
 
 

 
 

 
 
LOP – 4101-10-04-2013 

P/13/131 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

  



 

 

 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/131 – Dostępność i finasowanie rehabilitacji leczniczej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Opolu 

Kontrolerzy 1. Marek Dudek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 87848 z dnia 6 listopada 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 
2. Zygmunt Świętek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 87829 z dnia 2 października 2013 r. 
(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wanda Zalewska, Dyrektor Szpitala MSW 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

W latach 2011-2013 Szpital MSW udzielał świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza finansowanych ze środków publicznych na podstawie trzech 
umów zawartych z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 
Zdrowia3 na kolejne badane lata. W przedkładanych ofertach, w ramach 
postępowań konkursowych o zawarcie ww. umów, Szpital MSW zamieścił rzetelne 
dane dotyczące, m.in. posiadanych i dostępnych zasobów organizacyjnych, 
kadrowych i sprzętowych. Organizacja procesu udzielania ww. świadczeń była 
prawidłowa, a stwierdzony w latach 2011 i 2012 brak realizacji świadczeń fizjoterapii 
domowej na kwotę mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu, wynikał 
z okoliczności niezależnych od kontrolowanej jednostki. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza udzielane były 
według kolejności zgłaszania świadczeniobiorców, przy uwzględnieniu stanu ich 
zdrowia. Średni czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne w Dziale 
Usprawniania Leczniczego Szpitala MSW w grudniu 2011 r. wynosił 35 dni, a we 
wrześniu 2013 r. 36 dni, na udzielenie świadczeń w zakresie rehabilitacji 
kardiologicznej oraz rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych, 
wykonywanej w dwóch oddziałach wynosił w grudniu 2011 r. odpowiednio: 22-24 dni 
i 180-193 dni, natomiast we wrześniu 2013 r. 21-23 dni i 95-96 dni. 
Listy oczekujących na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza prowadzone 
były w sposób zapewniający poszanowanie sprawiedliwego, równego, 
niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do tego typu świadczeń opieki 
zdrowotnej.  

                                                      
1 Dalej: Szpital MSW. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
3 Dalej: OOW NFZ. 
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Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zaniechania przez Zespół ds. ocen, 
sporządzania raportów z oceny list oczekujących na ww. świadczenia 
i przedstawiania go świadczeniodawcy, co najmniej raz w miesiącu, braku 
umieszczenia w budynkach informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę 
oczekujących na świadczenia oraz braku zapewnienia od 1 stycznia 2013 r. 
możliwości umawiania się na wizyty drogą elektroniczną, monitorowania taką drogą 
statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania 
o terminie udzielania świadczenia. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość wykonania umów zawartych z NFZ 

1.1.  W kontrolowanym okresie Szpitalu MSW obowiązywały statuty nadane przez 
ministra właściwego do sprawa wewnętrznych4, w których określono, m.in. cele 
i zadania, organy, strukturę organizacyjną oraz zasady gospodarki finansowej 
Szpitala. Dyrektor Szpitala MSW ustalił w regulaminach organizacyjnych 
szczegółowe zasady jego funkcjonowania, w tym rodzaje i zakres udzielanych 
świadczeń rehabilitacji kardiologicznej i rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach 
stacjonarnych oraz w Dziale Usprawniania Leczniczego w warunkach 
ambulatoryjnych5. 
W dokumentach tych określono m.in. zakres i przebieg procesu udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące zadania związane z rehabilitacją leczniczą 
i innymi świadczeniami udzielanymi przez Szpital MSW, a także podstawowe 
zadania jednostek organizacyjnych, poradni i pracowni specjalistycznych. 
Ustalone dla Szpitala MSW rodzaje działalności leczniczej, zakres i miejsce 
udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym rehabilitacji leczniczej obejmowały: 
− pełną diagnostykę leczenia zachowawczego i rehabilitacji chorób układu 

oddechowego, 
− prowadzenie kompleksowej rehabilitacji i prewencji w zakresie chorób krążenia, 
− prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej dorosłych i dzieci. 
Wprowadzona ww. regulaminami organizacja Szpitala MSW, uwzględniała 
postanowienia Statutu, m.in. w zakresie przypisania zadań udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza jednostkom organizacyjnym oraz 
umożliwiała prawidłowe realizowanie zadań ustalonych w umowach z OOW NFZ 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza. 

