
 
 

 
 

 
LSZ – 4101-14-03/2013 
P/13/131 
 
 
 

 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

3 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/13/131– Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie1. 

Kontrolerzy 1. Bogumiła Mędrzak, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie 
do kontroli nr 87876 z dnia 3.10.2013 r.   

2. Anna Dejk-Chojnacka, starszy inspektor kontroli państwowej, upowaŜnienie 
do kontroli nr  87877 z dnia 3.10.2013 r.            (dowód: akta kontroli str. 1-2, 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Arkońska 45, 
71-470 Szczecin2. 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Julita Jaśkiewicz, dyrektor od dnia 08.07.2008 r.               (dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości3, 
działania podejmowane przez Oddział w latach 2011-2013 w celu zapewnienia 
dostępności do świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza na terenie województwa 
zachodniopomorskiego oraz finansowanie tych świadczeń ze środków publicznych.  

Pozytywną ocenę uzasadnia: 
1) Prawidłowe planowanie środków finansowych na realizację świadczeń 

rehabilitacyjnych oraz uwzględnienie w planach zakupu świadczeń priorytetów 
finansowania w rehabilitacji neurologicznej i  kardiologicznej. 

2) Zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych w badanym okresie,  
w tym na priorytetowe zakresy rehabilitacji leczniczej oraz lekarską ambulato-
ryjną opiekę rehabilitacyjną i fizjoterapię ambulatoryjną.  

3) Sprawowanie właściwego nadzoru nad wykonaniem świadczeń w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza.  

4) Prawidłowe przygotowanie oraz rzetelne dokumentowanie konkursów 
i rokowań.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
1) Wyboru ofert konkursowych w przypadku 3 z 18 badanych postępowań o udzie-

lenie świadczeń rehabilitacyjnych, niespełniających wymaganego warunku 
dotyczącego czasu pracy poradni (na kwotę 973.468,89 zł, co stanowiło 2,2% 
wartości ogółem badanych postępowań4).  

2) Niezgodnej z przepisami oceny ofert w zakresie kryteriów niecenowych,  
tj. „jakości” i „ciągłości” w 9 z 18 badanych postępowań (na kwotę 32.357.988,11 zł, 
71,9% wartości badanych postępowań). 

3) Niepowiadamiania właściwych organów o stwierdzonych „kłamstwach 
ofertowych” w 2 z 18 badanych postępowań (na łączną kwotę 8.052.935 zł,  
tj. 17,9% wartości ogółu badanych postępowań). 

                                                      
1 Zwana dalej równieŜ NIK. 
2 Zwany dalej Oddziałem lub ZOW NFZ 
3 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
4 44.996,2 tys. zł. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej - 
rehabilitacja lecznicza finansowanych ze środków publicznych. 

1.1.  Planowanie wydatków na zakup świadczeń opieki zdrowotnej - 
rehabilitacja lecznicza.  

Oddział planował środki finansowe na zakup świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza w ramach kwot określonych w planie finansowym na lata 2011-
2013, pomniejszone o kwotę na migrację pacjentów przyjeŜdzających i wyjeŜdzających5 
- zgodnie z at. 118 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych6. W planach finansowych na lata 
2011-20137 na ww. świadczenia przeznaczono odpowiednio: 66.750 tys. zł, 
68.762 tys. zł i 70.257 tys. zł 

  (dowód: akta kontroli str. 6-8,16) 

Jednym z 8 priorytetów regionalnych, przyjętych przez Oddział na 2011 rok, było 
„Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób 
naczyniowo-sercowych, w tym zawałów i udarów”. W ramach priorytetu Oddział 
zaplanował zwiększenie liczby świadczeń w rehabilitacji neurologicznej 
i kardiologicznej, w celu kontynuacji procesu leczniczego u pacjentów po incydencie 
kardiologicznym i neurologicznym. Priorytet ten był kontynuowany przez Oddział 
w latach 2012-2013.           (dowód: akta kontroli str. 132-133) 

Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła m.in., Ŝe w celu zabezpieczenia kompleksowości 
świadczeń i kontynuacji ciągłości procesu terapeutycznego poprzez rehabilitację 
pacjenta, zwiększono nakłady w rodzaju: rehabilitacja lecznicza w szczególności na 
specjalistyczną rehabilitację stacjonarną: kardiologiczną i neurologiczną, w ramach 
której nastąpiła zmiana sposobu rozliczania grup wg JGP.  

  (dowód: akta kontroli str. 35-37, 105-127) 

W okresie objętym kontrolą, Oddział planował zakup świadczeń zdrowotnych 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza w oparciu o kryterium dostępność obszarowej na 
10 tys. mieszkańców - na podstawie porównania na danym obszarze zabezpieczenia 
ilości punktów zakontraktowanych w roku poprzednim w przeliczeniu na 10 tys. miesz-
kańców. Przyjęte przez Oddział obszary zabezpieczenia dostępności do świadczeń 
podzielono na: 
- 20 powiatów województwa zachodniopomorskiego - w zakresach: fizjoterapia 

ambulatoryjna i lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,  
- dwie grupy powiatów (grupy powiatów subregionu koszalińskiego i szczecińskiego) 

w zakresach: rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym i w wa-
runkach stacjonarnych, rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w ośrodku/oddziale dziennym i w warunkach stacjonarnych, 

- województwo – w zakresach: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowe-
go w ośrodku/oddziale dziennym i rehabilitacja słuchu i mowy.  

Wartość zabezpieczenia dla subregionu została ustalona, jako suma punktów 
zakontraktowanych w roku poprzednim na obszarze powiatów subregionu 
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.  
Obszary zabezpieczenia świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w okresie 2011-
2013 pokrywały się z obszarami zakontraktowanymi w 2010 roku. W przypadku 
lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej zabezpieczono środki finansowe dla 2 

                                                      
5  tj. saldo migracji, które wynosiło w latach 2011-2013 - 2.043 tys. zł. 
6  Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm., zwana dalej „ustawą”. 
7 Po zmianach. 

