 
w ośrodku /oddziale dziennym/ - 10 ofert i rehabilitacja słuchu i mowy – 1 oferta, 
25 Dz. U. Nr 273, poz. 2719, dalej: rozporządzenia MZ z dnia 15 grudnia 2004 r., 
26 Załącznik do uchwały Nr 36/2005/1 Rady Narodowego Funduszu z dnia 4 października 2005 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, 
27 M.in. niespełnienie warunku czasu pracy poradni, niespełnienie wymaganego harmonogramu czasu pracy, 
brak wymaganego sprzętu. 
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niespełnienia określonych  przez Oddział NFZ warunków czasu pracy lekarzy 
świadczeniodawcy. Siedem ofert nie wybrano w negocjacjach z powodu 
rozbieżności stanowisk pomiędzy świadczeniodawcą a komisją konkursową. Jednej 
oferty nie wybrano w rokowaniach z powodu niestawienia się świadczeniodawcy 
w wyznaczonym przez komisje terminie. Analizując w czasie kontroli rankingi 
końcowe przeprowadzane w trakcie postępowań w oparciu o Procedurę 
stwierdzono, że komisje konkursowe dokonywały oceny ofert zgodnie 
z zarządzeniem nr 73/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 listopada 2009 r. 
w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia 
umowy o udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej28. Wszystkie protokoły 
postępowań konkursowych opatrzone były podpisami członków komisji. 
                                              (dowód: akta kontroli str. 234a-244, 251-261, 335-343) 
Spośród 99 świadczeniodawców, biorących udział w postępowaniu konkursowym 
na świadczenia rehabilitacji leczniczej, oferty złożyło 28 „nowych” 
świadczeniodawców (28%). Ponadto cztery podmioty udzielające świadczeń 
w innych rodzajach po raz pierwszy złożyły oferty na świadczenia rehabilitacji 
leczniczej. Komisje konkursowe zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia MZ dnia 
15 grudnia 2004 r. w okresie od 21 do 25 października 2010 r. u wszystkich 
„nowych” świadczeniodawców przeprowadziły kontrole, stwierdzając w dziewięciu 
przypadkach niezgodność danych zamieszczonych w ofertach z wymogami 
określonymi w załączniku nr 3 do zarządzeniem nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ 
z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza29 lecz w trakcie kontroli złożyli oświadczenia 
iż warunki wynikające z oferty będą spełnione z dniem 1 stycznia 2011 r. tj. z dniem 
zawarcia umowy.  
                                                                  (dowód: akta kontroli str. 234a-b, 287-301) 
Oddział NFZ w 2011 r. w celu weryfikacji tych deklaracji przeprowadził 32 kontrole, 
z których cztery ujawniły brak realizacji złożonych zobowiązań. Powyższe 
skutkowało wymierzaniem kontrolowanym podmiotom kar pieniężnych w łącznej 
kwocie 1 318,13 zł.  
                                                                (dowód: akta kontroli str. 302-334, 418-440) 
W trakcie prowadzonych postępowań, komisje konkursowe zażądały uzupełnienia 
86 ofert (47%). Stwierdzone w tym zakresie braki dotyczyły, m.in. kopii umów 
z podwykonawcami, ofert cenowych w formie elektronicznej (uszkodzony plik), kopii 
polisy ubezpieczeniowej, kopii umowy spółki, upoważnień osób reprezentujących 
świadczeniodawcę, oświadczenia o samodzielności wykonywania świadczeń oraz 
odpisu rejestru w KRS. 
                                                                               (dowód: akta kontroli str. 360-361) 
1.6 Oddział NFZ w części niejawnej postępowania konkursowego przeprowadził 
negocjacje 157 złożonych ofert (86,7%). W wyniku tych negocjacji wybranych 
zostało 149 ofert, z których 138 wybrano w trybie konkursu ofert, a 11 w trybie 
rokowań. Negocjacje prowadzone przez komisje konkursowe trwały od jednego do 
dwóch dni (w zależności od etapów negocjacji). Jednoetapowo przeprowadzono 
negocjacje dotyczące 133 ofert, a pozostałe 24 oferty negocjowane były w dwóch 
etapach. Protokoły z rankingu otwarcia ofert zawierały wskazane przez Oddział NFZ 
propozycje wyjściowe do negocjacji dotyczące liczby świadczeń i ich ceny, które dla 
138 ofert posiadały uzasadnienie określone w Procedurze 5.6 (pkt 3.2.1.2.)30, 
natomiast jak ustaliła kontrola w 19 ofertach brak było uzasadnienie oferowanych 

                                                      
28 Dalej: zarządzenie Prezesa NFZ nr 73/2009/DSOZ z dnia 13 listopada 2009 r., 
29 Dalej: zarządzenia Prezesa NFZ nr 53 z dnia 2 września 2010 r., 
30Procedura wersja 5.6 2010/001/BO/KONTR/5.6 z dnia 30.08.2010 r., przy piśmie NFZ 
Nr CF/DSOZ/KAC/2010/075/0830/W/18141. 



 