(dowód: akta kontroli str. 14-23, 24-47, 112-115, 221-224, 334-383) 

1.2.  Zgodnie z prowadzoną w Szpitalu MSW ewidencją kontroli zewnętrznych, 
w latach 2011-2013 nie była prowadza w tej jednostce przez konsultantów 
krajowych kontrola związana z udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych. 
Kontrolę wykonywania umowy nr 08R/10019/05/REH/2011 w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza, pod kątem prawidłowości realizacji świadczeń rehabilitacji kardiologicznej 
w warunkach stacjonarnych, w II półroczu 2011 r. przeprowadzili pracownicy OOW 
NFZ. W wyniku tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące prowadzenia na 
bieżąco list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń i przekazywania ich 
do OOW NFZ oraz braku zapewnienia wymaganego poziomu zatrudnienia lekarzy 

                                                      
4 Zarządzenie nr 33 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2002 r. (Dz. Urz. MSWiA nr 8, poz. 36 
ze zm.) i zarządzenie nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW, poz. 28 ze zm.) 
5 Regulamin organizacyjny zatwierdzony postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 
2006 r. (ze zmianami) oraz ustalony zarządzeniem nr 47/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. Dyrektora Szpitala MSW (ze 
zmianami: zarządzenie nr 146/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zarządzenie nr 28/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.). 
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specjalistów rehabilitacji. Zalecenia w tym zakresie przekazano do Dyrektora 
Szpitala MSW w wystąpieniu pokontrolnym. 
Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości Dyrektor OOW NFZ nałożył na Szpital 
MSW karę w wysokości 25 559,64 zł, która została wpłacona w dniu 22 listopada 
2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 6-13, 48-59, 60-71, 94) 

1.3.  W ramach ogłoszonych przez OOW NFZ postępowań w trybie konkursu na 
udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza Szpital MSW składał oferty 
w kolejnych postępowaniach dotyczące następujących zakresów: fizjoterapia 
ambulatoryjna, rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych 
i rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych. 
Oferty te uwzględniały warunki realizacji świadczeń określone  w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu rehabilitacja leczniczej6 i odpowiadały warunkom 
zawartym w załączniku nr 3 zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza7.  
W wyniku przeprowadzonych postępowań Szpital MSW zawarł umowy na 
świadczenia w ww. zakresach na kolejna badane lata. W okresie obowiązywania 
umów OOW NFZ (występował do Szpitala MSW z propozycją utrzymania lub 
zmiany finasowania świadczeń rehabilitacji leczniczej na lata 2012-2013 
w zakontraktowanych świadczeniach rehabilitacyjnych). W dokumentach końcowych 
z przeprowadzonych, w ramach postępowań konkursowych negocjacji oraz 
dokumentach OOW NFZ stanowiących podstawę uzgodnień warunków 
finansowania w latach 2011-2013, przedstawiana była zarówno propozycja Dyrektor 
Szpitala MSW, co do liczby świadczeń oraz ich wartości, jak również propozycje 
OOW NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 107-115, 219-224, 334-383) 

Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych Szpitala MSW przed 
rozpoczęciem procesu negocjacji umów na 2011 r. były organizowane spotkania 
Dyrektora OOW NFZ ze świadczeniodawcami, w trakcie których omawiano m.in. 
poziom finansowania, strukturę umów kontraktowych i przekazywano informacje 
dotyczące możliwości finansowania świadczeń medycznych. Wskazał też, że Szpital 
MSW od lat utrzymuje ściśle określony profil działalności medycznej, a głównym 
celem negocjacji kontraktu w zakresie rehabilitacji było utrzymanie jego wartości na 
poziomie ich wykonania w 2010 r. W związku z tym, że przedłożone przez NFZ 
propozycje na 2011 r. opiewały na zbliżoną do 2010 r. wartość, tj. 14 072 tys. zł, nie 
było konieczności podpisywania protokołów rozbieżności i składania oferty 
odbiegającej od propozycji NFZ. Oferty Szpitala MSW na świadczenia w roku 2011, 
jak i proponowana przez OOW NFZ liczba i wartość świadczeń i na lata 2012 i 2013 
było wynikiem wprowadzania poszczególnych wartości zmiennych w działalności 
Szpitala, które wpływały na wynik finansowy w skali roku. Wycena wartości punktu 
była nienegocjowalna, tak więc Szpital  skupił się  na zwiększeniu ich ilości 
i ewentualnych dodatkowych działaniach  w zakresie ograniczania strony kosztowej 
świadczeń. Ponadto Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych podał, że od 2009 r. do 
2013 r. wartość punktu została obniżona w zakresie: rehabilitacji pulmonologicznej 
z 1,44 zł do 1,25 zł (o 13,2%), w rehabilitacji kardiologicznej z 1,47 zł do 1,15 zł 
(o 21,8%), zaś w rehabilitacji ambulatoryjnej jest utrzymywana na poziomie 1,10 zł 
od 2010 r. Wskazał też, że stanowisko NFZ w zakresie przyjęcia ww. warunków jest 

