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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 Poznaniu 

Kontroler Paweł Siuda, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86150 
z dnia 4 września 2013 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1,2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia; ul. Piekary 14/15, 
61-823 Poznań 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Filip Nowak, pełniący obowiązki dyrektora Oddziału1. 

(dowód: akta kontroli, str. 3, 3a) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2, 
zapewnienie dostępu do usług rehabilitacyjnych finansowanych ze środków 
publicznych w latach 2011-2013 (do dnia 30 listopada) oraz finansowanie świadczeń 
rehabilitacji leczniczej za te lata. 

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej zwany 
Oddziałem Funduszu) zabezpieczył równy dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych 
w poszczególnych zakresach rehabilitacji leczniczej na terenie objętym jego 
działaniem. Sposób planowania i realizacji procesu kontraktowania  był odpowiedni. 
W procesie rozliczania i weryfikacji udzielonych świadczeń Oddział Funduszu 
stosował  automatyczne walidacje. 

Podczas  weryfikacji i oceny  złożonych ofert złożonych w konkursach w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług w ww. 
zakresie stwierdzono nieprawidłowości, mogące wpływać na wybór 
świadczeniodawcy oraz zapewnienie pacjentom odpowiedniej jakości i dostępności 
udzielanych świadczeń. W konsekwencji Oddział Funduszu zawarł umowy 
o świadczenia rehabilitacji leczniczej z podmiotami niespełniającymi wymagań, 
określonych w przepisach wewnętrznych wydanych przez Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia. NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie  finansowania 
świadczeń rehabilitacji leczniczej udzielonych w latach 2012 i 2013. Nielegalne 
i niegospodarne było natomiast wydatkowanie kwoty 660,65 tys. zł, która została 

                                                      
1 Poprzednio na stanowisku dyrektora Oddziału Funduszu byli zatrudnieni:  Zbigniewa Nowodworska (do 23.10.2011 r.),  Karol 
Chojnacki (24.10.2011 r. do 7.06.2013 r.), Elżbieta Wąsik (8.06.2013 r. do 25.08.2013 r.).  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
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wypłacona na podstawie dziewięciu ugód dotyczących zapłaty za nierozliczone 
świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w 2011 r. na podstawie umów w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie dostępu do usług rehabilitacyjnych 
finansowanych ze środków publicznych. 

1.1. Planowanie wydatków na świadczenia rehabilitacji leczniczej 
w poszczególnych zakresach 

1.1.1. Wartość planu i wykonania kosztów świadczeń rehabilitacji leczniczej Oddziału 
Funduszu w 2011 r. wynosiła odpowiednio 136 418 tys. zł i 136 208,89 tys. zł. 
W 2012 r. wartości te wzrosły o ok. 14%  i wynosiły 156 200 tys. zł i 156 193,85 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 4-7) 
Na etapie tworzenia planu zakupu świadczeń oraz założeń do procesu kontraktowania 
i aneksowania umów na lata 2011-2013, w odniesieniu do sposobu określenia 
zapotrzebowania na świadczenia rehabilitacji leczniczej uwzględniano wykonanie 
świadczeń za I półrocze roku poprzedniego, wskaźnik dostępności wynikający 
z przeliczenia liczby świadczeń  rehabilitacyjnych przypadających na 10 tys. ludności3 
oraz dane o liczbie pacjentów oczekujących. Oddział Funduszu nie określił 
w priorytetach regionalnych świadczeń priorytetowych w rodzaju rehabilitacji 
leczniczej.       

(dowód: akta kontroli str. 4-7) 
Plany zakupu świadczeń na lata 2011-2013 były zatwierdzane i przesyłane do 
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)  31 sierpnia roku poprzedzającego 
plan. Oddział Funduszu zaplanował na lata 2011-2013 odpowiednio 138 168 tys. zł, 
156 936 tys. zł i 160 248 tys. zł na świadczenia rehabilitacji leczniczej. 

(dowód: akta kontroli, str. 15-29) 
Na lata 2012 i 2013 Oddział Funduszu wyznaczył następujące poziomy obszarów 
kontraktowania: powiatu4 – dotyczący zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej, subregionu5 
- dotyczący zakresu lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, województwa – 
dotyczący zakresów rehabilitacji: domowej, ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale 
dziennym oraz w warunkach stacjonarnych, kardiologicznej w ośrodku/oddziale 
dziennym oraz w warunkach stacjonarnych, słuchu i mowy, wzroku, dzieci 
z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym, neurologicznej, 
pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych. W porównaniu z okresem 
kontraktowania na lata 2009-2011, w okresie kontraktowania na lata 2012 i 2013 
zmianie uległ poziom dotyczący zakresu - rehabilitacji ogólnoustrojowej 
w ośrodku/oddziale dziennym, która na lata 2012 i 2013 została zakontraktowana na 
poziomie województwa, a w latach 2009-2011 była kontaktowana na poziomie 5 
subregionów. Zastępca dyrektora Oddziału ds. Medycznych podała, że w Oddziale 
Funduszu dążono do jak najlepszego zabezpieczenia usług w tym zakresie. 
Uzasadnieniem zmiany obszaru kontraktowania była ocena rozmieszczenia placówek 
na terenie Wielkopolski w 2011 r. oraz wola maksymalnego wykorzystania w  2012 r. 
i w latach następnych środków finansowych przewidzianych na ten zakres. Zmiana ta 
pozwoliła na podjęcie decyzji o zabezpieczeniu świadczeń dla ubezpieczonych 
w najbliższym miejscu zamieszkania, bez potrzeby szukania przez ubezpieczonego 

