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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 

Kontrolerzy Agnieszka Roszczak-Fedorowicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr 87814 z dnia 4 września 2013 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, ul. Wolności 11, 48-317 Korfantów1  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Machelski2, Dyrektor OCR od 1 września 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

  

 
II. Ocena kontrolowanej działalności 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości3 
działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą.  
 
Centrum, w latach 2011-2013 udzielało świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza, finansowanych ze środków publicznych, na podstawie 
czterech umów zawartych z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia4. W ofertach przedkładanych w ramach konkursu o zawarcie 
ww. umów Centrum zamieściło rzetelne dane dotyczące m.in. posiadanych 
i dostępnych zasobów organizacyjnych, kadrowych i sprzętowych. Świadczenia 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza (w pięciu zakresach) udzielane były przez Centrum 
w sposób zgodny z zawartymi umowami, a dane z ich realizacji, przekazywane do 
Oddziału NFZ, odpowiadały stanom faktycznym. Listy osób oczekujących na 
udzielenie świadczenia prowadzone były w sposób przejrzysty i rzetelny, w oparciu 
obiektywne zasady ustalania kolejności dostępu do świadczeń.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności zaniechania przez Zespół 
oceny przyjęć prowadzonych w Centrum list oczekujących, a także nieterminowego 
przekazywania do Oddziału NFZ raportów statycznych. Nie zapewniono również 
realizacji niektórych obowiązków dotyczących oznakowania podmiotu udzielającego 
świadczeń, w ramach umowy zawartej z Oddziałem NFZ. 

 
 

                                                      
1 Dalej: OCR lub Centrum.  
2 Dalej: Dyrektor. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
4 Dalej: Oddział NFZ. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

1. Prawidłowość wykonania umów zawartych z Opolskim 
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 
 
1.1. Centrum  jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wpisanym 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez 
Wojewodę Opolskiego i działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej5 oraz Statutu6. Sprawy dotyczące sposobu i warunków 
udzielania świadczeń zdrowotnych, stosownie do art. 23 ww. ustawy, a także §10 
pkt 3 Statutu określone zostały w Regulaminie organizacyjnym Centrum7. 
Do podstawowych zadań Centrum należało udzielanie stacjonarnych i  szpitalnych 
świadczeń zdrowotnych, w tym m.in. w pięciu zakresach rehabilitacji leczniczej.  

  (dowód: akta kontroli str. 5-36) 

1.2. W okresie od 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. w Centrum przeprowadzonych 
zostało łącznie 36 kontroli zewnętrznych, z tego: 12 kontroli w 2011 r., 16 kontroli 
w 2012 r. i 8 kontroli do 31 sierpnia 2013 r. Kontrole przeprowadzane były m.in. 
przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nysie 
(w zakresie stanu sanitarno-epidemiologicznego, zakażeń szpitalnych), Oddziału 
NFZ (w zakresie realizacji zawartych umów), a także Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego (w zakresie realizacji zadań statutowych OCR, jakości 
udzielanych świadczeń, gospodarowania mieniem i wykorzystania przyznanych 
dotacji przy  realizacji Projektu - 06.02.00-16/011/10). 
Trzy kontrole8 dotyczyły zadań związanych z rehabilitacją leczniczą. W jednym 
przypadku po przeprowadzonej przez Oddział NFZ kontroli prawidłowości 
wykonania i rozliczania świadczeń rehabilitacyjnych (…) oraz spełniania wymogów 
kadrowych9 stwierdzono nieprawidłowe rozliczenie kosztów świadczeń w zakresie 
rehabilitacja neurologiczna na kwotę 5 880 zł oraz nałożono karę umowną10 
w wysokości 10 839,06 zł w związku z nieprawidłowościami polegającymi 
m.in. na niewykonywaniu u 21 pacjentów zabiegów  rehabilitacyjnych w niektóre 
soboty, braku w dokumentacji medycznej kart fizjoterapeutycznych 
z potwierdzeniem wykonania zabiegu i niewystarczającej ilości zatrudnionych 
psychologów w odniesieniu do liczby łóżek. Wydane zostały także zalecenia 
dotyczące właściwego kwalifikowania świadczeń do rozliczenia z Oddziałem NFZ, 
zgodnie z oceną stanu zdrowia pacjenta i zakresem wykonanych procedur, a także 
wykonywania świadczeń  fizykoterapeutycznych w soboty. Ponadto zwrócono 
uwagę na obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących gromadzenia 
dokumentacji medycznej.  
Powyższe kwoty: 5 880 zł (nieprawidłowości) i 10 839,06 zł (kara umowna) zostały 
wpłacone na rachunek bankowy Oddziału NFZ (w dniach 16 i 27 kwietnia 2012 r.), 
a wydane zalecenia Centrum  przyjęło do realizacji. 
 