Opis stanu 
faktycznego 
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powiatów8, których nie zakontraktowano w 2010 roku. Przyjęte w planach zakupu na 
lata 2011-2013 obszary zabezpieczenia zapewniały dostęp do świadczeń na terenie 
województwa zachodniopomorskiego.  

  (dowód: akta kontroli str. 24-34) 

W latach 2011-2013 plany zakupu były zatwierdzone odpowiednio w dniach: 
31.08.2010 r., 31.08.2011 r. i 25.09.2012 r. Oddział przeznaczył w nich na świad-
czenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza odpowiednio 66.750 tys. zł, 68.762 tys. zł 
i 70.257 tys. zł, z tego na:  
- lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną odpowiednio: 2.140,5 tys. zł, 

1.933,3 tys. zł i 1.946,6 tys. zł, 
- fizjoterapię ambulatoryjną odpowiednio: 26.025,5 tys. zł, 24.532,8 tys. zł 

i 24.321 tys. zł, 
- rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku/oddziale dziennym odpowiednio: 

3.995,9 tys. zł, 4.363,5 tys. zł i 4.355 tys. zł, 
- rehabilitację kardiologiczną w ośrodku/oddziale dziennym odpowiednio: 

137 tys. zł, 118 tys. zł i 149,6 tys. zł, 
- rehabilitację dzieci z zburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale 

dziennym odpowiednio: 2.290,9 tys. zł, 2.768,3 tys. zł i 2.745,6 tys. zł, 
- rehabilitację słuchu i mowy odpowiednio: 382,1 tys. zł, 382,1 tys. zł 

i 402,8 tys. zł, 
- rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych odpowiednio: 

19.558,8 tys. zł, 20.287,2 tys. zł i 21.578,8 tys. zł, 
- rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych odpowiednio: 

3.404,9 tys. zł, 4.017,7 tys. zł i 4.610,8 tys. zł, 
- rehabilitację neurologiczną odpowiednio: 8.814,4 tys. zł, 9.976,8 tys. zł 

i 10.146,8 tys. zł. 
W planie zakupu na 2012 rok Oddział zaplanował środki finansowe na rehabilitację 
pulmonologiczną w warunkach stacjonarnych (329,4 tys. zł), której nie ujęto w planie 
w 2011 roku.                 

(dowód: akta kontroli str. 9-14) 

Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła m.in., Ŝe do planu zakupu na rok 2011 zakres 
ten nie został ujęty z uwagi na ograniczone środki finansowe, jak równieŜ na fakt, Ŝe 
Oddział nie posiadał informacji o potencjalnych świadczeniodawcach, którzy 
spełnialiby warunki realizacji świadczeń i chcieliby świadczyć usługi w tym zakresie. 
Wygospodarowanie środków na nowy zakres bez wiedzy o potencjalnych 
oferentach skutkowałoby ograniczeniem dostępności do świadczeń w zakresach juŜ 
istniejących i powodowałoby zamroŜenie środków finansowych. W trakcie roku 
2011 do siedziby Oddział zgłosił się potencjalny świadczeniodawca deklarujący 
chęć realizowania świadczeń z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach 
stacjonarnych. W roku 2012 po zabezpieczeniu zawartych umów w zakresach 
świadczeń dotychczas kontraktowanych pozostała z planu kwota w wysokości 
382.102,84 zł. Kwotę tę ZOW NFZ przeznaczył na zakupienie świadczeń z zakresu 
rehabilitacji pulmonologicznej umieszczając ją w planie zakupu na 2012 rok. 
Wskazana kwota pozwoliłaby zabezpieczyć świadczenia dla 10 pacjentów 
leczonych jednoczasowo przez 365 dni w roku.  

  (dowód: akta kontroli str. 35-37, 105-127)  

W latach 2011-2013 Oddział nie planował zakupu świadczeń w zakresie rehabilitacji 
wzroku.  

(dowód: akta kontroli str. 10-14) 

                                                      
8 Powiat Pyrzycki i Łobeski. 
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Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła m.in., Ŝe kontrakty na rehabilitację wzroku mają 
zawarte tylko niektóre oddziały wojewódzkie NFZ. W 2010 roku tylko 
5 z 16  oddziałów wojewódzkich miało podpisane kontrakty ze świadczeniodawcami 
w ww. zakresie, a w 2013 było to 7 oddziałów. W planach zakupu na lata 2011-2013 
zakres ten nie został ujęty z uwagi na ograniczone środki finansowe, jak równieŜ na 
fakt, Ŝe ZOW NFZ nie posiadał informacji o potencjalnych świadczeniodawcach, 
którzy spełnialiby warunki realizacji świadczeń i chcieliby świadczyć usługi w tym 
zakresie.  Wygospodarowanie środków na nowy zakres bez wiedzy o potencjalnych 
oferentach skutkowałoby ograniczeniem dostępności do świadczeń w zakresach juŜ 
istniejących i powodowałoby zamroŜenie środków finansowych. Nie oznacza 
to, Ŝe pacjenci Województwa Zachodniopomorskiego są pozbawieni takich usług. 
ZOW NFZ w ramach planu finansowego zabezpiecza środki finansowe na rezerwę 
migracyjną pozwalające zapłacić za świadczenia udzielone pacjentom z naszego 
województwa na terenie innych oddziałów, które posiadają podpisane umowy 
na rehabilitację wzroku. 