                                                      
3 Liczba ta rosła w latach 2011-2013 i wynosiła odpowiednio: 358208,06; 409594,27 i 461469. 
4 Wyznaczono 32 obszary obejmujące po 1 powiacie lub po 2 powiaty – w przypadku miast Leszno, Konin, Kalisz i powiatów 
leszczyńskiego, konińskiego, kaliskiego.   
5 Wyznaczono 5 obszarów (kaliski, koniński, leszczyński, pilski, poznański) obejmujących od 5 do 11 powiatów.  
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pomocy medycznej poza obszarem działania Oddziału Funduszu.  Podział środków 
na subregiony, w sytuacji braku ofert (w jednym subregionie), w konsekwencji  
powodującym brak możliwości zakupu świadczeń na dany rok kontraktowy, 
skutkowałby wyłącznie zamrożeniem środków finansowych bez możliwości ich 
przesunięcia w ramach potrzeb na tożsamy zakres usług kontraktowanych w ramach 
prowadzonego równolegle postępowania konkursowego (dotyczącego innego 
subregionu).    
Przy ustalaniu obszarów kontraktowania na lata 2011-2013 Oddział Funduszu 
kierował się następującymi danymi: 
- liczbą podmiotów udzielających świadczeń w trybie ambulatoryjnym, stacjonarnym 
i dziennym spełniających warunki wymagane, realizujących umowę na danym 
obszarze, 
- liczbą nowych podmiotów zgłaszających gotowość do realizacji świadczeń 
w poszczególnych zakresach z uwzględnieniem obszaru, na który zgłaszali nowe 
miejsca świadczenia usług medycznych, 
- liczbą specjalistów (m.in. lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, logopedów, 
psychologów)  na rynku, spełniających wymagania do realizacji świadczeń w danym 
zakresie świadczeń, 
- specyfiką realizowanego zakresu świadczeń oraz liczbą podmiotów, które 
bezpośrednio determinowały oznaczenie obszaru (dotyczyło to rehabilitacji: wzroku, 
słuchu, mowy,  neurologicznej, kardiologicznej w warunkach stacjonarnych).    
Tworząc plan zakupu świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz założenia do 
procesu kontraktowania na lata 2011-2013 (tj. aneksu na 2011 r.  do umów na lata 
2009-2011, umów na lata 2012-2016 oraz aneksów do tych umów na 2013 r.) Oddział 
Funduszu wykorzystywał tzw. „mapy zabezpieczenia dostępu do świadczeń” 
w przypadku zakresu – fizjoterapia ambulatoryjna (konkurs na poziomie powiatu) oraz 
lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (konkurs na poziomie subregionów). 
Zastępca dyrektora Oddziału ds. Medycznych podała, że w przypadku pozostałych 
zakresów  Oddział Funduszu uwzględniał m.in dane o kolejkach osób oczekujących, 
poziomie realizacji wynikający z raportów statystyczno-medycznych, potencjale 
świadczeniodawcy wskazanym do realizacji usług, a w przypadku rehabilitacji 
stacjonarnej, również liczbę łóżek w oddziałach rehabilitacyjnych (zgodną z wpisem do 
księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą).  

(dowód: akta kontroli str. 8-14,30-32 ) 
1.1.2. Oddział Funduszu, planując zakup świadczeń rehabilitacji leczniczej 
uwzględniał dostępność do tych świadczeń. Brał pod uwagę średni czas 
oczekiwania na udzielenie świadczenia  rehabilitacji leczniczej, który w latach 2010-
2011 wzrastał. W procesie planowania zakupu świadczeń na 2012 r. i lata następne 
dla poszczególnych zakresów przyjęto rzeczywisty poziom ich wykonania. 
W zakresie rehabilitacji stacjonarnej uwzględniono dodatkowo „bazę łóżkową”.  
Podstawą  do analiz w zakresie jakości, były raporty statystyczno-medyczne. Na ich 
podstawie sporządzono zestawienia dotyczące: poziomu realizacji w podziale na 
zakresy świadczeń i na świadczeniodawców, realizacji świadczeń w podziale na 
rehabilitację domową oraz udzieloną w gabinecie/zakładzie rehabilitacji oraz 
fizjoterapii. Zastępca dyrektora Oddziału ds. Medycznych wyjaśniła że, tych danych 
nie wykorzystywano do przygotowania wniosków. Jak podała trudno było 
egzekwować od świadczeniodawców danych o liczbie, wskaźnikach udzielanych 
świadczeń z katalogu, z uwagi na  brak formalnego  obowiązku  grupowania ich 
według jednostki chorobowej ICD 10. Wskazała ponadto, że jakość i liczba 
realizowanych zabiegów, była zależna od jakości zabiegów zlecanych pacjentom 
przez lekarzy. W wykonaniu (i w zlecaniu) świadczeń widoczna była wyraźna 
przewaga liczby zabiegów fizykoterapeutycznych i masażu suchego częściowego 
nad zdecydowanie mniejszą liczbą zabiegów kinezyterapeutycznych. Zauważyła, że 
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tylko w dwóch zakresach rehabilitacji – neurologicznej i kardiologicznej  prowadzono 
w ramach wyodrębnionych grup świadczeń zawartych w katalogu jednorodnych 
grup pacjentów (JGP). Obligowało to świadczeniodawców do odpowiedniej jakości 
udzielanych świadczeń, ponieważ zastosowanie niewłaściwych procedur 
w odniesieniu do ICD 10, mogło skutkować nierozliczeniem świadczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 30-41) 
1.1.3. Z wyjaśnień zastępcy dyrektora Oddziału ds. Medycznych  wynika, że Oddział 
Funduszu, na etapie planowania poziomu zabezpieczenia świadczeń rehabilitacji 
leczniczej na lata 2011-2013, nie widział  potrzeby  współpracy z konsultantem 
wojewódzkim  i  krajowym w dziedzinie  rehabilitacji medycznej i fizjoterapii. Zastępca 
dyrektora Oddziału ds. Medycznych wskazała, że  wynikało to z określonego (co do 
liczby podmiotów) i dość stabilnego rynku usług rehabilitacyjnych. Oddział Funduszu 
otrzymywał informacje odnośnie potrzeb zdrowotnych w zakresie rehabilitacji od: biur 
poselskich, urzędu wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego, konsultantów 
wojewódzkich w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii, konsultanta krajowego ds. 
neurologii. W procesie planowania zakupu świadczeń Oddział Funduszu uwzględniał 
te informacje.   