                                                      
5 Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze. zm. – obowiązującej od 1 lipca 2011 r. 
6 Uchwała Nr XVII/231/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania statutu 
Opolskiemu Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (zmienionego w dniu 30 października 2012 r. Uchwałą Nr XXII/288/2012). 
7 Stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21 Dyrektora z dnia 8 maja 2012 r. – obowiązujący od 15 maja 2012 r.  
8 Jedna kontrola w 2011 r. i dwie kontrole w 2012 r. 
9 Kontrola obejmowała następujące umowy zawarte z Oddziałem NFZ: 08R/10037/05/REH/11/1 i 08R/10037/05/REH/2012. 
10 Kara umowna nałożona na OCR  na podstawie §30 ust.1 pkt.2 lit. c oraz pkt.3 lit. e załącznika do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, 
poz. 484).  

Opis stanu 
faktycznego 
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W latach 2011-2013 (do 31 sierpnia) Konsultanci Krajowi nie prowadzili kontroli 
w zakresie rehabilitacji leczniczej. 

    (dowód: akta kontroli str. 39-56, 60-69, 70-73) 
 
1.3. W ramach ogłoszonego przez Oddział NFZ konkursu ofert na rok 2011, 
Centrum złożyło sześć ofert dotyczących udzielania świadczeń w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza w następujących zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna, 
rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym (dwie oferty),  
rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach  
stacjonarnych oraz lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna11.  
Oferty te uwzględniały warunki realizacji świadczeń określone w załączniku 
nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 53/2010/DSOZ z 2 września 2010 r. w sprawie 
określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza12 
oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 
2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych13. W wyniku rozstrzygnięcia 
postępowań konkursowych, Centrum zawarło z Oddziałem NFZ dwie umowy 
obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., tj.:  
− umowę nr 08R/10037/05/REH/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. na kwotę 

122 192,40 zł, obejmującą zakresy: lekarska ambulatoryjna opieka 
rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna, 

− umowę  nr 08R/10037/05/REH/2011/1 z dnia 5 stycznia 2011 r.  na kwotę 
7 975 735,55 zł, obejmującą zakresy: rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych i rehabilitacja neurologiczna.  

W okresie objętym kontrolą (według stanu na 31 sierpnia 2013 r.) do umów 
wprowadzono łącznie 26 aneksów, w tym dwa aneksy zwiększające wartość umowy 
w zakresie rehabilitacji neurologicznej o łączną kwotę – 113 999,70 zł. 
W dniu 29 grudnia 2011 r.  świadczenia w ww. pięciu zakresach zostały włączone 
do jednej umowy nr 08R/10037/05/REH/2012. Kwota zobowiązania Oddziału NFZ 
z tytułu realizacji umowy na rok 2012 wynosiła - 8 355 808,58 zł,  a na rok 2013 - 
8 392 875,28 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 37, 74-109, 110-115) 
 

1.4.  Wysokość zobowiązań Oddziału NFZ w umowach dotyczących udzielania 
świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz wartość udzielonych w tym 
zakresie świadczeń przedstawiała się następująco: 
a) w 2011 r. - ostateczna kwota zawarta w obu umowach14 wynosiła 