10 

świadczeniodawcom danych wyjściowych, z których dane 13 ofert były zgodne 
z propozycjami wyjściowymi komisji i nie wymagało uzasadnienia, a sześć 
propozycji wyjściowych komisji odbiegało od ofert i wymagane było uzasadnienia. 
Propozycje wyjściowe Oddziału NFZ przedłożone do negocjacji uzasadniane były 
opracowanym i obowiązującym planem zakupu świadczeń, który uwzględniał 
przyjęte przez Oddział NFZ założenia przedstawione w pkt 1.1 i 1.2 niniejszego 
wystąpienia. Działania Oddziału NFZ ukierunkowane były na zwiększenie 
i wyrównanie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych oraz zmniejszenie 
dysproporcji w dostępie do tych świadczeń w poszczególnych powiatach. 
Podstawowym jednak uwarunkowaniem przy podziale środków finansowych była 
analiza realizacji przez świadczeniodawców kontraktów w poprzednich okresach 
jako pochodna potencjału wykonawczego świadczeniodawców zgodnie z zapisem 
Procedury 5.6 (pkt. 3.2.1.2.). Wielkość środków i liczba świadczeń przy 
opracowywaniu planu zakupu tych świadczeń przyjmowana była na podstawie 
rzeczywistej wartości i liczbie świadczeń zrealizowanych w I półroczu 2010 r. 
z szacowaniem na cały 2010 r. Kontrola propozycji wyjściowych dotyczących liczby 
i ceny świadczeń kierowanych do oferentów przez Oddział NFZ nie wykazała 
nieprawidłowości. Komisje przy rozpatrywaniu nowych ofert (składanych po raz 
pierwszy) na etapie negocjacji uwzględniały przede wszystkim potencjał 
wykonawczy świadczeniodawców oraz możliwy do obsłużenia przez nich obszar 
terytorialny zamieszkały przez świadczeniobiorców. Analiza ilościowych 
i wartościowych danych dotyczących wynegocjowanych warunków udzielania 
świadczeń na 2011 r. (44 644 843 punkty i 51 038,95 tys. zł, stan na 01.01.2011 r.) 
w porównaniu z liczbą i wartością świadczeń wykonanych na 31 grudnia 2010 r. 
(41 735 662 punktów i 50 013,25 tys. zł) wykazała wzrost odpowiednio o 7% i 2%.  
                                            (dowód: akta kontroli str. 360-417,453-456, 523, 526b-c)  
Stosownie do wymogów określonych w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 15 grudnia 2004 r. oraz zasad przyjętych w zarządzeniu Nr 73/2009/DSOZ 
Prezesa NFZ z dnia 13 listopada 2009 r. badana dokumentacja prowadzonych 
negocjacji we wszystkich przypadkach zawierała dokumenty z powołania zespołów 
negocjacyjnych (komisje konkursowe), protokoły końcowe z negocjacji, a przy 24 
ofertach negocjowanych w dwóch etapach, protokoły z negocjacji z pierwszego 
etapu. Komisja przyjmowała od świadczeniodawców dodatkowe oświadczenia 
dotyczące oferowanej ceny ostatecznej na kontraktowane świadczenia31. W trakcie 
negocjacji dotyczących 85 z 157 ofert strony uzgodniły zmniejszenie liczby 
świadczeń w stosunku do pierwotnie oferowanych przez podmioty lecznicze. 
Natomiast w 31 ofertach (19,7%) w trakcie negocjacji świadczeniodawca, obniżył 
cenę jednostkową oferowanych świadczeń, dzięki czemu uzyskał wyższą pozycję 
na liście rankingowej, co gwarantowało wybór oferty (cenie przypisano najwyższą 
wagę punktową w ocenie oferty). Obniżenie w trakcie negocjacji liczby świadczeń, 
wynikało głównie ze stanowiska Oddziału NFZ w tym zakresie.  
                                                                (dowód: akta kontroli str.251-261, 360-361) 
Na podstawie sprawozdań okresowych z działalności Oddziału NFZ sporządzanych 
zgodnie z art. 102 ust. 5 pkt 11 ustawy o świadczeniach zdrowotnych oraz 
w oparciu o dokumentację postępowań konkursowych stwierdzono, że w okresie 
objętym kontrolą, w postępowaniach tych wpłynęło pięć protestów (2,8% wszystkich 
ofert), które zostały przez komisje oddalone. Protesty te głównie dotyczyły: 
odrzucenia oferty przez komisje w części jawnej postępowania w związku 
z niespełnieniem warunków określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ z dnia 
2 września 2010 r. wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o świadczeniach zdrowotnych i odrzucenia oferty z powodu złożenia jej po terminie. 

                                                      