                                                      
6 Dz. U. Nr 140, poz. 1145 ze zm. 
7 Dalej: zarządzenie Nr 53/2010/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza. 
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w ostatecznym rozrachunku nienegocjowalne, a Szpital MSW albo przyjmuje ww. 
warunki, albo „odchodzi z kwitkiem” i nie będzie mieć finansowania na prowadzenie 
działalności medycznej, ze wszystkimi tego skutkami. 

(dowód: akta kontroli str. 411-417, 577) 

1.4. Na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza 
Szpitali MSW zawarł na lata 2011-2013 trzy umowy, do których strony w trakcie ich 
obowiązywania wprowadziły łącznie 37 aneksów8. Umowy oraz ich zmiany 
uwzględniały postanowienia zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej9.  
Świadczenia w ww. zakresie Szpital MSW realizował samodzielnie, a także przy 
udziale podwykonawców, których wykazywano w załącznikach nr 3 do ww. umów. 
Na realizację tych usług Szpital MSW zawierał z podwykonawcami umowy 
zabezpieczające interesy Szpitala MSW, o których mowa w § 8 załącznika do 
rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów. Łączna wartość wykonanych 
przez podwykonawców usług wynosiła 87 404,30 zł, w tym 29 637,24 zł w 2011 r., 
28 991,48 zł w 2012 r. i 28 775,58 zł w 2013 r., tj. odpowiednio: 0,44%, 0,42% 
i 0,56% wartości umów zawartych z OOW NFZ. 
Wysokość przychodów, poniesionych kosztów oraz uzyskany na tej działalności 
wynik finansowy (ujemny) w latach objętych kontrolą (bez nadwykonań) kształtował 
się następująco: 
− 2011 r. kwota zobowiązanie OOW NFZ w umowie 6 776,3 tys. zł, przychody – 

6 755,8 tys. zł, poniesione koszty - 7 449,5 tys. zł, wynik finansowy – 693,7 tys. 
zł, 

− 2012 r. kwota w umowie 6 849,8 tys. zł, przychody – 6 845,5 tys. zł, poniesione 
koszty – 7 461,0 tys. zł, wynik finansowy - 615,5 tys. zł, 

− 2013 r. (stan na 30 września) kwota w umowie 5 145,0 tys. zł, przychody – 
5 160,8 tys. zł, poniesione koszty – 5 923,7 tys. zł, wynik finansowy - 762,9 tys. 
zł. 

Największy wpływ na ujemny wynik finansowy działalności polegającej na udzielaniu 
świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza (w okresie 1 styczeń 2011 r. – 
30 wrzesień  r. w łącznej wysokości 2 072,1 tys. zł) miała nadwyżka kosztów nad 
przychodami z tytułu udzielania świadczeniach w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej 
(w kwocie 956 tys. zł). Jednocześnie w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej 
nadwyżka taka wynosiła 566,5 tys. zł, a rehabilitacji kardiologicznej 549,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 95-100, 447-486, 542- 543, 562-576, 578) 