8 127 927,95 zł. Centrum udzieliło świadczeń na kwotę - 8 240 978,60 zł, z tego: 
na  kwotę 113 050, 65 zł w zakresie rehabilitacji neurologicznej ponad limit 
określony w umowach (tzw. nadwykonania). Rozliczenie tych świadczeń 
nastąpiło na podstawie ugody pozasądowej w kwocie 54 174 zł15. Łącznie 
z tytułu realizacji ww. świadczeń Centrum otrzymało 8 182 101,95 zł; 

b) w 2012 r. – ostateczna kwota zawarta w umowie wyniosła 8 355 808,46 zł. 
Świadczenia zrealizowano na kwotę  8 441 114,40 zł16, z tego: kwota 85 305,94 
zł dotyczyła nadwykonań w zakresie rehabilitacji neurologicznej i lekarskiej 
ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, które rozliczono na podstawie dwóch ugód 

                                                      
11 11-000782/REH, 11-000777/REH,11-000836/REH, 11-000837/REH, 11-000841/REH, 11-000783/REH. 
12 Dalej : zarządzenia Prezesa Nr 53/2010/DSOZ z dnia 2 września 2010 r. 
13 Dz .U. Nr 140, poz. 1145 ze zm. 
14 W dniu 16 września 2011 r. zawarto aneks zwiększający wartość umowy o kwotę 30 000 zł. 
15 Ugoda z dnia 26 marca 2012 r. - w ramach ugody rozliczono nadwykonane świadczenia po cenie jednostkowej niższej 
o połowę – 0,60 zł. 
16 667 828 zł rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym, 5 128 536,60 zł - rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych, 2 436 641,08  zł rehabilitacja neurologiczna, 12 802,90 zł lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, 
110 000 zł fizjoterapia ambulatoryjna. 
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pozasądowych na kwotę 37 796,10 zł17. Łącznie Centrum otrzymało 8 393 
604,56 zł; 

c) w 2013 r. – ostateczna kwota zawarta w umowie18 wyniosła 8 476 874,88 zł. 
Wg stanu na 31 sierpnia 2013 r. świadczenia zrealizowano na kwotę 
5 808 927,30 zł (tj. 69% środków przewidzianych umową).  

(dowód: akta kontroli str. 110-115, 184-188, 211) 
 

Centrum,  na podstawie § 20-22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej19 
występowało do Oddziału NFZ o zwiększenie wartości umowy i zapłatę za  
świadczenia wykonane poza limitem. I tak w czerwcu 2012 r. dwukrotnie 
bezskutecznie występowano z wezwaniami do zapłaty za nadwykonania 
zrealizowane w 2011 r. w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej (na kwotę 3 636,70 zł) 
oraz w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej (na kwotę 9 666,80 
zł). W styczniu 2013 r. Centrum zwróciło również się z wnioskiem o zwiększenie 
wartości umowy w czterech zakresach: rehabilitacja neurologiczna o 34 522 pkt 
(36 593,32 zł), rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 
o 35 684 pkt  (39 252,40 zł), lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna o 6 483 
pkt (7 131,30 zł) i fizjoterapia ambulatoryjna o 6 974 pkt (7 717,60 zł). Kolejne pismo 
dotyczące świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej Centrum przekazało do 
Oddziału NFZ w lipcu br.  

(dowód: akta kontroli str. 205-210, 114) 
 

1.4. Centrum  stosownie do wytycznych § 23 rozporządzenia w sprawie ogólnych 
warunków umów oraz § 4 zawartych umów, na bieżąco rozliczało z Oddziałem NFZ 
zrealizowane świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza, przekazując mu faktury 
za poszczególne okresy. Z tytułu realizacji w latach 2011 -  2013 (do 31 sierpnia 
2013 r.) świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza Centrum przekazało do 
Oddziału NFZ łącznie 92 faktury. Stosownie do wymagań § 24 ww. rozporządzenia, 
Oddział NFZ regulował należności w wymaganym 14 dniowym terminie, za 
wyjątkiem czterech przypadków, w których opóźnienie wynosiło  3 i 6 dni20. 