31 Komisja na 157 ofert objętych negocjacjami przyjęła od świadczeniodawców oświadczenia do 124 ofert. 
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Po rozstrzygnięciu postępowań i zakończonych negocjacjach do Dyrektora 
Oddziału NFZ wpłynęło pięć odwołań dotyczących rozstrzygnięć postępowań 
(2,8%). Odwołania te decyzją Dyrektora Oddziału NFZ zostały w całości oddalone. 
Od dwóch decyzji Dyrektora Oddziału świadczeniodawcy złożyli odwołania do 
Prezesa NFZ. W jednym przypadku świadczeniodawca złożył do Sądu 
Administracyjnego w Opolu skargę na rozstrzygnięcie Prezesa, którą Sąd uznał za 
zasadna, a Prezes NFZ na tą decyzję złożył do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego skargę kasacyjną i obecnie oczekuje się na rozstrzygnięcie w tej 
sprawie             (dowód: akta kontroli str.335-342, 360-417, 442-447) 
1.7 Oddział NFZ nie kierował do prokuratury zawiadomień w sprawie tzw. kłamstw 
ofertowych dotyczących ofert złożonych w postępowaniach konkursowych na 
udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza. 
                                                                               (dowód: akta kontroli str. 362-417) 
1.8 W okresie objętym kontrolą Oddział NFZ zawierał umowy na udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w dziewięciu 
zakresach, które obowiązywały przez okres trzech lat. Liczba i wartość tych 
świadczeń w 2011 r. (według stanu na koniec roku) wynosiła odpowiednio 
45 503 414 punktów i 51 985 715,66 zł, co w porównaniu do umów na 2010 r. 
(41 777 001 punktów i 50,063 998,43 zł) oznaczało wzrost odpowiednio o 8,9% 
i 3,8%. Najwyższy wzrost liczby świadczeń i ich wartości wystąpił w zakresie 
rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddział dzienny 
(odpowiednio o 73,8% i 60,8%) i w zakresie rehabilitacja neurologiczna (14% 
i 13,6%). Spadek objętej umowami liczby świadczeń i ich wartości nastąpił 
w zakresie rehabilitacja pulmonologiczna (o 13,5% i 17,9%), co spowodowane było 
niewykonaniem w tym zakresie świadczeń w roku poprzednim. W 2012 r. liczba 
i zakontraktowanych świadczeń wynosiła 49 323 630 punktów, a ich wartość 
53 965,73 tys. zł, co w porównaniu do roku 2011 stanowiło wzrost odpowiednio 
o 8,4% i 3,8%. Najwyższy wzrost wystąpił w zakresach: rehabilitacja neurologiczna 
(o 22,2% i 8,2%), rehabilitacja słuchu i mowy (gdzie zarówno liczba świadczeń jak 
i ich wartość wzrosła o 22,9%) oraz rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych (o 14,3% i 4,8%). Spadek natomiast wystąpił w zakresie lekarska 
ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (o 2,2% i 1,7%), co według wyjaśnień 
kierownika Działu Monitoringu, Realizacji, Analiz i Planowania WSOZ32 
spowodowane było rozwiązaniem umowy z jednym świadczeniodawcą w 2012 r. ze 
względu na likwidację podmiotu leczniczego oraz rozwiązaniem dwóch innych 
umów z uwagi na niespełnianie przez świadczeniodawcę warunków określonych 
w kontrakcie. Spadek nastąpił także w zakresie  rehabilitacja dzieci z zaburzeniami 
wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale/dziennym (o 12,5% i 11,8%), co wynikało 
z niewykonania kontraktów w 2011 r. W 2013 r. liczba i wartość zakontraktowanych 
świadczeń wynosiła 51 212 900 punktów i 55 995,94 tys. zł, co w porównaniu do 
2012 r. stanowiło wzrost odpowiednio o  3,8% i 3,8%. Najwyższy wzrost wystąpił 
w  zakresach: rehabilitacja słuchu i mowy (o 35,4% i 34,7%) i rehabilitacja dzieci 
z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym (liczba i wartość 
wzrosła o 16,4%). Zmniejszenie nastąpiło natomiast w zakresie rehabilitacja 
neurologiczna (o 4,9% i 5,0%), co według wyjaśnień kierownika Działu 
Monitorowania WSOZ spowodowane było rozwiązaniem umowy z dniem 
30 czerwca br. z jednym ze świadczeniodawców. W 2011 roku Oddział NFZ 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza zawarł 27 aneksów do umów zmniejszających lub 
zwiększających wartość świadczeń w poszczególnych zakresach w ramach 
przyjętego planu zakupów, a w 2012 roku zawarto 37 takich aneksów.   
                                                       (dowód: akta kontroli str.142, 448-456, 520-526c) 