W badanym okresie Dyrektor Szpitala MSW występował do OOW NFZ w sprawie  
zmiany warunków finansowania i zapłaty za udzielone świadczenia rehabilitacji 
leczniczej ponad limity określone w umowach. W wyniku tych działań, zostały 
zawarte trzy ugody na łączną kwotę 59 tys. zł10, dotyczące świadczeń udzielonych 
w 2011 r. i 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 216-218, 334-337, 343-345) 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych wyjaśnił, że nadwyżka kosztów nad 
przychodami związanymi z prowadzeniem działalności medycznej w zakresie 
rehabilitacji wynikała przede wszystkim z faktu zbyt niskiej wyceny wartości punktu 

                                                      
8 Zmiany w umowach wprowadzone aneksami wynikały m.in. z zarządzeń Prezesa NFZ, zmian zasobów kadrowych Szpitala 
MSW, przesunięć w rodzaju świadczeń oraz zmian wartości świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej (w 2013 r. o 33 tys. zł) 
i rehabilitacji kardiologicznej (w 2011 r. więcej o 196 tys. zł, w 2012 r. mniej o 10 tys. zł). 
9 Dz. U. Nr 81, poz. 484, dalej: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów. 
10 Zawarte ugody dotyczyły udzielonych świadczeń rehabilitacji leczniczej w 2011 r. (ugoda zawarta 26 marca 2012 r. kwota 
19.872 zł - rehabilitacja kardiologiczna) i w 2012 r. (ugody zwarte 11 lutego 2013 r. kwota 19.385,92 zł i z dniu 19 kwietnia 
2013 r. kwota 19.731,60 zł – rehabilitacja kardiologiczna i rehabilitacja pulmonologiczna). We wszystkich przypadkach wartość 
jednego punktu wynosiła ok. 50 % wyceny punktu ustalonego w umowach na tożsame świadczenia. 
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rozliczeniowego. Od 2009 r. do 2013 r. wartość punktu została obniżona w zakresie 
rehabilitacji pulmonologicznej o 13,2%, w zakresie rehabilitacji kardiologicznej 
o 21,8%), zaś w rehabilitacji ambulatoryjnej jest utrzymywana cena od 2010 r. 
w wysokości 1,10 zł. 
Wyjaśnił ponadto, że z jednej strony występuje więc znaczne pogorszenie struktury 
generowania przychodów, z drugiej zaś, pomimo zrealizowanych wielu inwestycji 
o charakterze oszczędnościowym (termomodernizacja, instalacja kolektorów 
słonecznych, kogeneracji, informatycznego wspomagania rozliczenia leków etc.), 
znaczny przyrost kosztów. Przyrost ten jest także związany ze znacznie 
zwiększonymi wymaganiami NFZ (począwszy od 2010 r.) w zakresie konieczności 
zapewnienia znacznie większej liczby lekarzy na oddziałach rehabilitacji 
kardiologicznej (z czterech do ośmiu  lekarzy specjalistów). Od 2010 r. Szpital 
podejmował  bezskuteczne starania skierowane do Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, 
konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz w drodze interpelacji poselskich 
i przedstawicieli w Sejmowej Komisji Zdrowia o zmianę nieuzasadnionych 
wygórowanych wymogów przepisów w tym zakresie. W wyjaśnieniach Zastępca 
Dyrektora ds. Ekonomicznych wskazał także, że zwiększone wydatki na 
wynagrodzenia dla pracowników medycznych skutkują tym, iż na dzień 31 
października 2013 r. aż 29 pracownikom Szpitala MSW, tj. ponad 12,5% 
zatrudnionych (w tym 11, którzy pracują na oddziałach rehabilitacyjnych) wypłacono 
dodatki wyrównawcze do wynagrodzeń. Ujemny wynik na działalności 
rehabilitacyjnej jest pokrywany przychodami z działalności niemedycznej, do których 
należą m.in.: wynajem pomieszczeń, odpłatność za TV, lokowanie wolnych środków 
finansowych, co pozwala Szpitalowi MSW od 2009 r. generować dodatni wynik 
finansowy netto z działalności jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 577) 

1.5.  Szpital MSW, zgodnie z zasadami określonymi w § 23 załącznika do 
rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów składał do OOW NFZ 
dokumenty rozliczeniowe za zrealizowane świadczenia w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza udzielone w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Należności 
z tytułu realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, OOW NFZ przekazywał 
w terminie 15 dni po dniu otrzymania dokumentów i w kwotach z nich 
wynikających11. 