(dowód: akta kontroli str. 116-139, 101) 
 

1.5. W okresie objętym kontrolą Centrum zawarło sześć umów podwykonawcami21 
dotyczących wykonania badań laboratoryjnych i bakteriologicznych, badań 
rezonansem magnetycznym i tomografem oraz realizacji usług transportu 
sanitarnego. Umowy te zawierały zastrzeżenie o prawie Oddziału NFZ  
do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, zgodnie z wytycznymi § 7 ust. 3 
zarządzenia Prezesa NFZ Nr 53/2010/DSOZ z 2 września 2010 r. Wysokość 
kosztów poniesionych na realizację tych umów wynosiła łącznie 32 147,50 zł, 
z tego: 14 286,50 zł w 2011 r., 9 610 zł w 2012 r. i 8 251 zł w 2013 r. (do na 31 
sierpnia). 

 (dowód: akta kontroli str. 140-183) 
 
 

                                                      
17 Dwie ugody: z dnia  11 lutego 2013 r. – na kwotę 4290 zł i 5 kwietnia 2013 na kwotę 33 506,10 zł. W ramach ugód 
rozliczono nadwykonane świadczenia po cenie jednostkowej niższej o połowę – 0,53/0,55 zł. 
18 W dniu 12 czerwca 2013 r. zawarto aneks zwiększający wartość umowy o kwotę 83 999,70 zł.  
19 Dz. U Nr 81, poz. 484, dalej: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów  
20 Faktura nr 4/ZM/2011 z 10.02.2011 r. – zapłacona 3 marca 2011 r. (6 dni po terminie), faktury nr 35/ZM/2011 
i nr 36/ZM/2011 z 8 czerwca 2011 r. – zapłacone 27 czerwca 2011 r. (3 dni po terminie), faktura nr 121/ZM/2013 z 7 marca 
2013 r. – zapłacona 29 marca 2013 r. (6 dni po terminie). 
21 Umowy  dotyczyły:  transportu sanitarnego, tomografu, rezonansu, i badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.   
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1.6. W okresie objętym kontrolą wynik finansowy Centrum na działalności 
polegającej na udzielaniu świadczeń rehabilitacji leczniczej był ujemny22, za 
wyjątkiem rehabilitacji ogólnoustrojowej, gdzie w 2011 r. osiągnięto wynik dodatni 
(19 919,33 zł bez nadwykonań, 20 387,33 zł z nadwykonaniami). W latach 2011-
2013 (wg stanu na 30 września) we wszystkich pięciu zakresach rehabilitacji 
leczniczej wystąpiły rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi kosztami udzielanych 
świadczeń, a przychodami uzyskanymi na podstawie realizowanych umów.  

(dowód: akta kontroli str. 223-225) 
 

1.7. Oferty cenowe składane przez Centrum w konkursach organizowanych przez 
Oddział NFZ, były przygotowane w oparciu o dotychczasowy poziom cen 
i nie odnosiły się wprost do jednostkowych kosztów udzielanych świadczeń 
zdrowotnych. Jolanta Rupniewska Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych, 
równocześnie główny księgowy23 w wyjaśnieniu wskazała, iż (…) kalkulacja 
przeprowadzana była w na podstawie systemu księgowego FK i Koszty, z którego  
generowane są zestawienia kosztów, z których wynikają średnie koszty osobodnia 
lub porady. W zakresie zastosowanego przez Centrum sposobu skalkulowania 
liczby jednostek rozliczeniowych zgłoszonych w ofercie konkursowej oraz propozycji 
cenowej  Zastępca Dyrektora  wyjaśniła, że w ofercie konkursowej przedstawiono 
ceny jednostkowe wynikające z umowy za poprzedni rok. Takie postępowanie 
wynikało z wcześniejszych doświadczeń, które jednoznacznie wskazywały, że nie 
możemy liczyć na zwiększenie ceny jednostkowej punktu rozliczeniowego, co 
sugerowałby rachunek ekonomiczny. Zgodnie z przeprowadzonymi  analizami 
wartość punku w zakresie rehabilitacji neurologicznej powinna wynieść co najmniej 
1,30 zł. Cena punktu w rehabilitacji ogólnoustrojowej powinna wynieść 1,15 zł. Ilość 
proponowanych jednostek rozliczeniowych (R) w zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji neurologicznej 
wyliczono według wzoru  R: liczba łóżek x 360 dni x wartość punktowa osobodnia. 
Ilość proponowanych jednostek rozliczeniowych w zakresie rehabilitacji dziennej, 
lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej, 
została określona historycznie (…) ponieważ w tym zakresie od lat otrzymujemy 
kontrakt, który możemy zrealizować w 6 miesięcy.  