 (dowód: akta kontroli str. 1110, 1114-1115) 

W latach 2011-2013 Oddział zwiększył nakłady finansowe na zakup świadczeń 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza o 5,2% (tj. o 3.507 tys. zł) w 7 z 9 zaplanowanych 
zakresów, z tego m.in. na: rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych 
o 35,4% (1.205,9 tys. zł), rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 
w ośrodku/oddziale dziennym o 19,9% (454,7 tys. zł), rehabilitację neurologiczną 
o 15,1% (1.332,4 tys. zł), rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych 
o 10,3% (2.020 tys. zł) i rehabilitację kardiologiczną w ośrodku/oddziale dziennym 
o 9,2% (12,6 tys. zł).  
Zmniejszeniu uległy nakłady w 2 z 9 zaplanowanych zakresów, tj. na lekarską 
ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną o 9,1% (193,9 tys. zł) i fizjoterapię 
ambulatoryjną o 6,5% (1.704,6 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 10-13) 

Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła m.in., Ŝe wartościowo najwięcej środków 
zaangaŜowano przede wszystkim w rehabilitacje stacjonarną. Na zwiększenie 
środków finansowych główny wpływ miała wprowadzona zmiana sposobu 
rozliczania świadczeń wg systemu JGP w zakresach: w rehabilitacji kardiologicznej 
w warunkach stacjonarnych w rehabilitacji neurologicznej w warunkach 
stacjonarnych. Wprowadzenie systemu JGP spowodowało inną wycenę osobodnia, 
wyŜszą niŜ do tej pory. Brak zwiększenia środków w tych zakresach ograniczyłby 
dostępności do świadczeń, poniewaŜ przy takiej samej wartości kontraktu, a przy 
wyŜszej wycenie osobodnia świadczeniodawca wykonałby usługi dla mniejszej 
liczby pacjentów. Ponadto, na wzrost tej kwoty miała wpływ sygnalizowana 
w załoŜeniach do corocznej prognozy kosztów oddziałów wojewódzkich NFZ na lata 
2011-2013 informacja z Centrali NFZ o wprowadzeniu w kolejnych zakresach 
świadczeń rehabilitacji stacjonarnej, tj. pulmonologicznej i ogólnoustrojowej systemu 
JGP. W ramach rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku/oddziale dziennym nastąpił 
wzrost środków na przełomie analizowanego okresu, który miał na celu zwiększenie 
niskiej dostępności do tych świadczeń jak równieŜ z faktu przyjętego priorytetu przez 
Oddział. W ramach rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku 
w ośrodku/oddziale dziennym Oddział dokłada wszelkich starań, aby zakresy 
świadczeń dedykowane dzieciom w miarę dostępnych środków finansowych były 
zabezpieczone do pełnej realizacji. Plany na kolejne lata 2012 i 2013 (aneksowanie) 
w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii 
ambulatoryjnej, z uwagi na przyjęte przez ZOW NFZ priorytety finansowania 
w pierwszej kolejności rehabilitacji stacjonarnej głównie kardiologicznej 
i neurologicznej, zabezpieczają przede wszystkim kontrakty na poziomie umów juŜ 
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obowiązujących, konkursy uzupełniające w niewielkim stopniu wyrównują 
dostępność. Punktem wyjściowym do sporządzanie planów na kolejne lata są 
zawarte kontrakty i ich realizacja. Porównując po konkursie kontrakty początkowe na 
2011 rok z planem 2012 i 2013 obserwujemy niewielki, systematyczny wzrost 
środków finansowych na lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną i fizjoterapię 
ambulatoryjną.  

 (dowód: akta kontroli str. 35-37, 105-127) 

1.2.  Analiza dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja 
lecznicza w procesie planowania zakupu świadczeń. 

W okresie objętym kontrolą przy planowaniu zakupu świadczeń zdrowotnych 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza Oddział dokonywał analiz dostępności do świadczeń. 
Analizy te dotyczyły porównania danych o: 
- dostępności obszarowej - tj. porównaniu ilości punktów zakontraktowanych na 

danym obszarze zabezpieczenia w okresie poprzedzającym zakup świadczeń 
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców,  

- dostępnej infrastrukturze medycznej na obszarze zabezpieczenia - tj. porównaniu 
istniejącej infrastruktury medycznej w zakresie dostępu do lekarzy – 
rehabilitantów, fizjoterapeutów, sprzętów i aparatury medycznej oraz pomieszczeń 
na obszarze zabezpieczenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 24-34)  

Tomasz śukowski, zastępca dyrektora ds. medycznych został powołany do składu 
zespołu ds. opracowania „Kierunków rozwoju opieki długoterminowej i rehabilitacji 
leczniczej w województwie zachodniopomorskim na lata 2010-2015” - powołanego 
przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zarządzeniem Nr 91/10 
z 6.07.2010 r. Do zadań zespołu naleŜała ocena aktualnego stanu opieki zdrowotnej 
i wytyczenie kierunków polityki zdrowotnej w zakresie zabezpieczenia właściwej 
dostępności do świadczeń zdrowotnych opieki długoterminowej i rehabilitacji 
leczniczej w województwie zachodniopomorskim. 

  (dowód: akta kontroli str. 131) 

Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła m.in., Ŝe informacje pozyskane w trakcie 
spotkań zespołu, które dotyczyły potrzeb zdrowotnych pacjentów w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza zwłaszcza rehabilitacji pacjentów po udarach mózgu i ostrych 
zespołach wieńcowych, były przekazywane w Oddziale odpowiednim komórkom 
merytorycznym przygotowującym plan zakupu. Dyrekcja Oddziału uczestniczyła 
w licznych spotkaniach z samorządem województwa i powiatów, wojewodą, 
konsultantami wojewódzkim, dyrektorami szpitalami dotyczącymi zabezpieczenia 
świadczeń zdrowotnych we wszystkich zakresach świadczeń na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. 