(dowód: akta kontroli str. 418-430, 527-532) 
 

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

W badanym okresie Szpital MSW udzielając świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej 
w Dziale Usprawniania Leczniczego zobowiązany był wymogami określonymi w § 8 
ust. 9 zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej 
na kwotę nie mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu w trakcie okresu 
sprawozdawczego (miesiąc). 
Szpital MSW w 2011 r. i 2012 r. świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej realizował na 
podstawie umów: 
− w 2011 r. nr 08R/10019/05/REH/2011 zawartej 3 stycznia 2011 r., zgodnie 

z którą wartość świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej (po zmianach) wynosiła 
212 868,70 zł. Tym samym wartość obowiązkowych świadczeń fizjoterapii 

                                                      
11 Spośród  278 dokumentów rozliczeniowych (96 w 2011 r., 91 w 2012 r. i 91 za świadczenia udzielone w okresie styczeń – 
wrzesień 2013 r.) w czterech przypadkach płatności dokonano w terminie powyżej 15 dni. Płatności tych OOW NFZ dokonał 
niezwłocznie,  w pierwszym dniu roboczym po 15 dniu od doręczania niezbędnych dokumentów. 
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domowej wynosiła 6 368,06 zł (466,99 zł w miesiącach od stycznia do września 
2011 r. oraz 787,74 zł w miesiącach od października do grudnia 2011 r.). 
W Szpitalu MSW udzielono takich świadczeń na kwotę 1 224 zł (miesięcznie od 
30 zł w styczniu do 298 zł w marcu), przy czym w poszczególnych miesiącach 
2011 r. wartość faktycznie wykonanych świadczeń był mniejsza od wymaganych 
3 % kwoty miesięcznego kontraktu, 

− w 2012 r. nr 08R/10019/05/REH/2012 zawartej 29 grudnia 2011 r., zgodnie 
z którą wartość świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej wynosiła 307 529,20 zł. 
Wartość obowiązkowych świadczeń fizjoterapii domowej powinna wynieść 
9 225,88 zł, tj. 768,82 zł w poszczególnych miesiącach 2012 r. Szpital MSW 
udzielił takich świadczeń na kwotę 294 zł (miesięcznie od 8 zł w maju do 65 zł 
w listopadzie), tj. w poszczególnych miesiącach 2012 r. ich wartość był mniejsza 
od wymaganych 3% kwoty miesięcznego kontraktu12. 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych wyjaśnił, że niższa wartość wykonania 
świadczeń w zakresie fizjoterapii domowej w latach 2011-2012 wynikała 
z zapotrzebowania na ten typ usługi ze strony pacjentów kierowanych przez lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wyjaśnił 
ponadto, że Szpital MSW nie ma wpływu na liczbę kierowanych pacjentów 
wymagających świadczeń w warunkach domowych. Jednostki, z których pacjenci są 
kierowani na ten typ rehabilitacji, a które współpracują ze Szpitalem MSW posiadają 
pełną informację o możliwościach i potencjale świadczeń medycznych, w tym także 
w zakresie rehabilitacji domowej. 

(dowód: akta kontroli str. 104-106, 112-117, 212-214, 221-226, 411-414) 

 

Najwyższa Izba Kontroli, uwzględniając złożone przez Zastępcę Dyrektora ds. 
Ekonomicznych wyjaśnienia oraz zrealizowanie w 2013 r. (do września). 
obowiązkowych świadczeń fizjoterapii domowej na kwotę przekraczającą 3% 
wartości miesięcznego kontraktu, ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej 
jednostki w zbadanym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 W okresie styczeń-wrzesień 2013 r. wartość zrealizowanych świadczeń fizjoterapii w warunkach domowych przekraczała 
obowiązkowe 3% wartości miesięcznego kontraktu (miesięcznie nie mniej niż 794,21 zł) i wynosiła od 2.535 zł (we wrześniu) 
do 4.194 zł (w lipcu). Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w 2013 r. realizowane były na podstawie 
umowy nr 08R/10019/05/REH/2013 zawartej w dniu 21 grudnia 2012 r. 
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2. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 
z zakresu rehabilitacja 