                                                      
32 Dalej: kierownik Działu Monitoringu WSOZ. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
W kontrolowanej dokumentacji postępowań wyboru oferty na świadczenia w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza stwierdzono brak pisemnego uzasadnienia do propozycji 
wyjściowych (liczby i ceny świadczeń) prezentowanych przez Oddział NFZ w trakcie 
negocjacji. Propozycje te odbiegały od danych oferowanych przez 
świadczeniodawców. Komisje konkursowe spośród 149 wybranych ofert nie 
sformułowały dla sześciu ofert (4,0%) wymaganego pisemnego uzasadnienia 
proponowanych do negocjacji danych wyjściowych.  

(dowód: akta kontroli str. 360-361, 387, 413) 
Naczelnik WSOZ wyjaśnił, że przyczyną braku uzasadnienia propozycji 
wyjściowych do negocjacji we wskazanych sześciu ofertach był błąd protokolanta.  

                                                                         (dowód: akta kontroli str. 517-519) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Finansowanie świadczeń rehabilitacji leczniczej  

2.1 Rozliczanie finansowe świadczeń, w tym dotyczących rehabilitacji leczniczej 
udzielonych na podstawie zawartych umów, było prowadzone w Oddziale NFZ przy 
pomocy Systemu Informatycznego Oddziału Wojewódzkiego33,do którego dostęp 
mieli świadczeniodawcy. Świadczeniodawca każdorazowo przed wystawieniem  
faktury wprowadzał do systemu dane dotyczące świadczeń w celu ich walidacji 
i weryfikacji przez Oddział NFZ. Kontrola wyników procesu walidacji i weryfikacji 
w latach 2011-2013 (do 30 sierpnia) na przykładzie świadczeń w zakresie 
fizjoterapia ambulatoryjna wykazała, że w tych przypadkach przy walidacji nie 
wystąpiły błędy, a wynik oznaczony był jako poprawny. Proces weryfikacji 
przeprowadzany został po pozytywnym wyniku procesu walidacji i na badanych 
przykładach stwierdzono, że wynik rozliczenia świadczeń oznaczonych 
w sprawozdaniu świadczeniodawcy był pozytywny i sprawozdanie zostało 
zatwierdzone. Analiza wygenerowanych z ww. systemu błędów, ujawnionych 
w procesie weryfikacji świadczeń w rehabilitacji leczniczej za lata objęte kontrolą 
wykazała, że najczęściej występujące i powtarzające się błędy polegały na: 
przekroczeniu limitu świadczeń dla jednego cyklu zabiegów, wykonanych cykli 
zabiegów dla jednego skierowania i wykonanych świadczeń dla danego pacjenta. 
Ponadto system wskazywał takie błędy jak: wiek pacjenta był niezgodny ze 
specjalnością komórki organizacyjnej wykonującej zabiegi, wykazywano udzielenie 
w tym samym dniu świadczenia fizjoterapii domowej i ambulatoryjnej, pacjent nie 
spełniał kryterium wiekowego dla udzielenia świadczenia, koincydencja świadczeń 
rehabilitacji leczniczej z innym świadczeniem u różnych świadczeniodawców, 
nakładanie się świadczeń rozliczanych za każdy dzień w ramach 
świadczeniodawcy, pobyt pacjenta w opiece rehabilitacji stacjonarnej (zamknięta 
hospitalizacja), a w tym samym czasie u innego świadczeniodawcy wykazane 
świadczenia ambulatoryjne, czy wielokrotne wykonywanie świadczeń w tym samym 
dniu w ramach jednego świadczeniodawcy. W wyniku procesu weryfikacji 
i ujawnieniu ww. błędów spowodowanych głównie nierzetelnością wprowadzania 
przez świadczeniodawców danych do rozliczeń świadczeń, system w 2011 r. 
umożliwił świadczeniodawcom sporządzenie korekt rozliczeń, których łączna 
wartość w 2011 r. wyniosła 1 127,61 tys. zł, w 2012 r. 521,4 tys. zł, a na dzień 
29 października 2013 r. 291,3 tys. zł.             (dowód: akta kontroli str.457- 475a) 