    (dowód: akta kontroli str. 35-37, 105-127) 

Efektem współpracy prowadzonej przez Oddział z konsultantami wojewódzkimi 
i innymi organizacjami, realizującymi zadania z zakresu udzielania świadczeń 
zdrowotnych, było m.in. wypracowanie priorytetu w zakresie zmniejszenia 
zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-
sercowych. Oddział zwiększył nakłady finansowe w planach zakupu świadczeń 
w latach 2011-2013 na rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych 
o 35,4%, rehabilitację neurologiczną o 15,1%, rehabilitację kardiologiczną 
w ośrodku/oddziale dziennym o 9,2%. 

 (dowód: akta kontroli str. 10-14, 128-133) 
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1.3. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia postępowań konkur-
sowych o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza.   

Badaniem w zakresie poprawności przygotowania i realizacji przez Oddział 
konkursów i rokowań objęto 189 z 81 postępowań przeprowadzonych w latach 2010-
2012 (22,2% postępowań ogółem) na łączną kwotę  44.996,2 tys. zł.      

 (dowód: akta kontroli str.141-157) 

W badanym okresie Oddział był przygotowany organizacyjnie do przeprowadzania 
postępowań konkursowych o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza, w szczególności w zakresie: powołania komisji 
konkursowych, przygotowania merytorycznego pracowników Oddziału do oceny 
ofert oraz posiadanej bazy lokalowej.    
W skład komisji konkursowych wchodziło od 7 do 13 członków (w tym przewodniczący 
oraz protokolant)10, co było zgodne z § 5 ust. 1 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 Zdrowia11, 
zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania 
komisji konkursowej oraz jej zadań12.  
Do składu komisji powoływano od 7 do 8 pracowników Wydziału Świadczeń Opieki 
Zdrowotnej, tj. wydziału odpowiadającego zakresowi przeprowadzanych postępowań13 
(od 61,5% do 100% składu komisji). Pozostali członkowie komisji byli pracownikami 
Zespołu Radców Prawnych, Wydziału Spraw Świadczeniobiorców (Sekcji Ewidencji i 
Sekcji Obsługi Świadczeniobiorców) oraz Delegatur ZOW NFZ w Koszalinie.  
Wszystkie komisje konkursowe, przeprowadzające 18 badanych postępowań, były 
powołane zgodnie z zarządzeniami Dyrektora Oddziału w sprawie powołania komisji 
do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza. 

            (dowód: akta kontroli str. 1006, 1042-1043) 

W III kwartale 2010 roku Oddział zorganizował szkolenia wewnętrzne dla 
pracowników z zasad przeprowadzania postępowań konkursowych w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza, tj. z procedury konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na 
podstawie ustawy, kryteriów oceny ofert14, warunków zawierania i realizacji umów15, 
obsługi ofert w systemie informatycznym oraz zmian wprowadzonych nowelizacją16 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych.  
W badanym okresie Oddział nie organizował szkoleń dla świadczeniodawców. 

              (dowód: akta kontroli str.1005-1106) 

                                                      
9 Z tego: 3 z 26 postępowań z zakresu lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej na kwotę 973,5 tys. zł (co odpowiadało 44,1% 

wartości postępowań w tym zakresie), 3 z 30 postępowań z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej na kwotę 10.344,8 tys. zł 
(38,1%), 2 z 4 postępowań z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym na kwotę 2.961,5 tys. zł 
(74,1%), 2 postępowania z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym na 
kwotę 2.336,8 tys. zł (100%), 2 z 4 postępowań z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych na 
kwotę 16.903,2 tys. zł (86,4%), 2 z 4 postępowań z zakresu rehabilitacji neurologicznej na kwotę 8.167 tys. zł, (72,6%),  
1 postępowanie z zakresu rehabilitacji słuchu i mowy na kwotę 382,1 tys. zł (100%), 1 z 2 postępowań z zakresu rehabilitacji 
kardiologicznej w ośrodku/oddziale dziennym na kwotę 89,1 tys. zł (65%), 1 z 2 postępowań z zakresu rehabilitacji 
kardiologicznej w warunkach stacjonarnych na kwotę 2.214,9 tys. zł (65%), 1 z 6 postępowań uzupełniających - na kwotę  
623,4 tys. zł (62,9%). 

10 w 15 badanych postępowaniach konkursowych przeprowadzonych w 2010 roku – 13 członków, w 2 badanych postępowa-
niach w trybie rokowań - 9, w 1 postępowaniu konkursowym (uzupełniającym) przeprowadzonym w 2012 roku - 7.  

11 Zwany dalej „NFZ”. 
12 Dz. U. Nr 273, poz. 2719, zwane dalej „rozporządzeniem MZ”. 
13 z tego: w komisji 13-sobowej - 8 pracowników Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, w komisji 9-osobowej - 7 pracowników 

WŚOZ, a w komisji 7-osobowej - 7 pracowników WŚOZ. 
14 Wprowadzonych Zarządzeniem nr 50/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 września 2010 r. zmieniającym zarządzenie 

w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej 

15 Wprowadzonych Zarządzeniem nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zwane dalej „zarządzeniem nr 53/2010/DSOZ”. 

16 Dz. U. Nr 192, poz. 1286. 
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Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła, Ŝe Oddział udostępniał na stronie internetowej 
informacje o zasadach kontraktowania świadczeń, tj. praktyczne wskazówki dla 
świadczeniodawców oraz podstawy prawne przeprowadzania postępowań 
w sprawie zawarcia umów. Pracownicy Oddziału na bieŜąco udzielali w siedzibie 
Oddziału i telefonicznie odpowiedzi na pytania kierowane przez świadczeniodawców. 

            (dowód: akta kontroli str. 1002-1003, 1006) 

Oddział dysponował odpowiednią bazą lokalową do obsługi prowadzonych postępowań. 
Komisje konkursowe były rozlokowane w pomieszczeniach przystosowanych do prac 
w systemie informatycznym, z zachowaniem bezpieczeństwa dotyczącego m.in. danych 
sensytywnych.                