2.1. Pozostające w dyspozycji Szpitala MSW zasoby służące wykonywaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza obejmujące warunki 
lokalowe, dostępność i kwalifikacje personelu, zaopatrzenie w sprzęt i wyposażenie, 
były zgodne z przedstawionymi OOW NFZ dokumentami i propozycjami realizacji 
tych świadczeń (ofertami i negocjacjami) oraz z wymogami określonymi 
w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza13. 
Wykorzystywana do udzielania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza 
aparatura i sprzęt medyczny posiadał stosowne certyfikaty, atesty lub inne 
dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku oraz dokumenty potwierdzające 
dokonanie aktualnych (bieżących) przeglądów przez uprawnione podmioty. 
Szpital MSW zatrudniał osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe 
i doświadczenie, która wykonywała stałą konserwację, przeglądy, a także inne prace 
niezbędne do utrzymania stałej zdolności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu 
wykazanego w ofertach oraz załącznikach do umów zawartych z OOW NFZ14. 
Zmiany do tych umów, obejmujące zasoby szpitala (wyszczególnione 
w załącznikach nr 2 – personel, sprzęt i wyposażenie), wprowadzane były na 
zasadach ustalonych w § 6 załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych 
warunków umów. 

(dowód: akta kontroli str. 72-90, 91-92, 107- 404, 405-410, 441-446, 518-520, 577) 

2.2. Pomieszczenia Szpitala MSW, w których udzielano świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, oznakowane były zgodnie 
z wytycznymi NFZ i wymogami określonymi w § 11 załącznika do rozporządzenia 
w sprawie ogólnych warunków umów15, poza wyjątkami opisanym w dalszej części 
wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 405-410, 441) 

2.3.  W Szpitalu MSW świadczenia rehabilitacji leczniczej obejmujących zabiegi 
fizjoterapeutyczne w Dziale Usprawniania Leczniczego oraz rehabilitację 
kardiologiczną i rehabilitację pulmonologiczną16, realizowane były na podstawie list 
oczekujących, w których ustalana był kolejność udzielenia świadczenia danego typu 
z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń oraz wskazań medycznych. Listy prowadzone 
były z wykorzystaniem narzędzia informatycznego Szpitala MSW oraz narzędzia 
udostępnionego przez OOW NFZ. Listy zawierały dane świadczeniobiorców 
wskazane w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych17. 
W prowadzonych w Szpitalu MSW listach oczekujących gromadzone były dane 
wskazane w § 8 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 