                                                      
33 Dalej: SIOW. 
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2.2 W oparciu o zarządzenie nr 23/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 maja 2009 r. 
w sprawie planowania, przygotowywania i przeprowadzania postępowania 
kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli34 oraz dodatkowe wytyczne i zasady 
kierowane przez Prezesa NFZ, w Oddziale NFZ opracowywany był coroczny plan 
kontroli świadczeniodawców wykonujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza. W ramach rehabilitacji leczniczej na 2011 r. zaplanowano trzy planowe 
kontrole udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna, na 2012 r. pięć 
kontroli w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna, rehabilitacja kardiologiczna 
w warunkach stacjonarnych i rehabilitacja neurologiczna, a w 2013 r. trzy kontrole 
w zakresach: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 
w ośrodku/oddziale dziennym, fizjoterapia ambulatoryjna w warunkach domowych. 
Ww. kontrole zostały przyprowadzone, za wyjątkiem jednej kontroli w 2012 r., która 
ze względu na zalecenia NFZ została przekwalifikowana na kontrolę koordynowaną 
i przełożona do realizacji w 2013 r. Na podstawie sprawozdań z wykonania kontroli 
w 2011 r. stwierdzono, że za niewykonanie obowiązkowych świadczeń fizjoterapii 
domowej oraz nieprowadzenie list osób oczekujących na świadczenia Oddział NFZ 
nałożył świadczeniodawcy karę umowną w wysokości 2 297,19 zł, a  za brak 
wymaganej liczby lekarzy rehabilitantów i za nieprowadzenie list osób oczekujących 
karę umowną w wysokości 25 559,64 zł. W 2102 r. w wyniku przeprowadzonych 
kontroli Oddział NFZ za niewykonanie obowiązkowych świadczeń fizjoterapii 
domowej, za nieprawidłowe kwalifikowania świadczeń do rozliczania z Oddziałem 
NFZ oraz niepełne wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych w soboty, a także 
brak wymaganego poziomu zatrudnienia personelu nałożył na świadczeniodawców 
cztery kary umowne w kwocie 21 406,68 zł. Ponadto w związku z nieprawidłowym 
kwalifikowaniem świadczeń do rozliczenia, kontrolujący ustalili  nienależnie pobraną 
przez świadczeniodawcę kwotę w wysokości 5 880,00 zł. W I półroczu 2013 r. 
w wyniku przeprowadzonych sześciu kontroli Oddział NFZ za niezasadne lub 
nieprawidłowe wykonywanie i rozliczanie świadczeń, brak skierowań na 
rehabilitację, brak wymaganego stołu do ćwiczeń manualnych i błędną 
sprawozdawczość nałożył świadczeniodawcom cztery kary umowne w wysokości 
15 692,81 zł oraz za niezasadne i nieprawidłowe rozliczanie świadczeń kontrolujący 
ustalili nienależnie pobraną przez dwóch świadczeniodawców kwotę 27 496,40 zł. 
                                                                               (dowód: akta kontroli str. 476-516) 
2.3. W latach 2011 i 2012 część świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza 
objętych umowami zawartymi przez Oddział NFZ nie została udzielona. W 2011 r. 
w ramach świadczeń rehabilitacji nie wykorzystanych zostało 263 927 punktów 
rozliczeniowych(0,6% liczby świadczeń planowanych na 01.01.2011 r.), o wartości 
293,7 tys. zł (0,6% wartości planowanych świadczeń w 2011 r.). W 2012 r. liczba 
niewykonań wynosiła 100 705 punktów (0,2% liczby świadczeń planowanych na 
01.01.2012 r.), o wartości 107,2 tys. zł (0,2% wartości planowanych świadczeń na 
2012 r.). Jednocześnie w ww. okresie stwierdzono nadwykonania35 świadczeń 
rehabilitacyjnych, których liczba w 2011 r. wynosiła 4 321 039 punktów (9,6% liczby 
świadczeń wykonanych w 2011 r.), a ich wartość stanowiła kwotę 4 828,93 tys. zł 
(9,3% wartości wykonanych świadczeń w 2011 r. bez ugód). Najwyższą liczbę 
i wartość nadwykonań odnotowano w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna -
2 309 266 punktów o wartości 2 446,52 tys. zł i rehabilitacja neurologiczna - 
1 579 210 punktów o wartości 1 893,83 tys. zł. W 2012 r. liczba nadwykonań 
wynosiła 3 251 253 punktów (6,6% liczby świadczeń wykonanych w 2012 r.), 
o wartości 3 467,10 tys. zł (6,4% wartości wykonanych świadczeń w 2012 r., bez 
ugód). Najwyższa liczba i wartość nadwykonanych świadczeń wystąpiła 

                                                      
34 Dalej: zarządzenie Prezesa z dnia 13 maja 2009 r., 
35 Dalej: nadwykonania lub świadczenia wykonane ponad limit. 
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w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna 2 131 945 punktów o wartości 2 238,49 tys. 
zł, rehabilitacja neurologiczna 519 290 punktów o wartości 550,5 tys. zł 
i  rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale 
dziennym 202 670 punktów o wartości 232,7 tys. zł. 
                                                                              (dowód: akta kontroli str. 523-526) 
2.4. W związku z kierowanymi przez świadczeniodawców do Oddziału NFZ 
wnioskami o zwiększenie wielkości środków finansowych na świadczenia 
rehabilitacyjne, w tym zapłatę za świadczenia wykonane ponad limit w latach 2011 
i 2012 Oddział NFZ zawierał ze świadczeniodawcami ugody pozasądowe. Ugody 
pozasądowe objęły świadczenia wykonane ponad limit określony w umowie 
w łącznej ilości 4 300 110 punktów (56,8% ilości nadwykonań) o wartości 
3 000 532, 60 zł (36,2% łącznej wartości nadwykonań), w tym 2 334 466 punktów 
za kwotę 1 488 302,03 zł w 2011 r., tj. odpowiednio 54,0% i 30,1% łącznych 
nadwykonań i 1 965 644 punktów za kwotę 1 512 230,57 zł w 2012 r., 
tj. odpowiednio 60,5% i 43,6% łącznych nadwykonań. Wartość świadczeń objęta 
ugodami została ustalona po stawkach degresywnych. W oparciu o ewidencję 
finansowo-księgową (wykaz rachunków/faktur za lata 2011 i 2012) ustalono, że 
Oddział NFZ zapłacił świadczeniodawcom za nadwykonania łączną kwotę 
2 965 517,24 zł (98,8% kwoty objętej ugodami), z tego w 2011 r. 1 470 677,47 zł, 
a w 2012 roku 1 494 839,77 zł. Różnica ta w kwocie 35 015,36 zł wynikała 
z niewystawienia faktur przez świadczeniodawców na całkowitą wartość 
nadwykonań objętych ugodami. W celu określenia zasad zawierania ugód ze 
świadczeniodawcami, Dyrektor Oddziału NFZ w dniu 7 marca 2012 r. wydał 
zarządzenie nr 58/2012 w sprawie ugód pozasądowych po terminie zamknięcia 
ksiąg rachunkowych OOWNFZ za 2011 r., których przedmiotem jest zapłata za 
świadczenia zdrowotne zrealizowane ponad określone w umowach o udzielanie 
świadczeń36. W zarządzeniu tym określono górną granicę sfinansowania 
nadwykonań, m.in. w rodzaju rehabilitacja lecznicza do kwoty 1 593 636,80 zł. 
Oddział NFZ przed sfinansowaniem nadwykonań za 2011 r. zwracał się do Prezesa 
NFZ37 o zgodę na sfinansowania tych świadczeń. Prezes NFZ nie wniósł uwag do 
propozycji Oddziału i zaakceptował zapłatę w formie ugód pozasądowych38. Prezes 
NFZ w celu ujednolicenia finansowania nadwykonań za 2012 r. skierował w dniu 
21 stycznia 2013 r. do oddziałów NFZ wytyczne w sprawie sfinansowania 
nadwykonań, m.in. w rodzaju rehabilitacja lecznicza. W piśmie tym wskazano 
okoliczności, w których możliwe jest ewentualne sfinansowanie nadwykonań po 
rozliczeniu całości świadczeń, kiedy wystąpią przypadki niewykorzystania przez 
świadczeniodawcę części  środków finansowych przeznaczonych na świadczenia 
w danym rodzaju. Ponadto w piśmie z dnia 23 stycznia 2013 r. Prezes NFZ39 
wskazał na prawne możliwości rozliczenia nadwykonań poprzez dokonanie zmiany 
warunków finansowych, zawartych w umowie aneksem rozliczeniowym lub ugodą 
pozasądową według określonych warunków. Sfinansowanie ugód za nadwykonania 
w 2012 r. Oddział NFZ przeprowadził w oparciu o zarządzenie Dyrektora Oddziału 
NFZ nr 21 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zawarcia ugód o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej40, gdzie m. in. wskazano, że zawarcie ugód dotyczy 