(dowód: akta kontroli, str. 33, 34)  

1.2. Przygotowanie i realizacja postępowań konkursowych  

1.2.1. Oddział Funduszu był przygotowany organizacyjne do przeprowadzenia 
postępowań konkursowych w następujący sposób: 
− powołano w dniu 17 października 2011 r. siedmiu pracowników Oddziału 
Funduszu do prac w komisjach konkursowych do oceny ofert składanych 
w prowadzonych 47 postępowaniach konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza. 
W dniu 15 listopada 2011 r. powołano do prac ww. komisji kolejnych dwóch 
pracowników; 
− do składu komisji powołano pracowników z jednostek organizacyjnych 
Oddziału odpowiadających  zakresowi przeprowadzonych postępowań (wydział 
świadczeń opieki zdrowotnej – sześciu pracowników, wydział ekonomiczno-
finansowy /dział obsługi umów/, wydział ds. mundurowych /dział świadczeń opieki 
zdrowotnej i ratownictwa medycznego/);   
− w dniu 31 października 2011 r. przewodnicząca komisji konkursowej  
przeprowadziła wewnętrzne spotkanie szkoleniowe dla członków komisji. Udział 
w szkoleniu wzięło sześć osób;  
− w dniu 25 października 2011 r.6 Oddział Funduszu zorganizował spotkanie 
informacyjne adresowane dla świadczeniodawców dotyczące ogłoszonych 
postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza;    
− informacje o kontraktowaniu i materiały szkoleniowe dla świadczeniodawców 
były dostępne na stronach internetowych Oddziału Funduszu; 
Oddział Funduszu dysponował odpowiednią bazą lokalową do obsługi ofert 
i świadczeniodawców.  

(dowód: akta kontroli, str. 243-256) 
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych7, 
dyrektor Oddziału Funduszu wystąpił 3 października 2011 r. do Prezesa NFZ 
o wyrażenie zgody na zawarcie umów (w tym w rodzaju rehabilitacja lecznicza)  na 
czas dłuższy niż 3 lata, tj. na lata 2012-2016. Motywując ten wniosek wskazał na 
korzyści o charakterze społecznym i ekonomicznym zarówno po stronie 
świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy jak i Oddziału Funduszu. W dniu 

                                                      
6 w godz. 10.00-12.30. 
7 Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, ze zm. 
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13 października 2011 r. Prezes NFZ wyraził zgodę na zawarcie przez Oddział 
Funduszu umów (w tym w rodzaju rehabilitacja lecznicza)  lata 2012-2016.      

(dowód: akta kontroli, str. 12-14) 
1.2.2. W celu zabezpieczenia świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza na 2012 r. 
przeprowadzono 70 postępowań konkursowych,  w tym 23 postępowania konkursowe 
uzupełniające oraz jedno postępowanie w trybie rokowań. Nie stwierdzono 
unieważnienia postępowań. 

(dowód: akta kontroli str. 42-43, 389-395) 
Z przebiegu postępowań konkursowych sporządzano protokoły zawierające 
w szczególności: oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia 
postępowania, imiona i nazwiska członków komisji konkursowej, wykaz 
świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy, wskazanie ofert, które 
zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem, wnioski i oświadczenia członków komisji 
konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy 
składane w trakcie postępowania, wskazanie ofert, które zostały wybrane oraz 
podpisy członków komisji konkursowej. Członkowie komisji, złożyli oświadczenia 
w formie i w terminach zgodnych z dyspozycją § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. 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 zadań.  Nie wystąpiły 
przesłanki do wyłączenia członka komisji konkursowej i konieczności powołania 
nowego członka komisji (§ 5 ust. 2 ww. rozporządzenia). Zgodnie z art. 148 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oferty 
porównywano zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w przepisach 
wewnętrznych NFZ 8.  
W zakresie rehabilitacja lecznicza na lata 2012-2016 do Oddziału Funduszu 
wpłynęło łącznie 520 ofert, które zostały złożone w 70 konkursach. Do 
szczegółowego badania wytypowano 263 oferty. W wyniku analizy ich dokumentacji 
stwierdzono, że 250 ofert spełniało wymogi i warunki udzielania świadczeń 
określone w przepisach wewnętrznych NFZ9.  
W wyniku szczegółowego badania 19 postępowań konkursowych na  świadczenia 
rehabilitacji leczniczej stwierdzono, że oferty złożyło łącznie 262 
świadczeniodawców, w tym 184 podmioty niepubliczne i 78  podmioty publiczne.  
W toku przeprowadzonych 19 konkursów komisja: 
- wezwała do usunięcia braków formalnych, w tym do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających dane i informacje dotyczące ofert (48 świadczeniodawców), 
- odrzuciła 38 ofert, w tym 27 z powodu podania nieprawdziwych informacji. 
W wyniku 19 konkursów wybrano 202 oferty, w tym 70 złożonych przez  podmioty 
publiczne i 132 przez niepubliczne.  

Od decyzji komisji do dyrektora Oddziału Funduszu wniesiono 25 odwołań, 
natomiast od rozstrzygnięć dyrektora złożono pięć  odwołań do Prezesa NFZ.  
Komisja w trakcie postępowania konkursowego przeprowadziła kontrole 
u wszystkich „nowych” oferentów (67), a ponadto skontrolowała wszystkich 
(39, w tym 6 „nowych”) oferentów, którzy złożyli oferty na udzielanie świadczeń 
fizjoterapii ambulatoryjnej na obszarze miasta Poznania. Komisja sprawdzała tzw. 
koincydencję czasową (w zakresie harmonogramu pracy personelu) oraz zgodność 
wpisu  rejestru ZOZ z zakresem, na który złożona była oferta.  

(dowód: akta kontroli, str. 44, 243, 244, 319) 