                                                      
13 W dokumentach i propozycjach realizacji tych świadczeń (stanowiących oferty) i przeprowadzonych z OOW NFZ 
negocjacjach, a zawartych w części II załączników nr  2 (zasoby) do umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza na badane lata 2011-2013, zawarto wykaz pracowników Szpitala MSW oraz osób (podmiotów), 
z którymi zawarto umowy cywilnoprawne na wykonywanie czynności związanych z rehabilitacją leczniczą. Porównanie 
dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych pracowników i podmiotów współpracujących z danymi ofertowymi 
i z umowami cywilnoprawnymi nie wykazało różnic. 
14 Nie dotyczyło specjalistycznej aparatury medycznej, np. aparatów rentgenowskich, ultrasonografów, urządzeń pomiarowych 
intensywnego nadzoru medycznego (kardiomonitory), endoskopy, myjnie endoskopowe, które serwisowane były 
(i naprawiane) na podstawie ustalonych okresów gwarancyjnych lub pojedynczych zleceń. 
15 Za wyjątkiem nie umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych Szpitala MSW informacji 
o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie, o których mowa w § 11 ust. 4 pkt 9 załącznika do 
rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów. Brak ten bezzwłocznie uzupełniono w trakcie kontroli NIK. 
16 Świadczenia rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej realizowane były w Szpitalu MSW w czterech komórkach 
organizacyjnych, tj.: w I i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej oraz w I i II Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej. 
17 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm., dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Listy podpisane były przez uprawnionego pracownika po ich wydrukowaniu. 
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2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych18. 
Zapisy na listy dokonywane były każdego roboczego dnia pracy przez osoby, którym 
obowiązki te ustalono w przyjętych przez nie zakresach czynności i posiadające 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 37 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych19. 
Po wpisaniu na listę oczekujących świadczeniobiorcy, w przypadkach świadczeń 
opieki rehabilitacji stacjonarnej (kardiologicznej lub pulmonologicznej), powiadamiani 
byli listownie (przesyłka pocztowa zwykła). Do powiadomień załączane były 
informacje o warunkach pobytu na oddziale szpitalnym oraz dodatkowe informacje 
związane z udzielany świadczeniem opieki zdrowotnej. 
Osoba uprawniona do uzyskania świadczeń z zakresu fizjoterapia ambulatoryjna, po 
przedstawieniu skierowania, wpisywany był na listę oczekujących wraz 
z jednoczesnym założeniem karty pacjenta i podawanym w tej karcie terminem 
udzielania świadczeń. 
W przypadkach podania przez świadczeniobiorcę stosownych danych, informacje 
o terminie udzielenia świadczenia, przekazywane były także telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną. 
Średni czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne w Dziale Usprawniania 
Leczniczego wynosił w grudniu 2011 r. 35 dni, a we wrześniu 2013 r. 36 dni. 
Natomiast średni czas oczekiwania na przyjęcie na rehabilitację kardiologiczną oraz 
rehabilitację pulmonologiczną w warunkach stacjonarnych, które prowadzone były 
na czterech oddziałach20 wynosił w grudniu 2011 r. odpowiednio: 22-24 dni 
(rehabilitacja kardiologiczna) i 180-193 dni (rehabilitacja pulmonologiczna), 
natomiast we wrześniu 2013 r. odpowiednio 21-23 dni i 95-96 dni. 
Pomimo braku udokumentowania ocen list oczekujących przez Zespół oceny 
przyjęć21, co opisano w dalszej części wystąpienia, listy oczekujących na 
świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej, prowadzone były przez 
świadczeniodawcę w sposób zapewniający poszanowanie sprawiedliwego, 
równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do tego typu świadczeń 
opieki zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli str. 384-404, 431-440, 500-517, 533-546, 548-561, 577) 

2.4.  Raporty statystyczne list oczekujących na udzielenie świadczenia w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza, świadczeniodawca przekazywał do OOW NFZ 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, za każdy miesiąc w badanym okresie, 
nie później niż w terminie dziesięciu dni od zakończenia miesiąca22. Przekazywane 
przez Szpital MSW raporty zawierały informacje wymagane § 8 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców. 
Wykazywany w tych raportach średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia, 
obliczany był odrębnie dla każdej z osób wpisanych na listy oczekujących na 
udzielenie danego świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z pkt 2 załącznikiem nr 7 

                                                      
18 Dz. U. Nr 123, poz. 801 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców. 
19 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. 
20 Świadczenia realizowano w:I i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej oraz w I i II Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej. 
21 Zespół ocen przyjęć powołany był zarządzeniem Dyrektora Szpitala MSW nr 34/2004 z dnia 29 października 2004 r. 
zmienionego zarządzeniem nr 8/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. oraz nr 82/2013 z dnia 28 października 2013 r. (w § 4 ustalono, 
że poprzednie zarządzenie tracą moc z dniem wejścia zarządzenia nr 82/2013).  
22 W przypadku dwóch (spośród 32) eksportów raportów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, tj. za maj 2011 r. 
i kwiecień 2012 r. – opóźnienie odpowiednio o trzy dni i jeden dzień – do OOW NFZ nastąpiło ze względu na przeoczenie tego 
obowiązku przez pracownika odpowiedzialnego za raportowania. Termin eksportu raportu za maj 2011 r. przypadał w piątek, 
przesłano w poniedziałek, podobne było z raportem za kwiecień 2012 r. 
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do ww. rozporządzenia, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Szpitala MSW 
i udostępnionych przez OOW NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 384-388, 402, 436-437, 438-440, 550-560) 
 

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

1.  Wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych Szpitala MSW, nie 
umieszczono informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących 
na świadczenie, wymaganych w § 11 ust. 4 pkt 9 załącznika do rozporządzenia 
w sprawie ogólnych warunków umów. 
Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że nieumieszczenie wewnątrz budynków siedziby 
i jednostek Szpitala MSW informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę 
oczekujących na świadczenie wynikało z przeoczenia tego obowiązku 
informacyjnego, nie skutkujące brakiem poprawności prowadzenie list oczekujących 
na świadczenie. 
W trakcie trwania kontroli NIK, w siedzibie i wszystkich jednostkach organizacyjnych 
Szpitala MSW, zamieszczone zostały wymagane informacje dotyczące możliwości 
i sposobu zapisania się na listę oczekujących. 