(dowód: akta kontroli str. 38-38a) 
 
Wg zawartych z Oddziałem NFZ umów, cena punktów rozliczeniowych 
za świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w latach 2011 - 2013 (wg stanu 
na 30 września) nie zmieniała się w trzech zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna 
i poradnia rehabilitacyjna, gdzie wynosiła 1,10 zł/punkt oraz rehabilitacja  w oddziale 
dziennym 1,15 zł/punkt. Zmiana ceny dotyczyła dwóch zakresów, tj.  rehabilitacji 
neurologicznej, gdzie cena w 2011 r. wynosiła – 1,20 zł/punkt, a w 2012 -2013 r. 
obniżono ją do kwoty 1,06 zł/punkt oraz  rehabilitacji ogólnoustrojowej, gdzie  
w 2011 r. cena wynosiła 1,20 zł/punkt, a w latach 2012-2013 – 1,10 zł/punkt. 

(dowód: akta kontroli str. 184-188) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. W badanym okresie Centrum wykonując świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej 
zobowiązane było wymogami określonymi w § 8 ust. 9 zarządzenia 
Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z 2 września 2010 r. do realizacji świadczeń 

                                                      
22 Wynik finansowy (ujemny) na działalności w  rehabilitacji leczniczej dla poszczególnych lat objętych kontrolą wynosił: 
w 2011 r.  865 716,77 zł, w 2012 r. 1 170 059,96 zł, a według stanu na 30 września  br.  526 902,27 zł. 
23 Dalej: Z-ca Dyrektora. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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fizjoterapii domowej na kwotę nie mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu 
w trakcie okresu sprawozdawczego (miesiąc). 
Spośród 33 miesięcznych okresów sprawozdawczych objętych kontrolą, Centrum 
przez 25 miesięcy (76%) świadczeń takich nie udzielało. Świadczenia te 
realizowano natomiast w grudniu 2012 r. na kwotę 858,00 zł, oraz od marca do 
września 2013 r. na kwotę 7 854,00 zł. Jak wyjaśnił Dyrektor Centrum Gabinety 
usprawniania Leczniczego Opolskiego Centrum Rehabilitacji mogą udzielać 
świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej tylko w przypadku otrzymania 
skierowania wystawionego przez lekarza.  W latach 2010-2012 do ww. gabinetów 
nie wpłynęło ani jedno skierowanie (brak więc było podstaw do wykonywania tego 
rodzaju fizjoterapii). Pod koniec 2012 roku OCR przeprowadziło akcję informacyjną 
wśród lekarzy POZ gminy Korfantów i Łambinowice, dotyczącą możliwości zlecania 
zabiegów fizjoterapii w warunkach domowych (…). 
Dyrektor Centrum potwierdził również, że lekarze Centrum pracujący w ramach 
Specjalistycznych Poradni Rehabilitacyjnych mogli  kierować  pacjentów na zabiegi 
fizjoterapii domowej (miały miejsce cztery takie przypadki), a wcześniej (w 2011 r.) 
nie podejmował działań informacyjnych dotyczących  możliwości zlecania przez 
lekarzy zabiegów fizjoterapii w warunkach domowych OCR.  

(dowód: akta kontroli str. 189-190, 427-429) 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Centrum zbadanym zakresie. 