                                                      
8  Zarządzenie nr 54/2011/DSOZ z dnia 30 września 2011 r. Prezesa NFZ  w sprawie określenia kryteriów oceny ofert 
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
9 Zarządzenie nr 53/2010/DSOZ  z 2 września 2010 r. Prezesa NFZ  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza  oraz zarządzenie Nr 46/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia  16 września 2011 r. 
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1.2.3. Negocjacje ofert prowadzone były przez zespoły negocjacyjne (skład od 
dwóch do pięciu osób) i były dokumentowane. Prowadzono je ze wszystkimi 
oferentami, których oferty spełniały wymagane kryteria (w ocenie komisji). 
Negocjacje były jednoetapowe (w jednym konkursie, w przypadku jednego oferenta 
negocjacje były dwuetapowe). 
Oddział przy wyliczaniu proponowanej liczby świadczeń i ceny stosował  analizę 
potencjału wykonawcy. Uwzględniała ona m.in. poziom wykonania za rok poprzedni 
oraz w zależności od zakresu świadczeń na przykład liczbę lekarzy specjalistów, 
liczbę łóżek wpisaną do księgi rejestrowej podmiotów działalności leczniczej i czas 
pracy. 
Opracowane w Oddziale Funduszu algorytmy dotyczące sposobu negocjacji 
Oddziału Funduszu były wykorzystywane przy opracowaniu ofert. Na stronie 
www.nfz.gov.pl Oddział Funduszu publikował „ceny oczekiwane” w poszczególnych 
zakresach. Algorytmy wyliczenia liczby punktów były jednakowo stosowane 
w stosunku do wszystkich oferentów (co sprawdzono w 19 postępowaniach 
konkursowych objętych szczegółową kontrolą). Decyzję o sposobie wyliczenia liczby 
świadczeń w odniesieniu do wartości poszczególnych zapytań ofertowych 
podejmowała komisja konkursowa. Oddział Funduszu podczas negocjacji stosował 
„ceny oczekiwane” (w 16 na 19 ww. postępowaniach). Wobec ośmiu wybranych 
świadczeniodawców Oddział stosował ceny wyższe od określonych jako 
oczekiwane. „Ceny oczekiwane” były zastosowane wobec innych 
świadczeniodawców w zakresie:  
- rehabilitacji pulmonologicznej -  oferta10 dla dwóch miejsc świadczenia (stosowano 
cenę 1,25 zł,  natomiast wobec pozostałych dwóch świadczeniodawców stosowano 
cenę oczekiwaną tj. 1,10 zł), 
- rehabilitacji ogólnoustrojowej - w warunkach stacjonarnych pięć ofert11 (stosowano 
cenę odpowiednio 1,40 zł, 1,18 zł oraz 1,17  zł dla trzech ofert,  natomiast wobec 
pozostałych 19 świadczeniodawców stosowano cenę oczekiwaną tj. 1,05 zł), 
- rehabilitacji neurologicznej - w  warunkach stacjonarnych dwie oferty 12 (stosowano 
cenę odpowiednio 1,20 zł i 1,50 zł, natomiast wobec pozostałych 10 
świadczeniodawców stosowano cenę oczekiwaną tj. 1,10 zł). 
W wyjaśnieniu zastępca dyrektora Oddziału ds. Medycznych, podała że oferentom, 
którzy złożyli ww. oferty zaproponowano ceny wyższe od oczekiwanych, ze względu 
na istotne argumenty (np. strategiczność podmiotu na terenie województwa, 
ciągłość leczenia i pełna diagnostyka)  potwierdzające ich propozycje cenowe.  

  (dowód: akta kontroli, str. 45-71, 243-244, 272-285, 358-363) 
1.2.4. W latach 2011-2013 Oddział Funduszu nie skierował do organów ścigania 
zawiadomień o popełnieniu wykroczenia z art. 193 ust. 7 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „kłamstwo 
ofertowe”). 

(dowód: akta kontroli, str. 334-336) 
1.2.5. Wartość ogółem zakontraktowanych świadczeń w latach 2011-2013 
corocznie wzrastała13, w tym w  poszczególnych zakresach rehabilitacji leczniczej, 
z wyjątkiem dwóch zakresów. Obejmowały one lekarską ambulatoryjną opiekę 
rehabilitacyjną, której wartość zakontraktowanych świadczeń w 2012 r. była 
nieznacznie mniejsza od wartości świadczeń z lat 2011 i 201314. Podobnie, 

                                                      
10 nr 15-12-000013[05/1]-0002/00. 
11nr 15-12-000012[05/1]-0019/00, 15-12-000012[05/1]-0021/00, 15-12-000012[05/1]-0006/00, 15-12-000012[05/1]-0005/00 
i 15-12-000012[05/1]-0010/00. 
12 nr 15-12-000014[05/1]-0010/00 i nr 15-12-000014[05/1]-0008/00. 
13 W 2011 r. wynosiła 137 587 547,87 zł, w 2012 r. – 154 876 967,41 zł, a w 2013 r. – 158 644 691, 52 zł. 
14 W  2011r. wynosiła 1 166 539 zł, w 2012 r. 1 221 532 zł, w 2013 r. 1 198 719 zł. 
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w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, wartość 
świadczeń nieznacznie malała15.   

(dowód: akta kontroli, str. 45-71) 
 

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

1.2.6. Komisje konkursowe nie w pełni rzetelnie wywiązywały się ze swoich 
obowiązków. Komisja konkursowa, weryfikując zgodność ofert z wymogami 
przepisów ustawowych oraz zarządzeń wydanych przez Prezesa NFZ, w 4,9% 
(13 z 263) komisja nie stwierdziła braków i uchybień w treści ofert (ujawnionych w 
toku kontroli NIK).   
1.2.6.1. Siedem ofert (złożonych w trzech postępowaniach konkursowych) nie 
zawierało informacji wymaganych § 13 pkt 4 pkkt a-c zarządzenia Prezesa NFZ16. 
a. Jedna oferta17  (w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale 
dziennym), w której zadeklarowano realizację świadczeń dla grupy 
świadczeniobiorców18 nie zawierała szczegółowego rachunku kosztów osobodnia 
(§ 13 pkt 4 pkkt a ww. zarządzenia). Tymczasem komisja uznała jako spełnienie 
warunku zamieszczenie informacji o kosztach ogółem oraz wskazanie składowych 
(bez ich wyceny) wpływających na ten koszt. 
b. Pięć ofert19 (w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 
w ośrodku lub oddziale dziennym), nie zawierało wymaganej szczegółowej kalkulacji 
kosztów osobodnia (§ 13 pkt 4 pkkt b ww. zarządzenia). Tymczasem, komisja 
uznała jako spełnienie warunku dla czterech ofert, zamieszczenie informacji o tym, 
jak kształtuje się cena dnia (ogółem) w ośrodku. W jednej z przyjętych przez komisję 
ofert brak było informacji w zakresie kosztów20. 
c. Jedna oferta21 (w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale 
dziennym) nie zawierała wymaganych informacji odnośnie: zasad kwalifikacji 
świadczeniobiorców do rehabilitacji oraz kryteriów oceny zakończenia rehabilitacji 
(§ 13 pkt 4 pkkt c ww. zarządzenia).  
Komisja uznała ww. oferty za kompletne, mimo, że nie spełniały one wymaganych 
warunków. W konsekwencji, zamiast wezwania do uzupełnienia braków, akceptowała 
oferty, proponując zawarcie kontaktów z ww. oferentami.  
Zastępca dyrektora Oddziału Funduszu ds. Medycznych, podała, że: 
komisja konkursowa badając pięć ofert, w tym cztery w zakresie rehabilitacja dzieci 
z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym22 oraz jedną 
w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym23, 
świadczeniodawcy deklarującego program leczenia wybranej grupy pacjentów - kobiet 
po mastektomii) przyjęła za wystarczającą każdą formę udzielonych dodatkowo 
informacji wobec braku wzoru takiej informacji. Zdaniem składającej wyjaśnienia, 
wynik kalkulacji lub rachunku kosztów osobodnia przedstawiony przez oferenta w 
części pisemnej oferty nie miał wpływu na negocjowaną ilość świadczeń, cenę, wagę 
świadczenia czy pozycję w rankingu.  