(dowód: akta kontroli str. 405-407, 438-440, 441) 

2.   W kontrolowanym okresie powołany przez Dyrektora Szpitala MSW Zespół ds. 
oceny przyjęć nie dokumentował swoich prac oraz nie przedkładał 
świadczeniodawcy raportów z ocen list oczekujących. 
Obowiązek sporządzania (pisemnych) comiesięcznych raportów przez Zespół ds. 
oceny przyjęć w Szpitalu MSW oraz przedstawiania go świadczeniodawcy wynika 
z  art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 
Według wyjaśnień Dyrektor Szpitala MSW przyczyną tych nieprawidłowości była 
niepoprawna interpretacja przepisu w zakresie udokumentowania raportów ocen 
oraz przyjętego w Szpitalu MSW rozwiązania, bazującego na ocenie i raportowaniu 
ustnym z zastrzeżeniem dokumentowywania przypadków problematycznych 
i stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto Dyrektor Szpitala MSW wyjaśniła, 
że informacje dotyczące prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z listą 
oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego, jak również w zakresie czasu 
oczekiwania na udzielenie świadczenia, a także przesłanek zmian terminów 
udzielania świadczeń, były na bieżąco i stale jej przekazywane w formie ustnej 
przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. 
Przewodnicząca Zespołu ds. ocen jako przyczynę nieprawidłowości wskazała 
niewłaściwą interpretację przepisu oraz raportowanie ustne w przypadku braku 
uwag. Wyjaśniła ponadto, że Zespół ds. ocen wykonywał czynności polegające na 
weryfikacji prowadzenia list oczekujących na świadczenie w sposób ciągły 
i systematyczny, współpracując w tym temacie z Zastępcą Dyrektora ds. 
Lecznictwa, a zagadnienia dotyczące przyjęć pacjentów były przedmiotem 
cyklicznego raportowania sytuacji w zakresie oczekiwania na udzielenie 
świadczenia w gronie lekarskim w obecności Dyrektora Szpitala i Zastępcy ds. 
Lecznictwa podczas codziennych raportów lekarskich. 
W trakcie kontroli NIK, Przewodnicząca Zespołu ds. ocen przedłożyła kontrolerowi, 
sporządzony w dniu 18 listopada 2013 r. raport oceny przyjęć świadczeniobiorców 
do udzielenia świadczeń za październik 2013 r., zatwierdzony (19 listopada 2013 r.) 
przez Dyrektora Szpitala MSW w którym podano dane (informacje) w zakresie 
określonym w art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

(dowód: akta kontroli str.  404, 431-434, 438-440, 521-522, 523-526) 
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3.  Szpital MSW nie realizował od 1 stycznia 2013 r. postanowień art. 23 a ust. 
1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, dotyczących 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. 
Dyrektor Szpitala MSW wyjaśniła, że przyczynami powyższej nieprawidłowości był 
brak wskazanego ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej 
funkcjonalności dla systemów informatycznych umożliwiających realizację usług 
związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na 
udzielenie świadczenia zdrowotnego (rozporządzenie ogłoszone dnia 29 kwietnia 
2013 r.), niewystarczające środki do sfinansowania zakupu aplikacji informatycznej 
oraz zagrożenie pogorszenia wyniku finansowego poprzez przyrost kosztów 
związany z uruchomieniem e-rejestracji. 

(dowód: akta kontroli str. 384-388, 438-440) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 

działalność 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 Kontroli23, wnosi o: 

1. Zapewnienie sporządzania przez Zespół ds. ocen raportów z oceny list 
oczekujących na udzielenie świadczenia oraz przedstawienia ich 
świadczeniodawcy. 

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

  

                                                      
23 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 17 grudnia 2013 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Opolu 

Kontrolerzy: 

 

 
 

Marek Dudek 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

  

Zygmunt Świętek 
specjalista kontroli państwowej 

 

 

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

podpis  

 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