 

2. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 
z zakresu rehabilitacji leczniczej 

2.1. Zasoby, będące w dyspozycji Centrum, służące udzielaniu świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza (obejmujące warunki lokalowe, 
dostępność i kwalifikacje personelu oraz zaopatrzenie w sprzęt), odpowiadały 
wymogom określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia 53/2010/DSOZ Prezesa 
NFZ z 2 września 2010 r, a także prawidłowo zostały opisane w ofertach. 
Wykorzystywane przez jednostkę urządzenia (aparatura i sprzęt medyczny) 
posiadały stosowne certyfikaty, atesty i dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich 
do użytku. Prowadzony przez Centrum wykaz sprzętu użytkowanego w ramach 
wykonywania świadczeń rehabilitacji leczniczej wyszczególniał m.in. miejsce jego 
użytkowania, daty nabycia i rozpoczęcia  jego wykorzystywania.  
W okresie objętym kontrolą, przy udzielaniu przez Centrum świadczeń rehabilitacji 
medycznej zaangażowanych było 121 osób, w większości zatrudnionych na 
podstawie umów o pracę na pełnych etatach24.   

(dowód: akta kontroli str. 7-9, 57-59, 75-98, 368-426, 480-485) 

2.2. Miejsce udzielania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza 
(w poszczególnych zakresach), za wyjątkiem opisanym w części dotyczącej 
nieprawidłowości, oznakowane były zgodnie z wymogami określonymi w § 11 
rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów.  

(dowód: akta kontroli str. 465-480) 

2.3. Stosownie do wytycznych  art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta25 w Centrum ustalono zasady 
rejestracji pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń w rodzaju  rehabilitacji 

                                                      
24 W tym trzy osoby na podstawie umów zlecenia i trzy na podstawie umów o udzielenie świadczeń medycznych.  
25 Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm. 
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leczniczej. Szczegółowe regulacje dotyczące kolejności przyjęć i zapisów na listy 
oczekujących na świadczenia lecznictwa ambulatoryjnego zawarto 
w pkt VI. 2 Regulaminu organizacyjnego OCR. Zasady przyjęć do oddziałów 
określone zostały natomiast w zarządzeniu Dyrektora nr 27/2012, w którym m.in. 
wskazano osoby odpowiedzialne za prowadzenie list oczekujących na świadczenie, 
a także ustalono procedury  przyjęć w oparciu o kryteria medyczne.  

(dowód: akta kontroli str. 13, 19-20, 488-489, 472-473, 431) 

Wpisy na listy oczekujących były dokonywane codziennie26. Listy te zawierały dane 
wymagane art. 20 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych27, co potwierdziła analiza 
wpisów (na listach w pięciu zakresach rehabilitacji leczniczej) z września 2011 r., 
czerwca 2012 r. i marca 2013 r. Listy prowadzone były w systemie elektronicznym 
System Asseco Poland, który umożliwiał również wprowadzenie daty i przyczyny 
skreślenia pacjenta z listy28. 

(dowód: akta kontroli str. 435-464) 

Raz w tygodniu, Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej, 
w oparciu o kryteria medyczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
27 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się 
świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na 
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej29 oraz w oparciu o rozporządzenie 
Ministra Zdrowia  z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania 
dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej30  
kwalifikowała pacjentów oraz ustalała termin ich przyjęcia zgodnie ze wskazaniami 
medycznymi i listą pacjentów oczekujących. O terminie przyjęcia Centrum 
informowało pacjentów pisemnie, a w przypadkach bardzo pilnych, pacjenci 
powiadamiani byli telefonicznie. Wpisy na listę oczekujących do poradni rehabilitacji 
i gabinetu usprawniania leczniczego odbywały się w momencie okazania 
skierowania lub telefonicznego zgłoszenia pacjenta.  
Joanna Czech Kierownik Statystki Medycznej w Centrum wyjaśniła, iż w przypadku 
skorygowania terminu w wyniku zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, 
wskazującego na potrzebę wcześniejszego niż w określonym terminie udzielenia 
świadczenia oraz przypadków określonych w art. 20 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r.  o   świadczeniach opieki zdrowotnej, Centrum  powiadamia 
pacjenta telefonicznie.  
Stosownie do postanowień art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
Centrum od 1 stycznia 2013 r. było zobowiązane do umożliwienia pacjentom 
umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, a także zapewnienia przez system 
teleinformatyczny możliwości monitorowania statusu na liście oczekujących 
na udzielenie świadczenia i powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia. 