                                                      
15 W 2011 r. wynosiła 36 943 915,63 zł, w 2012 r. 36 903 192,8 zł, w 2013 r. 36 774 825,31 zł. 
16 Zarządzenie nr 46/2011/DSOZ z dnia 16 września 2011 r. Prezesa NFZ w sprawie warunków postępowania dotyczących 
zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
17 nr 15-12-000008[05/1]-0031/00. 
18 Wyodrębnionej przez świadczeniodawcę na podstawie danego wskazania medycznego  w tym po mastektomii. 
19 nr: 15-12-000007[05/1]-0022/00, 15-12-000007[05/1]0023/00, 15-12-000007[05/1]0009/00, 15-12-000007[05/1]0017/00, 15-12-
000007[05/1]0012/00. 
20 nr 15-12-000007[05/1]-0022/00. 
21 nr 15-12-000009[05/1]-0003/00. 
22 nr: 15-12-000007[05/1]0023/00, 15-12-000007[05/1]0009/00, 15-12-000007[05/1]0017/00, 15-12-000007[05/1]0012/00. 
23 nr 15-12-000008[05/1]0031/00. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

9 

Odnośnie  braku w  ofercie (w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy w ośrodku lub 
oddziale dziennym), wskazała natomiast, że komisja oceniając ofertę24, uwzględniła, 
że świadczeniodawca przedstawił program zaopiniowany pozytywnie przez 
konsultanta wojewódzkiego w rehabilitacji medycznej w Wielkopolsce.  
W ocenie NIK, wskazane okoliczności nie uzasadniały możliwości nieprzestrzegania 
obowiązujących procedur wewnętrznych NFZ.  

(dowód: akta kontroli, str.287-318) 
1.2.6.2.1. Pięć ofert złożonych w czterech postępowaniach konkursowych nie 
spełniało warunków wymaganych § 6 zarządzenia Prezesa NFZ25. 
a. Według zarządzenia, oferent ubiegający się o kontrakt w zakresie fizjoterapii 
ambulatoryjnej zamierzający realizować krioterapię ogólnoustrojową był 
zobowiązany do wykazania w ofercie danych lekarza medycyny. W ofercie26, 
świadczeniodawca podał, że będzie realizował krioterapię ogólnoustrojową, nie 
wykazując danych lekarza medycyny.  
b. Według zarządzenia, oferent ubiegający się o kontrakt w zakresie rehabilitacji 
kardiologicznej w ośrodku/oddziale dziennym, był zobowiązany do wykazania w 
ofercie, w zakresie kwalifikacji personelu magistra fizjoterapii (na 1 etat). 
Tymczasem w ofercie27, zamiast pełnego etatu podano 35 godzin tygodniowo28. 
c. Według zarządzenia, oferent ubiegający się o kontrakt w zakresie rehabilitacji 
neurologicznej, w zakresie kwalifikacji personelu był zobowiązany wykazać w ofercie 
dane fizjoterapeuty - równoważnik jednego etatu przeliczeniowego „na sześć łóżek”, 
w tym fizjoterapeuta z tytułem mgr równoważnik jednego etatu „na 12 łóżek”. 
Tymczasem w ofercie29 złożonej „na 18 łóżek” wykazano w cz. VIII oferty (ankieta) 
odpowiednią liczbę fizjoterapeutów, natomiast w cz. IV i VI takich danych nie 
podano. 
d. Według zarządzenia, w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej oferent był 
zobowiązany odnośnie kwalifikacji personelu do wykazania jednego fizjoterapeuty 
„na 10 łóżek”. W ofercie30 wskazano w cz. VIII (ankieta) - posiadanie odpowiedniej 
liczby fizjoterapeutów, natomiast w cz. IV i VI takich danych nie podano.  
e. Według zarządzenia, oferent ubiegający się o kontrakt w zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej był zobowiązany do wykazania jednego lekarza  „na 25 łóżek”, 
oraz ¼ etatu lekarza na kolejne sześć łóżek. W ofercie31 w cz. VIII (ankieta) 
wskazano posiadanie odpowiedniej liczby lekarzy, natomiast w cz. IV i VI podano 
dane nie obejmowały wymaganego etatu lekarza32.   
Komisja uznała ww. pięć ofert za spełniające warunki wymagane, nie wzywała do 
uzupełnienia braków, a następnie proponowała zawarcie kontaktów z ww. 
oferentami. 
1.2.6.2.2. Jedna oferta33 (konkurs na rehabilitację kardiologiczną w ośrodku/oddziale 
dziennym), została wybrana mimo niespełnienia warunku dodatkowo ocenianego, 
który miał wpływ na miejsce w rankingu. Oferent podał w cz. VIII oferty (ankieta), że 
spełnia warunek dodatkowo oceniany posiadania specjalisty fizjoterapii.  
Tymczasem w  części IV i VI oferty brak było danych o zatrudnieniu tego specjalisty. 