                                                      
36 Dalej: zarządzenie nr 58/2012 Dyrektora Oddziału NFZ z dnia 7 marca 2012 r., 
37 Pismo nr: NFZ-OOW/WK/0730/37/RO/12 z dnia 27 lutego 2012 r. o wyrażenie zgody na zawarcie 
przedmiotowych ugód po 21 lutego 2012 r., NFZ-OOW/WK/0730/54/MS/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. , NFZ –
OOW/WK/0730/54b/MS/12 z dnia 23 maja 2013 r., 
38 Pismo z dnia 05 marca 2012 r., Pismo nr NFZ/CF/DEF/2012/077/0125/w/12506/BF z dnia 10 maja 2012 r., 
Pismo nr NFZ/CF/DEF/2012/077/0141/w/14017/BF z dnia 24 maja 2012 r., 
39 Pismo nr NFZ/CF/DEF/2013/W/01811/BE z dnia 23 stycznia 2013 r., 
40 Dalej: zarządzenie nr 21/2013 Dyrektora Oddziału NFZ z dnia 25 stycznia 2013 . 
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tych świadczeniodawców, u których wystąpiła uzasadniona realizacja świadczeń 
ponad wartość zawartych umów. 
                  (dowód: akta kontroli str. 455-456, 523, 525, 549-588, 608-612, 721-744) 
Kierownik Działu Monitoringu WSOZ wyjaśniła przyczyny braku aneksowania umów 
na świadczenia wykonane ponad limit określony w umowie wskazując, że Oddział 
NFZ realizując ustawowe zadanie efektywnego i bezpiecznego gospodarowania 
posiadanymi środkami finansowymi po zakończeniu każdego kwartału dokonywał 
bieżącego monitoringu poziomu realizacji umów w zakresie, niezbędnym dla 
określenia świadczeń, które należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności. Efektem 
tych działań były aneksy do umów dostosowujące ich strukturę do zapotrzebowania. 
Rozpatrując wnioski o zmianę umów w ciągu roku rozliczeniowego Oddział NFZ 
musiał uwzględniać rzeczywisty poziom realizacji świadczeń, przyjęte priorytety 
zwiększenia dostępności, stan rozliczeń świadczeń w ramach migracji, a przede 
wszystkim aktualną sytuację finansową Oddziału, pamiętając o zasadzie 
zrównoważenia wpływów i wydatków. Bowiem przekroczenie planowanych kosztów 
świadczeń przewidzianych na ten cel w planie finansowym Oddziału stanowiłoby 
naruszenie przepisów ustawy o finansach publicznych, jaki i ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej. Proces aneksowania umów w końcówce roku 
jest skomplikowany ze względu na ciągle zmiany w danych sprawozdawczo-
rozliczeniowych, do czego świadczeniodawca ma prawo zgodnie z zapisem § 27 
ogólnych warunków umów. Niejednokrotnie nie ma możliwości w trakcie roku na 
dysponowanie środkami finansowymi pochodzącymi z niedowykonań, ponieważ 
potrzebna jest zgoda obu stron na zmianę treści umowy. Dopiero po dokonaniu 
rozliczenia miesiąca grudnia znane są rzeczywiste wykonania kontraktów 
u wszystkich świadczeniodawców w danym rodzaju świadczeń. Wówczas Oddział 
może podejmować decyzje o zapłacie za świadczenia wykonane ponad limit 
określony w umowie uwzględniając w pierwszej kolejności zapłatę za świadczenia 
nielimitowane, ratujące życie i zdrowie, które mogą być przyczyną roszczeń 
świadczeniodawców w postępowaniach sądowych. Po dokonaniu rozliczenia 
świadczeń w oparciu o zawarte umowy w terminie wynikającym z § 43 ogólnych 
warunków umów w roku 2011, jaki i 2012 z jednej strony zanotowano 
niewykorzystanie przez świadczeniodawców części środków finansowych z drugiej 
strony wystąpiły uzasadnione nadwykonania. W związku z tym, iż umowy zawarte 
z świadczeniodawcami są umowami cywilno-prawnymi, do których stosuje się 
przepisy kodeksu cywilnego, w oparciu o przepisy art. 917 podjęto decyzje dot. 
zawarcia ugód ze świadczeniodawcami w rodzaju rehabilitacja lecznicza w ramach 
wolnych środków zabezpieczonych na ten cel w księgach rachunkowych danego 
roku rozliczeniowego. Odnośnie ugód zawartych za rok 2011, utrudnieniem, jakie 
zaistniało, w okresie dokonywania analiz końcowych była prowadzona centralna 
weryfikacja świadczeń, która wymuszała na świadczeniodawcach dokonywanie 
korekt sprawozdanych wcześniej danych, a następnie ich przekwalifikowanie 
w poprawny sposób. Proces ten miał decydujący wpływ na ciągłą zmianę danych 
ilościowych i w znaczący sposób wpłynął na termin dokonania rozliczenia 
końcowego umów. Dopiero po zamknięciu ksiąg, tj. 45 dni po upływie okresu 
rozliczeniowego (§ 43 OWU) można było ostatecznie ustalić rzeczywiste wartości 
zrealizowanych świadczeń i możliwość ich ewentualnego finansowania. 
Wcześniejsze dokonanie zapłaty w formie aneksu mogłoby skutkować 
przekroczeniem planu finansowego, zagrożonego sankcjami przewidzianymi 
w ustawie o finansach publicznych. Dlatego też po zamknięciu ksiąg rachunkowych 
Oddział NFZ, mając na uwadze posiadane wolne środki finansowe wystąpił do 
Prezesa NFZ o zgodę na zawarcie ugód pozasądowych w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza w zakresie rehabilitacji stacjonarnej neurologicznej i kardiologicznej do 
wysokości 1 593 636,80 zł. (pismo z dnia 27 lutego 2012 roku znak NFZ-
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OOW/WK/0730/37/ROP/12) wg stawki degresywnej pomiędzy 70% a 80 % ceny 
wynikającej z umowy. Uzasadnienie do zawarcia ugód w tych zakresach wynikało 
z ściśle określonego trybu przyjęcia do ośrodka rehabilitacji neurologicznej 
i kardiologicznej od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby (rozporządzenie 
MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej). Co 
miało niewątpliwie wpływ na wielkość zanotowanych nadwykonań w tych zakresach 
świadczeń. Przy czym podkreślić również należy, że czas podjęcia rehabilitacji po 
ostrych zespołach wieńcowych lub udarach mózgowych odgrywa ważną rolę 
w skuteczności prowadzenia rehabilitacji i uzyskania oczekiwanego efektu 
leczniczego w postaci przywrócenia pełnej lub częściowej sprawności pacjenta. 
Zgodnie z obowiązującymi standardami po wypisaniu chorego z oddziału 
udarowego lub kardiologicznego czy też kardiochirurgicznego, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba, powinna być kontynuowana rehabilitacja na specjalistycznych oddziałach 
rehabilitacyjnych. Dlatego też mając na uwadze szczególny charakter tych 
świadczeń w ocenie Zespołu świadczenia te uznano jako świadczenia ratujące 
zdrowie, których odsunięcie w czasie mogło skutkować utratą zdrowia w postaci 