(dowód: akta kontroli str. 1006) 

1.4. Realizacja postępowań konkursowych o udzielenie świadczeń opieki zdro-
wotnej - rehabilitacja lecznicza.    

W kontrolowanym okresie Oddział zawierał umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza po przeprowadzeniu postępowań  
w trybie konkursu ofert lub rokowań, co było zgodne z art. 139 ust. 1 ustawy. 
Oddział przeprowadził łącznie 81 postępowań17, w tym: 76 konkursów oraz 5 
rokowań. Przyczyną uzasadniającą przeprowadzenie rokowań na podstawie art. 144 
pkt 3 ustawy było zapewnienie dostępności do świadczeń na danym obszarze 
zabezpieczenia. 
W okresie tym Oddział uniewaŜnił 7 postępowań18, z tego: 5 na podstawie art. 150 
ust. 1 pkt 1 ustawy (z powodu niewpłynięcia ofert) oraz 2 na podstawie art. 150 ust. 
1 pkt 3 ustawy (z powodu odrzucenia wszystkich ofert).  

               (dowód: akta kontroli str. 141-159) 

Badając prawidłowość przeprowadzonych przez Oddział 18 postępowań stwierdzono, 
Ŝe wszystkie zostały poprzedzone wnioskami zastępcy dyrektora ds. medycznych, 
skierowanymi do dyrektora Oddziału, o ogłoszenie postępowania konkursowego. 
Wnioski sporządzano na podstawie planu postępowań na dany rok dla obszaru 
województwa zachodniopomorskiego.  
Ogłoszenia o konkursach i rokowaniach spełniały wymagania określone w § 2 
rozporządzenia MZ i były zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, 
na jego stronie internetowej oraz przekazywane do publikacji właściwym miejscowo 
okręgowym izbom, zrzeszającym osoby wykonujące zawody medyczne - zgodnie z 
§ 1 ust. 1 rozporządzenia MZ. Zamieszczone w ogłoszeniach terminy składania ofert 
w konkursach i rokowaniach były zgodne z § 2 ust. 1 pkt 5 oraz § 2 ust. 3 pkt 2 
rozporządzenia MZ. 
Zaproszenia do rokowań zawierały informacje określone w § 2 ust 2 i ust. 3 
rozporządzenia MZ.  
Członkowie komisji konkursowej, po otwarciu ofert, składali oświadczenia 
o bezstronności, zgodnie z § 5 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia MZ. W badanych 
postępowaniach nie stwierdzono przypadków wyłączenia członka komisji. 
Z kaŜdego postępowania sporządzony został protokół, który zawierał elementy 
określone w § 7 rozporządzenia MZ. 

(dowód: akta kontroli str. 191-193, 278-281, 308-310, 343-346, 491-495, 
533-542, 602-605, 647-649, 662-664, 881-883, 962-967, 992-1001) 

W 18 badanych postępowaniach ofertę złoŜyło 99 oferentów. Zgodnie z procedurą 
konkursu ofert19, Komisje przeprowadziły obligatoryjne kontrole u wszystkich 

                                                      
17 70 konkursów ofert oraz 5 rokowań w ramach kontraktacji na 2011 rok, 4 konkursy ofert w ramach kontraktacji na 2012 rok, 

2 konkursy ofert w ramach kontraktacji na 2013 rok. 
18 5 w ramach kontraktacji na 2011 rok oraz 2 w ramach kontraktacji na 2012 rok. 
19 Nr 2010/001/BO/KONTR/5.6 
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30 oferentów, którzy dotychczas nie mieli zawartej umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie, na który została złoŜona oferta, celem potwierdzenia 
zawartych w niej danych. U 20 z 30 skontrolowanych oferentów Oddział potwierdził 
zgodność stanu faktycznego z ofertą; 6 oferentów zostało zobowiązanych 
do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej m.in. kwalifikacje personelu, 
a u 4 oferentów stwierdził niespełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz w załączniku nr 3 do 
zarządzenia Prezesa NFZ nr 53/2010/DSOZ z 2 września 2010 r. w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza20 
(zwanych dalej warunkami wymaganymi).  
U pozostałych 69 oferentów (będących świadczeniodawcami w poprzednim okresie 
kontraktowania), Oddział przeprowadził weryfikację ofert polegającą na sprawdzeniu 
„konfliktu harmonogramu pracy personelu”21 oraz spełnienia wymogu posiadania 
komórek organizacyjnych o specjalnościach odpowiadających zakresom, na które 
zostały złoŜone oferty (tj. na podstawie wypisów w rejestrze zakładów opieki 
zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich/pielęgniarskich).   

(dowód: akta kontroli str. 191-193, 278-281, 308-310, 343-346, 491-495, 
533-542, 602-605, 647-649, 662-664, 881-883, 962-967, 992-1001) 

Oddział odrzucił oferty 2 z 4 oferentów, u których stwierdził niespełnienie warunków 
wymaganych - zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy.  

 (dowód: akta kontroli str. 491-495, 533-536) 

W jednym z 18 badanych postępowań, dwóch oferentów (z 15 uczestników 
postępowania w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej) złoŜyło protesty do komisji 
konkursowej na podstawie art. 153 ustawy. Przedmiotem protestów był niewłaściwy 
podział przez komisję środków finansowych na świadczenia oraz odrzucenie oferty, 
mimo spełniania przez protestujących wymogów określonych w zarządzeniu 
nr 53/2010/DSOZ. Komisja konkursowa oddaliła protesty.   
Jeden z 2 oferentów składających protest złoŜył odwołanie do dyrektora Oddziału na 
odrzucenie oferty przez komisję, mimo spełnienia wymogów określonych w zarządzeniu 
nr 53/2010/DSOZ. Dyrektor ZOW NFZ nie uwzględniła odwołań, powołując się na 
niespełnienie przez oferentów warunków wymaganych do zawarcia umów. 