                                                      
24 nr 15-12-000009[05/1]0003/00. 
25 W związku z załącznikiem 3 do zarządzenia nr  53/2010/DSOZ Prezesa  NFZ z dnia 2 września 2010 r. w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju rehabilitacja lecznicza. 
26 nr 15-12-000016[05/1]-0031/00. 
27 nr 15-12-000011[05/1]-0003/00. 
28 Cały etat obejmował 37,55 godz. w wymiarze tygodniowym. 
29 nr 15-12-000014[05/1]-0009/00. 
30 nr 15-12-000012[05/1]-0024/00. 
31 nr 15-12-000012[05/1]-0022/00. 
32 łącznie brakowało ponad 3 godz. w wymiarze  tygodniowym. 
33 nr 15-12-000011[05/1]-0002/00. 
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W dokumentacji oferty brak było wyjaśnienia tej rozbieżności, co zdaniem NIK, 
mogło mieć wpływ na ranking końcowy, a konsekwencji na zawarcia kontraktu z tym 
podmiotem.  
Zastępca dyrektora Oddziału ds. Medycznych w wyjaśnieniu w sprawie 
nieprawidłowości  opisanych w pkt 1.2.6.2.1 i 1.2.6.2.2. wystąpienia, wskazała jako ich 
przyczynę przeoczenie komisji, które było spowodowane dużą liczbą, różnorodnością, 
terminowością oraz czasochłonnością jej zadań oraz innych bieżących obowiązków 
realizowanych przez osoby będące członkami komisji konkursowych. .  
W ocenie NIK, nieprawidłowości tego rodzaju świadczyły o wadliwej organizacji pracy 
komisji. 

(dowód: akta kontroli, str. 257-284) 
1.2.7. Propozycje prezentowane podczas negocjacji nie zawierały uzasadnienia, 
podczas gdy propozycje komisji odbiegały od propozycji ofertowej. Dotyczyło to 
wszystkich ofert, w których stwierdzono ww. różnice (191). Stosownie do 
obowiązujących uregulowań wewnętrznych NFZ34, wszystkie propozycje komisji, 
odbiegające od propozycji ofertowej lub odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, wymagają uzasadnienia.  
P.o. dyrektora Oddziału Funduszu wyjaśnił, że brak uzasadnień był spowodowany 
natłokiem obowiązków i zadań komisji. Podkreślił on, że komisja, w celu zabezpieczenia 
świadczeniobiorcom należytego dostępu do przedmiotowych usług kierowała się nade 
wszystko takimi zasadami jak szybkość, prostota, logika i ekonomika postępowania, aby 
zapewnić realizację kontraktu od 1 stycznia 2012 r.   

 (dowód: akta kontroli str. 385-388, 399, 400) 
1.2.8. Dyrektor Oddziału Funduszu nie zawiadamiał organów ścigania o podaniu 
w ofertach konkursowych nieprawdziwych informacji. W trakcie badania ofert ustalono, 
że przyczyną odrzucenia 27 ofert było podanie nieprawdziwych informacji, o czym 
przewodnicząca komisji konkursowych nie zawiadamiała Zespołu Radców Prawnych 
Oddziału. Według przepisu  art. 193 ust. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych, kto podaje w ofercie złożonej 
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych przez Fundusz nieprawdziwe informacje i dane podlega karze 
grzywny. W toku kontroli NIK, p.o. dyrektora Oddziału przypomniał pracownikom 
o obowiązku niezwłocznego przekazywania przez przewodniczących komisji do 
Zespołu Radców Prawnych informacji o przypadkach odrzucenia ofert z powodu 
podania nieprawdziwych informacji w ofertach.  

(dowód: akta kontroli, str. 257-284) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
zapewnienie dostępu do usług rehabilitacyjnych finansowanych ze środków 
publicznych w latach 2011-2013 (do dnia zakończenia kontroli). 

2. Finansowanie świadczeń rehabilitacji leczniczej  

2.1.1. W latach 2011-2013 zasady rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza określone zostały w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej35, w zarządzeniu Prezesa NFZ36. Zasady 
te wynikały również z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

                                                      
34zgodnie z procedurą konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych wersja 5.9. (wprowadzoną przez Prezesa NFZ w 2011 r. pismem nr 
CF/DSOZ/KAC/2011/075/1899/W/24202  -  obowiązującą w konkursie ofert na 2012 r.) 
35 Dz. U. Nr 81 poz. 484. 
36Zarządzenie nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. 