trwałej niepełnosprawności. Na powyższe OOW NFZ uzyskał zgodę Centrali NFZ. 
(pismo z dnia 05 marca 2012 znak NFZ/CF/DEF/2012/077/0051/W/06182/EB). 
Po przeprowadzeniu negocjacji ze świadczeniodawcami zmierzającymi do zawarcia 
ugód za świadczenia udzielone ponad limit określony w umowie w zakresie 
rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej wg zasad określonych przez Prezesa 
NFZ uzyskano zgodę na niższe ceny niż planowane przez Oddział, skutkowało to 
tym, iż pozostała nierozliczona kwota w wysokości 584 814,00 zł, zarezerwowana 
na ten cel w księgach rachunkowych. W związku z tym zaistniały możliwości 
sfinansowania pozostałych nadwykonań istotnych z punktu widzenia przyjętych 
przez Oddział priorytetów zwiększenia dostępności (rehabilitacja ambulatoryjna 
w warunkach domowych, rehabilitacja ogólnoustrojowa dzienna i lekarska 
ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna). O zgodę na ich sfinansowanie również 
wystąpiono do Centrali NFZ - pisma z dnia 26 kwietnia 2012 znak NFZ - 
OOW/WK/0730/54/MS/12 oraz z dnia 23 maja 2012 znak NFZ - 
OOW/WK/0730/54b /MS/12 wraz z uzasadnieniem (zgoda Centrali - pismo znak 
NFZ/CF/DEF/2012/077/0141/W/14017/BE).  
Odnośnie ugód za rok 2012 rozliczenie końcowe umów przeprowadzono zgodnie 
z wyżej opisanymi ogólnymi zasadami w okresie do 45 dni po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego (§ 27 ust 2 ogólnych warunków umów) W oparciu o analizę 
wszystkich rozliczonych świadczeń do umów sporządzone były: 1) aneksy 
zmniejszające w sytuacji stwierdzonego niewykonania umowy, 2) aneksy – 
przesuwające środki finansowe z zakresów, w których wystąpiły niewykonania na 
pokrycie nadwykonań w pozostałych zakresach w ramach umowy, a następnie po 
odzyskaniu niewykorzystanych środków finansowych i ich zbilansowaniu 3) ugody 
w terminie 45 dni od zamknięcia okresu rozliczeniowego majce na celu 
sfinansowanie nadwykonań zgodnie z przyjętymi ustaleniami Zespołu ds. 
rozliczenia świadczeń ponad limit określony w umowie, co pozwoliło na optymalne 
wykorzystanie dostępnych środków w planie finansowym Oddziału i sfinansowanie 
uzasadnionych w ocenie Zespołu świadczeń po cenie niższej niż określona 
w umowie zachowaniem wytycznych Centrali NFZ w tym przedmiocie, 4) ugód 
pozasądowych zawartych po zamknięciu ksiąg rachunkowych okresu 
zamykającego rok 2012 na kwotę 340 910,30 zł - co zostało poprzedzone 
wystąpieniem OOW NFZ pismem znak NFZOOW/WSOZ/REH/073/33/DH/13 z dnia 
21 marca 2013  r. wraz z uzasadnieniem – o zgodę Centrali NFZ.  
                                                                                 (dowód: akta kontroli str.713-714) 
Analiza składanych przez świadczeniodawców w latach 2012 i 2013 wniosków 
o zapłatę nadwykonań za lata 2011 i 2012 oraz zawartych aneksów do umów na 
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świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza wykazała, że wnioski nie zawierały 
uzasadnienia wykonania świadczeń poza określony w umowie limit. Wnioski te 
zawierały jedynie prośby wskazujące na dużą potrzebę wykonywania świadczeń 
rehabilitacyjnych, a także ze względu na duże zapotrzebowanie na dany rodzaj 
świadczeń, powoływano się na dobrą dotychczas współpracę, potrzebę 
wykonywania świadczeń w warunkach domowych itp. Brak było wykazanych 
produktów jednostkowych (rodzaju zabiegów) świadczeń, które pozwoliłyby ustalić 
charakter danego świadczenia, czy było ono ratujące życie lub zdrowie czy nie. 
Zawarte przez Oddział NFZ ze świadczeniodawcami w trakcie roku aneksy do 
umów na świadczenia rehabilitacyjne obejmowały zwiększenia lub zmniejszenia 
liczby i wartości świadczeń w poszczególnych zakontraktowanych zakresach w 
rodzaju rehabilitacja lecznicza. Analizując pobrane z systemu dane o produktach 
jednostkowych wykonanych i zapłaconych świadczeń w ramach nadwykonań 
w 2011 r., na przykładzie zakresów w których sfinansowano najwięcej 
nadywkonań41 stwierdzono, że wszystkie te produkty obejmowały trzy dziedziny 
zabiegów: kinezyterapię, fizykoterapię i masaż.  
                    (dowód: akta kontroli str. 144a-b, 527-548, 589-607, 614-709, 721-744)  
Kierownik Działu Monitoringu WSOZ wyjaśniła, że po otrzymaniu wniosku od 
świadczeniodawcy o zapłatę za świadczenia wykonane ponad limit określony 
w umowie niezależnie od zawartego w piśmie uzasadnienia, OOW NFZ dokonuje 
szczegółowej analizy realizacji umowy zarówno pod względem ilościowych, jak 
i jakościowym z uwzględnieniem struktury wykonanych świadczeń w oparciu 
o przyjęte wskaźniki jakościowe, które stanowią podstawę do uznania zasadności 
dokonania zapłaty za wnioskowane świadczenia. Prowadzenie przez Oddział 
własnych analiz niezależnie od uzasadnienia świadczeniodawcy wynika choćby 
z faktu nieistnienia do dnia dzisiejszego definicji świadczenia ratującego życie, 
a obowiązek zapłaty za takie świadczenia jest bezsprzeczny(…). W celu dokonania 
zapłaty za świadczenia ponad limitowe zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ Dyrektor 
Oddziału powołał Zespół, którego zadaniem było określenie szczegółowego wykazu 
świadczeń nie sfinansowanych w ramach umów, które z uwagi na swój charakter 
oraz koszty poniesione przez świadczeniodawcę na ich wykonanie, a także mogą 
stanowić ewentualne przyszłe roszczenia wobec OOW NFZ, powinny zostać 
sfinansowane w ramach ugód. Zasadą było, iż w pierwszej kolejności do 
sfinansowania w ramach ugód pozasądowych typowane są świadczenia oznaczone 
przez świadczeniodawcę, jako ratujące życie, a niezapłacone w ramach umowy, 
świadczenia nielimitowane, wykonane w ramach przymusu ustawowego oraz 
priorytety Oddziału dot. finansowania świadczeń w poszczególnych zakresach. 
Finansowanie świadczeń ponad limitowych w ramach ugód odbywało się zgodnie 
z wytycznymi i z zachowaniem zasad określonych przez Centralę NFZ w tym 
przedmiocie. Przy czym należy podkreślić , że chociaż świadczenia w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza nie są świadczeniami ratującymi życie to w większości 
przypadków czas podjęcia rehabilitacji ma decydujący wpływ na zmniejszenie 
stwierdzonej dysfunkcji organizmu.   