(dowód: akta kontroli str. 491-495, 533-536) 

W badanym okresie, poza wyŜej wymienionymi, wpłynęły 4 odwołania na 
rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. 
Przedmiotem wszystkich odwołań było odrzucenie oferty, mimo spełnienia 
wymogów określonych w zarządzeniu nr 53/2010/DSOZ.  
Dyrektor Oddziału oddaliła wszystkie odwołania, powołując się na uzyskanie przez 
oferentów niskiej sumy punktów w rankingu końcowym w wyniku zaproponowanej przez 
oferenta ceny podczas negocjacji. Oddział w zaskarŜonych postępowaniach 
konkursowym uznał za spełnione wymogi określone w zarządzeniu nr 53/2010/DSOZ. 
Jeden oferent złoŜył odwołanie do Prezesa NFZ (który utrzymał w mocy zaskarŜoną 
decyzję), a następnie zaskarŜył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego (skargę oddalono).  

(dowód: akta kontroli str. 135) 

W 7 z 18 badanych postępowań22 oferty spełniały wszystkie warunki wymagane. 
Oddział dokonał oceny ofert m.in. wg kryterium jakości, kompleksowości, dostępności, 
ciągłości oraz ceny - zgodnie z punktacją określoną w załączniku nr 1 do zarządzenia  
nr 50/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 września 2010 r., zmieniające zarządzenie  

                                                      
20 Zwane dalej zarządzeniem nr 53/2010/DSOZ. 
21 23 oferentów zostało wezwanych do wyjaśnienia elementów spornych harmonogramu. 
22 Na kwotę 12.252,5 tys. zł, co odpowiadało 27,2% ogółu badanych postępowań.  
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w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej23 oraz art. 148 ustawy. W 11 pozostałych 
postępowaniach 3 oferty nie spełniały warunków wymaganych, a pozostałe warunków 
dodatkowo ocenianych.  

(dowód: akta kontroli str. 537-542, 662-664, 965-967, 995-1001) 

W wyniku 18 przeprowadzonych postępowań (objętych badaniem), zawarto 50 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej24 na łączną kwotę 34.792 tys. zł, co 
odpowiadało 77,3% wartości badanych postępowań (44.996,2 tys. zł). Oddział 
zawarł umowy z 34 podmiotami niepublicznymi oraz 16 publicznymi. Wszystkie 
kontrolowane umowy zostały zawarte na czas oznaczony, nie dłuŜszy niŜ 3 lata, co 
było zgodne z art. 156 ust. 1 ustawy. 

  (dowód: akta kontroli str. 191-193, 278-281, 308-310, 343-346, 491-495, 533-
542, 602-605, 647-649, 662-664, 881-883, 962-967, 992-1001, 1094-1099) 

1.5. Etap negocjacji ofert.    

W 18 badanych postępowaniach komisja przeprowadzała negocjacje ze wszystkimi 
oferentami celem ustalenia ceny oraz liczby świadczeń, co było zgodne z art. 142 
ust. 6 i 7 ustawy.  

      (dowód: akta kontroli str. 191-193, 278-281, 308-310, 343-346, 491-495, 
533-542, 602-605, 647-649, 662-664, 881-883, 962-967, 992-1001) 

Przewodniczący komisji konkursowej wyznaczał pisemnie 3-osobowy zespół 
do przeprowadzenia negocjacji z oferentami. Z kaŜdego spotkania negocjacyjnego 
sporządzany był protokół, który zawierał, w szczególności informacje o ustaleniu 
bądź nieustaleniu ostatecznego stanowiska w zakresie ceny i liczby świadczeń 
(protokół zgodności/rozbieŜności), co było zgodne z § 15 ust. 4 Regulaminu pracy 
komisji25.  

    (dowód: akta kontroli str. 191-193, 278-281, 308-310, 343-346, 491-495, 
533-542, 602-605, 647-649, 662-664, 881-883, 962-967, 992-1001) 

Oddział przeprowadził negocjacje z 88 świadczeniodawcami (z 99 oferentów, którzy 
złoŜyli oferty w badanych postępowaniach) podczas jednego spotkania 
negocjacyjnego (88,9%), a z 3 oferentami na 2-3 spotkaniach.  
W trakcie negocjacji Oddział zaproponował 11 z 99 oferentów wnioskowaną liczbę 
punktów, a 88 oferentom (88,9%) - mniejszą liczbę punktów od zgłoszonych w 
ofertach od 3,9% do 96,1%26. W efekcie przeprowadzonych negocjacji 
52 z 99 oferentów zaproponowało niŜszą cenę jednostkową (punktu) od zgłoszonej 
w ofercie, wynoszącą od 0,9% do 20,1%. 
ObniŜenie ceny przez oferentów skutkowało zmianą pozycji ich oferty w rankingu 
końcowym, z tego: dla 33 oferentów - wzrostem pozycji oferty w rankingu 
od 1 do 7 miejsc, dla 5 oferentów spadkiem pozycji - o 1 miejsce oraz dla 
14 oferentów - brakiem zmiany.  
W Ŝadnym z 18 badanych postępowań obniŜenie ceny nie skutkowało przesu-
nięciem się oferenta na pierwsze miejsce w rankingu końcowym, który w rankingu 
otwarcia zajmował ostatnie miejsce. ObniŜenie ceny nie miało wpływu na wynik 
postępowania.  Oddział stosował jednakowe zasady wyliczania proponowanej liczby  
i ceny punktów.  