  (dowód: akta kontroli str. 431, 435-464, 469, 488-489) 

2.4. Stosowanie do wytycznych § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
20 czerwca 2008 r. sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 

                                                      
26 Listy osób oczekujących powadzone były  przez pięć rejestratorek medycznych oraz kierownika Działu Ruchu Chorych 
i Statystyki Medycznej. 
27 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm., dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej.  
28 Z uwagi na prowadzenie list w systemie elektronicznym, uprawnione osoby dokonujące wpisów były identyfikowane na 
podstawie imienia i nazwiska.  
29 Dz. U.  Nr 200, poz. 1661. 
30 Dz. U. Nr 250, poz. 1884. 
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publicznych31 Centrum przekazywało do Oddziału NFZ  miesięczne  raporty o liczbie 
pacjentów i średnim czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń w danych 
zakresach świadczeń rehabilitacji leczniczej. Przekazane raporty   zgodnie z § 8 ust. 
2 pkt. 1 ww. rozporządzenia zawierały m.in. liczbę pacjentów oczekujących, według 
stanu na ostatni dzień miesiąca, średni czas oczekiwania, listę osób skreślonych 
z listy. Jako datę oceny listy, przyjęto datę ostatniego dnia danego miesiąca. 

(dowód: akta kontroli str. 435-445) 

W informacji z dnia 26 września br. Asseco Poland dostawca systemu 
informatycznego do obsługi list oczekujących podał, iż system oblicza średni 
i rzeczywisty czas oczekiwania pacjentów na świadczenie zgodnie z zapisami ww. 
rozporządzenia Ministra Zdrowia odrębnie dla każdej grupy osób32 wpisanych 
na listę oczekujących na  świadczenia w danej komórce organizacyjnej.   

(dowód: akta kontroli str. 486-487) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na:  
1. Przekazaniu do Oddziału NFZ 14 spośród 33 raportów dotyczących list 
oczekujących na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza33, po terminie 
określonym w § 8 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu 
niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców. Przekroczenie 
obowiązującego terminu składania raportów (do 10 dnia kolejnego miesiąca), 
wynosiło od jednego do dziewięciu dni. W wyjaśnieniu Małgorzata Czarny - 
inspektor ds. rozliczeń, będąca osobą bezpośrednio odpowiedzialną za 
sporządzenie i przekazywanie ww. raportów, jako przyczynę nieterminowego 
przekazywania tych raportów wskazywała w szczególności znaczny zakres 
przypisanych jej obowiązków oraz występowanie trudności w  potwierdzaniu 
świadczeń przez NFZ. Za-Dyrektora wyjaśniła natomiast, iż informacja 
o opóźnieniach docierała do mnie w ogólnym zakresie. Nie wiedziałam 
o szczegółach, że w danym miesiącu opóźnienie miało miejsce i ile wynosiło dni. 
Obowiązek przekazywania informacji w zakresie kolejek jest co prawda 
obowiązkiem wynikającym z umowy pomiędzy NFZ a OCR, jednak mnożenie przez 
ustawodawcę przeróżnych sprawozdań, zestawień i raportów powoduje, 
że wykonanie tych obowiązków wymaga nadania priorytetów. 

(dowód: akta kontroli str. 191, 478-479, 476-477) 
 

2. Niewypełnieniu przez Centrum od 1 stycznia 2013 r. postanowień art. 23a ust. 1 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, tj.: umożliwienia pacjentom umawiania 
się na wizyty drogą elektroniczną, a także zapewnienia przez system 
teleinformatyczny możliwości monitorowania statusu na liście oczekujących 
na udzielenie świadczenia i powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia. 
Zastępca Dyrektora wyjaśniła, iż przyczyną powyższego jest zła sytuacja finansowa 
Centrum. Obecnie OCR nie dysponuje sprzętem i oprogramowaniem 
umożliwiającym realizację tego obowiązku. Nie otrzymaliśmy dofinansowania 
na wniosek złożony w dniu 1 lutego 2013 r. (…) wdrożenie i rozwój e-usług. 
Znajdujemy się na liście rezerwowej. Koszt związany z modułem e-rejestracja 
wynosi ok. 110.000 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 469-472) 