Ocena cząstkowa 
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rehabilitacja lecznicza. Sposób rozliczania udzielonych świadczeń zdrowotnych 
opisany został w szczególności w załączniku nr 1n „Katalog zakresów świadczeń” 
oraz w załączniku nr 1m „Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych” do ww. 
zarządzenia.  
W przypadku świadczeń rozliczanych na podstawie ceny jednostkowej właściwej dla 
jednostki rozliczeniowej, należność z tytułu realizacji świadczeń za okres 
sprawozdawczy określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę, 
stanowiła sumę należności odpowiadających poszczególnym zakresom świadczeń 
i uwzględnia współczynniki korygujące. Należność dla danego zakresu świadczeń 
stanowiła każdorazowo iloczyn liczby jednostek rozliczeniowych odpowiadających 
udzielonym świadczeniom oraz ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej, przy 
uwzględnieniu stosownych współczynników korygujących. 
P.o. dyrektora Oddziału Funduszu wskazał że, zgodnie z postanowieniami ww. 
przepisów,  świadczeniodawcy po każdym okresie sprawozdawczym przesyłali do 
Oddziału Funduszu raport statystyczny w wersji elektronicznej oraz rachunek 
w wersji elektronicznej i papierowej. Raporty statystyczne podlegały automatycznej 
weryfikacji w systemie informatycznym. Polegała ona sprawdzeniu danych 
o wykonanym świadczeniu w oparciu o parametry weryfikacji ustalone przez 
Centralę NFZ - Sekcję Weryfikacji Raportów Sprawozdawczych. Ponadto, 
dokumenty rozliczeniowe dotyczące świadczeń udzielonych pacjentom 
uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji oraz na 
podstawie decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
podlegały dodatkowej weryfikacji w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców 
i Współpracy Międzynarodowej w kontekście posiadania uprawnień do świadczeń. 
Następnie dokumentacja rozliczeniowa podlegała kontroli w Dziale Rozliczania 
Umów Oddziału Funduszu. Sprawdzone pod względem zgodności z umową oraz 
zatwierdzone w systemie informatycznym rachunki przekazywane były do Wydziału 
Księgowości celem dokonania zapłaty. 
Ponadto, dla wszystkich umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
obowiązujących od 2011 r. wprowadzono nowy model rozliczeń, którego głównym 
celem było przeniesienie miejsca wykazywania świadczeń do zapłaty z aplikacji 
świadczeniodawcy do systemu NFZ. Świadczeniodawcy o zmianie modelu rozliczeń 
zostali poinformowani komunikatem z dnia 19 stycznia 2011 r. Zmiana ta pozwoliła 
na uproszczenie, skrócenie i zautomatyzowanie procesu rozliczenia zarówno dla 
Oddziału Funduszu jak i świadczeniodawców, generowanie szablonów 
rachunków/korekt rachunków o dowolnej porze każdego dnia, wdrożenie 
jednoznacznych i jednolitych procedur kolejności rozliczania zrealizowanych 
świadczeń, co powodowało uporządkowanie i wymuszenie prawidłowej kolejności 
uznania świadczeń do zapłaty. Miało także wpływ na poprawę jakości danych 
w systemie informatycznym poprzez automatyczne udostępnianie szablonów korekt 
rachunków w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub niedotrzymania przez 
świadczeniodawców kolejności rozliczania świadczenia.  
P.o. dyrektora Oddziału Funduszu w wyjaśnieniu podał, że zmiana poprawiła  
przebieg procesu rozliczania umów. Stosowanie opisanego wyżej modelu nie 
wpłynęło na sam sposób rozliczania wynikający z obowiązujących przepisów, ale 
poprzez zautomatyzowanie pewnej części procesu.  
2.1.2. Automatyczne walidacje prowadzone w systemie informatycznym Oddziału 
Funduszu stosowane były głównie w celu sprawdzenia poprawności przesyłanych 
danych przez świadczeniodawców w postaci komunikatu XML z normami 
wynikającymi z przepisów rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 
2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
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przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków 
publicznych37.  
W Oddziale Funduszu prowadzonych jest na bieżąco około 230 procesów 
walidacyjnych. W konsekwencji stwierdzenia niezgodności danych 
w przekazywanym komunikacie XML świadczenia były odrzucane w raporcie 
statystycznym na etapie importu raportu do bazy NFZ, a świadczeniodawca 
obowiązany był do poprawy określonego zestawu świadczeń oraz ponownego jego 
przesłania w postaci kolejnego raportu statystycznego. P.o. dyrektora Oddziału 
Funduszu podkreślił, że procesy walidacyjne (jako odnoszące się do określonych 
parametrów oznaczonych w ww. rozporządzeniu), dotyczą wszystkich rodzajów 
świadczeń, w związku z czym nie wyodrębnia się walidacji właściwych wyłącznie dla 
świadczeń rehabilitacji leczniczej.  
Oddział Funduszu prowadził również w systemie informatycznym weryfikacje 
związane z parametrami określonymi w przepisach ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej 
oraz zarządzeniach wewnętrznych wydanych przez Prezesa NFZ. Do 
podstawowych zadań prowadzonych weryfikacji należały między innymi kontrole: 
zgodności z umową, częstotliwości wykonania usługi dla danego pacjenta, 
„zdublowania” wykonania usługi dla pacjenta w ciągu jednego dnia, zgodności wieku 
i płci pacjenta z wykonaną usługą, wykonania wykluczających się usług w ciągu 
jednego dnia, zgodności wykonanych świadczeń z uprawnieniami pacjenta, 
zgodności z „gruperem JGP”, zgodności danych identyfikacyjnych lekarza 
wykonującego z pozycją umowy oraz wykonania usług stacjonarnych 
w pokrywającym się czasie (koincydencje). W sytuacji zakwestionowania świadczeń 
przedstawionych do rozliczenia przez system informatyczny, świadczeniodawca 
zobowiązany był do dokonania stosownej korekty dotyczącej danego świadczenia, 
zaś płatność za świadczenia wykazane w raportach statystycznych następowała 
dopiero po dokonaniu korekty świadczeń. P.o. dyrektora Oddziału Funduszu dodał 
ponadto, że obok weryfikacji prowadzonych z inicjatywy Oddziału Funduszu, 
prowadzono na bieżąco około 760 weryfikacji sterowanych centralnie przez Centralę 
NFZ.  

(dowód: akta kontroli, str. 364, 367-384) 
2.2. Planowanie kontroli w zakresie  rehabilitacji leczniczej  było zgodnie z wytycznymi 
określonymi przez Centralę NFZ. Na lata 2011-2013 (do 30 czerwca) Oddział Funduszu  
zaplanował przeprowadzenie  266 kontroli, w tym w zakresie rehabilitacji leczniczej 19 
kontroli (w poszczególnych latach odpowiednio 8, 7 i 4). W zakresie rehabilitacji 
leczniczej zrealizowano w tym okresie odpowiednio  osiem i  cztery zaplanowane 
kontrole. W 2012 r. natomiast  przeprowadzono sześć kontroli, co oznacza, że nie 
zrealizowano  jednej z zaplanowanych na ten rok. 
NIK nie wnosi uwag do zakresu  kontroli przeprowadzonych przez Oddział Funduszu. 

 (dowód: akta kontroli, str. 329-333. 402)  
2.3. W związku z niewykonaniami przez świadczeniodawców zakontraktowanych 
świadczeń rehabilitacji leczniczej oraz w przypadkach nadwykonań Oddział Funduszu 
przeprowadzał analizy rzeczywistej realizacji świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza 
oraz potencjału podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie liczby łóżek 
w opiece stacjonarnej. Informacja uzyskana w wyniku dokonanej oceny poziomu 
wykonania świadczeń stanowiła podstawę przygotowania planu zabezpieczenia 
świadczeń na 2011 r.38, 2012 r.39 oraz 2013 r.40. W miarę, gdy środki finansowe 
                                                      
37 Dz. U. Nr 123 poz. 801, ze zm.  
38 aneksowanie umów wieloletnich obowiązujących w latach 2009–2011. 
39 konkurs ofert na zawarcie umów obowiązujących w latach 2012–2016. 
40 aneksowanie umów. 
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pozostające w dyspozycji Oddziału Funduszu pozwalały na dokonywanie zwiększeń 
w zakresie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez przypisanie 
realizatorowi umowy dodatkowej liczby świadczeń na dany rok kontraktowy (pod 
warunkiem realizacji umowy na poziomie 100% i większym), analizowano wszystkie 
podmioty będące wykonawcami świadczeń w poszczególnych zakresach. Dla 
planowanych zmian określano zasady obliczania liczby świadczeń. I tak np. 
przeprowadzona przez Oddział Funduszu analiza poziomu wykonania świadczeń 
w zakresie raportowania kolejek list oczekujących na udzielenie świadczenia przy 
jednoczesnym stwierdzeniu niewykonywania umowy do pełnego limitu na dzień 
sporządzania informacji (analiza obejmowała okres od początku trwania umowy do dnia 
31 maja 2012 r.). Na jej podstawie  przygotowano propozycję aneksu umniejszającego 
wartość umowy dla roku, w którym stwierdzono niewykonanie. 