(dowód: akta kontroli str. 191-193, 278-281, 308-310, 343-346, 491-495, 
533-542, 602-605, 647-649, 662-664, 881-883, 962-967, 992-1001) 

                                                      
23 Zwane dalej „zarządzeniem nr 50/2010/DSOZ”. 
24 W tym 22 umowy w kilku zakresach świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza. 
25 Stanowiącego załącznik do uchwały nr 36/2005/I Rady NFZ z dnia 4 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
26 Jeden oferent wnioskował o 1.363.636.363 punktów, a Oddział zaproponował 629.540 (tj. o 99,9% mniej od liczby zgłoszo-

nej w ofercie). 
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Z wyjaśnień Julity Jaśkiewicz, dyrektora wynika m.in., Ŝe Oddział monitorował liczbę 
punktów i wartość umów w roku poprzednim oraz ich zmiany w ciągu roku27, wykonanie 
świadczeń za okres styczeń-lipiec 2010 r. i styczeń-wrzesień 2010 r., oraz analizował 
moŜliwość realizacji kontraktu przez świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę 
proponowany przez oferenta potencjał wykonawczy oraz brał pod uwagę wysokość 
środków w postępowaniu konkursowym.  

(dowód: akta kontroli str. 1014-1015, 1062-1063, 1066-1067, 1070-1071, 1077-1082) 

1.6. Kierowanie przez Oddział zawiadomień o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa w sprawie nieprawdziwych danych w ofertach. 

W badanym okresie Oddział nie kierował zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa w sprawie nieprawdziwych danych w ofertach. 

               (dowód: akta kontroli str. 1083) 

1.7. Liczba i wartość zakontraktowanych świadczeń o udzielenie świadczeń 
opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza.    

Przyjęte przez Oddział priorytety finansowania świadczeń zdrowotnych w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza na etapie tworzenia planu zakupu potwierdziła ilość i wartość 
świadczeń zakontraktowana przez Oddział w latach 2011-2013.   
W badanym okresie Oddział zwiększył o 3,8% liczbę zakontraktowanych świadczeń 
(tj. o 2.256,5 tys. punktów) oraz o 3,6% wartość tych świadczeń (tj. o 2.380,3 tys. zł)  
w 5 z 9 zakontraktowanych zakresów, z tego w: rehabilitacji kardiologicznej  
w ośrodku/oddziale dziennym o 47,1 tys. punktów i 45,2 tys. zł (tj. o 46%), rehabilitacji 
neurologicznej o 1.677,9 tys. punktów i 1.795,4 tys. zł (22%) oraz rehabilitacji 
kardiologicznej w warunkach stacjonarnych o 543 tys. punktów i 651,7 tys. zł (16,3%).  
Ponadto Oddział zwiększył liczbę i wartość zakontraktowanych świadczeń 
w lekarskiej ambulatoryjnej opiece rehabilitacyjnej o 188,5 tys. punktów (11,5%) i o 
201,8 tys. zł (11,2%) oraz w fizjoterapii ambulatoryjnej o 452 tys. punktów (2,1%) i 
411,5 tys. zł (1,7%) mimo, Ŝe w planach zakupu Oddział zmniejszył środki 
finansowe na te świadczenia w latach 2011-2013 odpowiednio: o 9,1% 
(193,9 tys. zł) i o 6,5% (1.704,6 tys. zł).  
W pozostałych 4 zakresach Oddział zmniejszył liczbę i wartość zakontraktowanych 

świadczeń w:  
- rehabilitacji słuchu i mowy o 39,8 tys. punktów (o 9,8%) i 44,2 tys. zł (9,9%),   
- rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym o 177,6 tys. zł 

i  167,8 tys. punktów (4%), 
- rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale 

dziennym o 194,7 tys. punktów (o 7,7%) i 194,7 tys. zł (7,1%),  
- rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych o 308,7 tys. zł 

(o 1,5%) i 249,7 tys. punktów (1,4%). 
(dowód: akta kontroli str. 10-14, 132-133) 

Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła m.in., Ŝe przyczyną wzrostu kontraktów było 
dodatnie saldo środków pomiędzy kontraktami końcowymi a początkiem roku 
w wyniku zaistniałych przesunięć między zakresami w trakcie roku (spowodowanymi 
realizacją kontraktów).                                             

(dowód: akta kontroli str. 136-140) 

W 2012 roku Oddział nie zakontraktował jednego z 10 zaplanowanych zakresów, 
tj. rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych (382,1 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 10-14) 

                                                      
27 według stanu na dzień 22.07.2010 r. oraz 22.10.2010 r. 
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Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła m.in., Ŝe ostatecznie konkurs nie został ogłoszony 
z uwagi na rezygnację potencjalnego świadczeniodawcy, który wcześniej deklarował 
chęć realizacji powyŜszego zakresu. Brak informacji od innych potencjalnych oferentów 
był podstawą do nieumieszczania tego zakresu w planie zakupu na kolejny rok.  

 (dowód: akta kontroli str. 35-37, 105-127) 

W przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W 3 z 18 badanych postępowań28, 8 z 22 złoŜonych ofert w zakresie rehabilitacji 
ambulatoryjnej (36,4%) nie spełniało warunku wymaganego czasu pracy poradni,  
tj. co najmniej 2 dni w tygodniu, w tym co najmniej jeden dzień w godzinach 13.00-
18.00, określonego w pkt 1a załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych oraz w pkt 1.3.1. załącznika nr 3 do zarządzenia 
nr  53/2010/DSOZ. śaden z oferentów nie zapewniał ciągłej dostępności do świadczeń 
w godzinach 13:00 – 18:00. 
Mimo niespełnienia ww. wymogu przez 7 z 8 ww. oferentów, Oddział zawarł z nimi 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na łączną kwotę 158.229,25 zł29, 
przy czym 6 świadczeniodawców nie wykazało spełniania warunku wymaganego 
dostępności poradni od początku obowiązywania umowy (z jednym oferentem nie 
zawarto umowy).  