(dowód: akta kontroli str. 710-712) 
2.5. Prowadzona przez Oddział NFZ zarówno w roku 2011, jak i 2012 analiza, 
opisanych w punkcie 2.3 wystąpienia niewykonania niektórych świadczeń  
wykazała, że spowodowane one były wydarzeniami losowymi zatrudnionego 

                                                      
41 Fizjoterapii ambulatoryjnej - Centrum Medyczne Rehabilitacji Kriosonik Warszawa – 216 535,80 zł 
i rehabilitacji neurologicznej – Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach 
- 711 312,00 zł oraz za rok 2012 w fizjoterapii ambulatoryjnej – Medicus Opole - 115 041,65 zł, Centrum 
Medyczne Rehabilitacji Kriosonik Warszawa – 241 987,88 zł i rehabilitacji neurologicznej – Brzeskie Centrum 
Medyczne – 149 497,10 zł, Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach – 
119 967,80 zł. 
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personelu u danego świadczeniodawcy lub absencją umówionych na świadczenie 
pacjentów, które to świadczenia odwoływane były najczęściej w dniu wizyty 
(hospitalizacji), co uniemożliwiało umówienie na ten termin innego pacjenta. 
Stosownie do zarządzenia nr 97/2011 Dyrektora Oddziału NFZ z dnia 12 maja 
2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury wniosek o aneks do umowy o udzielenie 
świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzenia nr 35/2012 Dyrektora Oddziału NFZ 
z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedur regulujących realizację 
zadań pracowników OOWNFZ w przedmiocie wniosków o aneks do umów 
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej Oddział NFZ w trakcie roku, w przypadku 
wystąpienia niedowykonań w danym zakresie świadczeń wprowadzał aneksem 
zmianę umowy przesuwając środki na inne zakresy zakontraktowanych świadczeń, 
a w przypadku wystąpienia nadwykonań w danym zakresie i niedowykonań 
w innym, na koniec roku Oddział NFZ wprowadzał zmiany umowy aneksem 
rozliczającym.  
                                                                                (dowód: akta kontroli str. 745-752 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
Oddział NFZ w latach 2011 i 2012 sfinansował świadczenia zdrowotne wykonane 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza ponad limit określony w umowach w kwocie 
2 965 517,24 zł, które nie spełniały warunków wynikających z art. 15 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stanowiącego, iż świadczeniodawca  
nie może odmówić świadczenia, które powinno być udzielone natychmiast ze 
względu na zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. Zapłacone nadwykonania 
świadczeń za 2011 r. obejmowały pięć, spośród dziewięciu zakontraktowanych 
przez Oddział NFZ zakresów świadczeń, a w 2012 r. za nadwykonania zapłacono 
we wszystkich dziewięciu zakresach świadczeń rehabilitacyjnych. W 2011 r. wartość 
zapłaconych przez Oddział NFZ świadczeń w rehabilitacji leczniczej wykonanych 
ponad limit stanowiła kwotę 1 470 677,47 zł, tj. 2,8% wartości wykonanych umów 
(51 703 980,05 zł), a w 2012 r. wartość zapłaconych świadczeń ponad limit wynosiła 
1 494 839,77 zł, tj. 2,8% wartości wykonanych umów (53 827 780,15 zł). Najwyższe 
nadwykonania zapłacono w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna i rehabilitacja 
neurologiczna. Stwierdzono, że świadczeniodawcy w składanych wnioskach 
o zapłatę nadwykonań nie uzasadniali potrzeby wykonywania świadczeń ponad 
limit. 
                                                              (dowód: akta kontroli str. 454-455, 523-526b) 
P.o. dyrektora Oddziału NFZ Tomasz Uher, przewodniczący Zespołu do 
przeprowadzenia procesu zawierania ugód ze świadczeniodawcami, osoba 
odpowiedzialna za przygotowanie ugód wyjaśnił, że do dzisiaj nie ma 
w obowiązujących przepisach definicji świadczenia ratującego życie lub zdrowie 
pacjenta. Opieranie się zatem na oznaczeniach świadczeń dokonanych przez 
świadczeniodawców narażałoby Fundusz na zapłatę za świadczenia ratujące życie, 
które w rzeczywistości takimi nie są. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są 
analizy prowadzone przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia wykazujące drastyczny wzrost liczby świadczeń oznaczanych  przez 
świadczeniodawców jako ratujące życie od 1 stycznia 2012 r., co nie zostało 
potwierdzone w danych epidemiologicznych. Zbierane przez system informatyczny 
OOW NFZ dane nie pozwalają na jednoznaczne określenie. czy świadczenia były 
konieczne i niezbędne do likwidacji lub choćby zmniejszenia kalectwa będącego 
następstwem urazów lub zachorowań. Takiej oceny świadczeń może dokonać 
jedynie lekarz, specjalista w danej dziedzinie po analizie dokumentacji medycznej 
pacjenta oraz w szczególności po przeprowadzonym badaniu przedmiotowym jak 
i podmiotowym. Zabiegi fizykalne jak i kinezyterapeutyczne mają kluczowe 
znaczenie w leczeniu np. powikłań i dysfunkcji po urazach lub leczeniu skutków 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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innych schorzeń. Fizjoterapia ambulatoryjna, w ramach której wykonuje się 
świadczenia wymienione w pytaniu 1 stanowi jeden z priorytetów regionalnych 
z uwagi na niską dostępność tych świadczeń w odniesieniu do pozostałych 
województw w kraju. Z uwagi na obowiązującą w Funduszu procedurę zapłaty za 
świadczenia wykonane na rzecz pacjentów ubezpieczonych w OOW NFZ w innych 
województwach, która przewiduje konieczność zwiększenia udzielonych 
upoważnień w przypadku wykonania większej liczby świadczeń całkowite rozliczenia 
umów w czasie ich obowiązywania mogłoby doprowadzić do przekroczenia planu 
finansowego ze wszystkimi tego konsekwencjami. Określenie czy świadczenia 
zapłacone w ramach ugód pozasądowych były świadczeniami ratującymi życie lub 
zdrowie nie jest możliwe z uwagi na brak definicji świadczenia ratującego życie bez 
względu na to, jak je oznaczył świadczeniodawca.  Świadczenia te, jak stwierdziłem 
poprzednio, mają kluczowe znaczenie w leczeniu powikłań i ubytków funkcji 
będących następstwem urazów lub innych schorzeń, a ocena czy takimi są jest 
możliwa jedynie na podstawie oceny dokumentacji medycznej i badania lekarskiego. 
Nadto należy zaznaczyć, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma prawo kontrolować 
i weryfikować świadczenia, za które już zapłacił również w ramach ugody. 
Świadczeniodawcy zawierając ugody, muszą liczyć się ze stratą środków 
finansowych, jeśli zostały im przyznane nienależnie. Ugoda zawiera bowiem zapis, 
zgodnie z którym świadczeniodawca godzi się na poddawanie weryfikacji. W takiej 
sytuacji mają zastosowanie czynności kontrolne u świadczeniodawcy, gdzie ocenie 
podlega dokumentacja medyczna. 
                                                                                (dowód: akta kontroli str. 718-720) 
NIK zwraca uwagę, że Oddział NFZ miał możliwość szczegółowej weryfikacji  
składanych przez świadczeniodawców wniosków o zapłatę w latach 2011 i 2012 
wykonanych ponad limit świadczeń, na etapie rozpatrywania ich przez Zespół do 
przeprowadzenia procesu zawierania ugód powoływany zarządzeniem nr 58/2012 
Dyrektora Oddziału NFZ z dnia 7 marca 2021 r. i zarządzeniem nr 21/2013 
Dyrektora Oddziału NFZ z dnia 25 stycznia 2013 r. Do zadań tego Zespołu należało 
szczegółowe określenie wykazu świadczeń, które z uwagi na swój charakter 
i koszty poniesione na ich wykonanie powinny zostać sfinansowane. Ponadto 
funkcjonujący w Oddziale NFZ system informatyczny SIOW umożliwia 
wygenerowanie jednostkowych produktów świadczeń oznaczonych przez 
świadczeniodawców we wnioskach o zapłatę nadwykonań i określenie ich 
charakteru przez zatrudnionych w Oddziale specjalistów medycznych.  
                                                                (dowód: akta kontroli str. 564-565, 586-588) 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalności kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli42, wnosi o zapewnienie finansowania świadczeń 
rehabilitacyjnych zgodnie z zasadami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej. 

                                                      
42 Dz. U. z 2012 r., poz.82. 
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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 Opolu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

 

 

 

Opole, dnia 17 grudnia 2013 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Opolu 

Kontroler Dyrektor 
 Andrzej Borowski 

Doradca techniczny 
 

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

........................................................ 
podpis podpis 
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