(dowód: akta kontroli, str. 364-367) 
2.4. W latach 2011 i 2012 odpowiednio 63 i 83 świadczeniodawców realizujących 
kontrakty w rodzaju rehabilitacja lecznicza na wartość odpowiednio 37 137,12 tys. zł 
i 54 075,89 tys. zł, wykonało „ponadlimitowe” świadczenia o wartości 3 020,10 tys. zł 
i 1 386,73 tys. zł, które nie zostały opłacone. Część wykonanych ponad limit 
świadczeń o wartości odpowiednio 231,75 tys. zł i 1 509,30 tys. zł, Oddział 
Funduszu uregulował ze środków 2011 r. na podstawie aneksów 
„końcoworocznych”. Kolejną część wykonanych ponad limit świadczeń o wartości 
odpowiednio 1 112,31 tys. zł i 1 210,79 tys. zł Oddział Funduszu uregulował ze 
środków 2011 r. na podstawie aneksów „zwiększających wartość kontraktu”. 
Część ww. wykonanych „podlimitowych” świadczeń za rok 2011 r. Oddział 
Funduszu sfinansował ze środków roku 2012 r. poprzez uregulowanie należności 
o wartości 666,65 tys. zł (wartość zapłacona) na podstawie dziewięciu ugód 
dotyczących zapłaty za nierozliczone świadczenia opieki zdrowotnej udzielone 
w 2011 r. na podstawie umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.  

(dowód: akta kontroli, str. 188) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

2.5. Oddział Funduszu sfinansował dziewięć ugód za wykonanie ponad limit świadczeń 
rehabilitacyjnych  w  2011 r.,  w sytuacji nieuregulowania zobowiązań z tytułu świadczeń 
nielimitowanych i ratujących życie wykonanych w 2011 r. Przepis art. 19 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, daje 
podstawę dochodzenia zapłaty za świadczenia „ponadlimitowe”, jedynie gdy udzielane 
są one w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Z kolei, z treści przepisu art. 15 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej41 wynika, że podmiot leczniczy nie 
może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje 
natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub 
zdrowia. NIK zwraca uwagę, że świadczenia rehabilitacji leczniczej były limitowane i nie 
były dokonywane i rozliczane, jako udzielane w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 
Ze środków ujętych w planie finansowym na 2012 r. (pozycja B.2.18), Oddział Funduszu 
na podstawie dziewięciu ugód zawartych w dniu 23 marca 2012 r. sfinansował 
świadczenia wykonane ponad limit z umów na 2011 r. Dotyczyły one zakresów: 
rehabilitacja ambulatoryjna, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, 
rehabilitacja neurologiczna i fizjoterapia ambulatoryjna na łączną wartość 666,65 tys. zł. 
Kwota ta stanowiła  0,5% wartości świadczeń rehabilitacji leczniczej sfinansowanych 
przez Oddział Funduszu w 2011 r. (wydatkowano 137 587,55 tys. zł). Rozwiązanie takie 
zostało przyjęte z uwagi na brak w 2011 r. środków finansowych na zapłatę za 
nadwykonania. 

                                                      
41 Dz. U. z 2013 r. poz. 217. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W ocenie NIK, w sytuacji braku uregulowania nadwykonanych świadczeń 
nielimitowanych i ratujących życie, wydatkowanie kwoty 666,65 tys. zł za nadwykonane 
w 2011 r. było działaniem nielegalnym.  
Bezpośrednim skutkiem takiego postępowania był obowiązek zapłaty przez Oddział 
Funduszu na rzecz jednego ze świadczeniodawców42, który udzielał świadczeń 
ratujących życie w 2011 r. (prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu /sygn. 
akt. XII C 1528/12/).  Zasądzona zapłata obejmowała 139, 37 tys. zł tytułem  
uzasadnionego roszczenia oraz 43,90 tys. zł tytułem odsetek, kosztów sądowych 
i zastępstwa procesowego.  Zdaniem NIK, wydatkowanie 666,65 tys. zł na zapłatę za 
ugody w rodzaju rehabilitacja lecznicza było działaniem niegospodarnym, uwzględniając 
konieczność uregulowania dodatkowych 43,90 tys. zł tytułem nieopłacenia świadczeń 
ratujących życie. 
P.o. dyrektora Oddziału Funduszu wyjaśnił, że plan finansowy nie przewidywał  
dodatkowych środków na opłatę nadwykonanych świadczeń i to w ramach bilansowania 
umów na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie  ogólnych warunków 
umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (§ 43). Decyzja o sfinansowaniu 
świadczeń poprzez zawarcie ugód w 2012 r. i opłacenie ich ze środków roku 
następnego była wyrazem równego traktowania świadczeniodawców i miała zakończyć 
proces bilansowania umów 2011 r.  
W ocenie NIK, argumentacja przedstawia jedynie okoliczność powstania 
nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli, str. 72-187, 189-242, 320-328, 337-357) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
finansowanie świadczeń rehabilitacji leczniczej za lata 2011-2013 (do dnia 
zakończenia kontroli). 

 

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 Kontroli43, wnosi o: 

1. zapewnienie zgodnej z obowiązującymi zasadami kolejności finansowania 
świadczeń rehabilitacji leczniczej, wykonanych ponad limity określone 
w kontraktach, 

2. podjęcie działań w celu wyeliminowania nierzetelnego wykonywania zadań przez 
komisje konkursowe, 

3. wykorzystywanie uprawnień określonych przepisami prawa w zakresie 
zawiadamiania organów ścigania. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

                                                      
42 Zakres - długoterminowa opieka domowa dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. 
43 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm. 
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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 Poznaniu. 

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. 

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2013 r. 

  

  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 
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