                                                      
31 Dz. U. Nr 123 poz. 801 ze zm., dalej:  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji 
gromadzonych przez świadczeniodawców. 
32 Grupy wyodrębnione ze względu na kryterium medyczne o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 6  lit b  rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji oraz ich przekazywaniu (…).  
33 W 2011 r. cztery raporty, a w 2012 r. i w 2013 r. (do 31 sierpnia) po pięć raportów. 
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3. Braku zamieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym na zewnątrz budynku, 
w którym udzielane są świadczenia, tablicy ze znakiem graficznym Funduszu, 
według wzoru określonego przez Prezesa Funduszu, informacji o godzinach 
i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń oraz 
informacji  o numerach telefonów alarmowych ratownictwa medycznego, do czego 
zobowiązywał § 11 ust. 2, ust. 1 i ust. 4 pkt 7  w związku z ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie ogólnych warunków umów.  
W wyjaśnieniu Dyrektor Centrum wskazał, że powyższe spowodowane było 
przeprowadzaniem działalności izby przyjęć i przychodni do innej lokalizacji. 
Ponadto wewnątrz budynków Centrum  brak  było informacji o możliwości i sposobie 
zapisania się na listę oczekujących na świadczenie, o której mowa w § 11 ust. 4 pkt 
9 z ww. rozporządzenia. W trakcie kontroli NIK uzupełniono wymagane w tym 
zakresie informacje. 

(dowód: akta kontroli str. 465-466, 469-471, 496) 

4. Zaniechaniu przeprowadzania przez Zespół oceny przyjęć, list osób oczekujących 
na udzielenie świadczenia, pomimo  obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 4 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej, a także § 6 zarządzenia Dyrektora Nr 27/2012. 
Zespół zaniechał również dokonywania oceny prac Komisji ds. przyjęć do Oddziałów 
Rehabilitacji w latach 2011-2013 (do dnia kontroli), do której zobowiązany 
był § 7 ww. zarządzenia Dyrektora. Pomimo tego w raportach opisanych w pkt. 2.4. 
wystąpienia wskazywano datę dokonania takiej oceny.  
W wyjaśnieniu Przewodniczący tego Zespołu Krzysztof Marguła, podał, że 
z przeoczenia i faktu, iż członkami Komisja ds. przyjęć są specjaliści w swoich 
dziedzinach  zaniechano dokonywania oceny prac Komisji ds. przyjęć do Oddziałów 
Rehabilitacji i oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia. Ponieważ 
zarządzeniem Dyrektora zobowiązano Zespół do realizacji powyższych zadań, 
obowiązek ten w najbliższym czasie będzie już realizowany. 
Dyrektor Centrum w trakcie kontroli  NIK poinformował Przewodniczącego Zespołu 
o konieczności realizacji ww. obowiązku począwszy od miesiąca października br.  

(dowód: akta kontroli str. 434, 492, 495) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Centrum w zbadanym zakresie. 
 

 

IV. 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 Kontroli34, wnosi o: 

1. Pojęcie działań zmierzających do realizacji obowiązków wynikających z art. 23a 
ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, polegających m.in. na 
zapewnieniu pacjentom możliwości zapisywania się drogą elektroniczną 
na wizyty. 

2. Wzmożenie nadzoru nad realizacją przez Zespół oceny przyjęć zadań 
przewidzianych w art. 21 ust 4 i 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz 
zarządzeniu Dyrektora Nr 27/2012, a także nad terminowością przekazywania do 
Oddziału NFZ raportów dotyczących list oczekujących. 

                                                      
34 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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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  22   listopada 2013 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Opolu 

Kontroler  

Agnieszka Roszczak-Fedorowicz 
specjalista k.p. 

 

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

 

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