(dowód: akta kontroli str. 162-169, 179-193) 

Zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy, niespełnienie przez ofertę warunków 
określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa 
Funduszu stanowi podstawę do odrzucenia oferty. Umowa o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej jest niewaŜna, jeŜeli zawarto ją z oferentem, którego oferta 
podlegała odrzuceniu z przyczyn wskazanych w ustawie (art.155 ust. 2) 
§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej30 stanowi, Ŝe świad-
czeniodawca jest zobowiązany wykonać umowę zgodnie z warunkami udzielania 
świadczeń określonymi w ustawie, ogólnych warunkach, odrębnych przepisach oraz 
zgodnie z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców określonych przez 
Prezesa Funduszu.  

Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła m.in., Ŝe warunek określony w zarządzeniu 
nr 53/2010/DSOZ miał na celu zapewnienie pracy poradni przynajmniej raz 
w godzinach popołudniowych. Sformułowanie to Oddział połączył z zapisem 
dot. wymaganego czasu pracy lekarza (1/4 etatu przeliczeniowego, tj. 10 godzin 
tygodniowo). Zapewnienie przez oferenta dostępności poradni w takim wymiarze, 
w tym przynajmniej w jednym dniu w przedziale czasowym 13:00-18:00, nawet 
pomimo braku ciągłości pracy w tych godzinach, stanowiło w ocenie komisji 
spełnianie warunku wymaganego.             

(dowód: akta kontroli str. 1007-1014) 

                                                      
28 dotyczących konkursów w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej (na łączną kwotę 973.468,89 zł), z tego 

w postępowaniu nr:   
- nr 281 (na kwotę 125.140,29 zł) - oferent nr 1 (wtorek 15:00-20:00, czwartek 15:00-20:00, sobota 9:00-15:00);  
- nr 286 (na kwotę 587.710,59 zł) – oferent nr 3 (poniedziałek 7:00-14:00, wtorek 7:00-14:00, środa 14:00-18:00, czwartek 

7:00-14:00, piątek 7:00-14:00); oferent nr 4 (wtorek 8:00-11:00, piątek 17:00-19:00), oferent nr 10 ( poniedziałek 14:00-
18:00, wtorek 14:00-18:00, środa 14:00-18:00, czwartek 14:00-18:00, piątek 14:00-18:00, sobota 10:00-14:00), oferent  
nr 13 (poniedziałek 14:30-18:00, środa 10:00-13:00, piątek 14:30-18:00), 

- nr 288 (na kwotę 260.618,01 zł): - oferent nr 2 (wtorek 14:20:00, środa 8:00-12:00, czwartek 12:00-16:00), oferent nr 3 
(poniedziałek 15:00-18:00, piątek 15:00-18:00, sobota 9:00-12:00), oferent nr 4 (wtorek 15:30-20:00, środa 15:30-20:00, 
8:00-11:00). 

29 Z tego: w postepowaniu nr 281 - umowa nr 001 na kwotę 26.825,99 zł (oferta nr 1), w postępowaniu nr 286: umowa nr 42  
na kwotę 71.426,28 zł (oferta nr 3), umowa nr 88 na kwotę 6.157,06 zł (oferta nr 4), umowa nr 13 na kwotę 27.456 zł (oferta 
nr 13), w postępowaniu nr 288: umowa nr 085 na kwotę 12.256,92 zł (oferta nr 2) i umowa nr 064 na kwotę 15.107 zł (oferta 
nr 3).   

30 Dz. U. Nr 81, poz. 484, zwane dalej „OWU”. 

Ustalone 
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2. W 8 z 18 badanych postępowań31 komisja przyznała 22 z 99 ofert nieprawidłową 
(zawyŜoną od 5,55 do 25 punktów) liczbę punktów za kryterium niecenowe „jakość” 
w kategorii dotyczącej „personelu”, co było niezgodne z kryteriami wskazanymi 
w tabeli 1.6. załącznika nr 1 do zarządzenia nr 50/2010/DSOZ. 
Oferenci w części ankietowej formularza ofertowego stwierdzili spełnienie warunku 
dotyczącego „innego personelu”, a w części formularza dotyczącego „wykazu 
posiadanych zasobów osobowych/personelu” - nie potwierdzili spełniania tego 
warunku w zakresie posiadania: 
- specjalisty fizjoterapii - w 9 z 30 ofert z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej, w 1 z 13 

ofert z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym, w 4  
z 10 ofert z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, w 1 
z 3 ofert z zakresu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych, 

- psychologa posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej lub 
mgr psychologii - w 1 z 13 ofert z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/ 
oddziale dziennym, w 4 z 10 ofert z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej  
w warunkach stacjonarnych, 

- terapeuty zajęciowego w 1 z 13 ofert z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej 
w ośrodku/oddziale dziennym, w 5 z 10 ofert z zakresu rehabilitacji ogólno-
ustrojowej w warunkach stacjonarnych, 

- psychologa klinicznego z pięcioletnim staŜem pracy z dziećmi z uszkodzonym 
słuchem - w 2 z 3 ofert z zakresu rehabilitacji słuchu i mowy. 

śaden z 22 ww. oferentów nie potwierdził spełniania powyŜszych warunków 
od początku obowiązywania umowy, mimo Ŝe zadeklarował w formularzu ofertowym 
„spełniam warunek w dniu złoŜenia oferty i będę spełniać od początku 
obowiązywania umowy.”.  
ZawyŜenie liczby punktów w kryterium „jakości” miało wpływ na zmianę pozycji 16 
ww. oferentów w rankingu końcowym (od jednego do 5 miejsc), a w dwóch 
postępowaniach (nr 308 i 311) miało wpływ na wynik. Oddział zawarł umowę 
z oferentem nr 632 i nr 933, którym w wyniku przeliczenia punktacji za kryterium 
„jakości” przyznano odpowiednio o 25 oraz 8,33 punktów więcej niŜ powinni 
otrzymać w wyniku prawidłowej oceny ofert (tj. w sytuacji uznania przez Oddział, 
Ŝe oferent nie spełnia warunku „dodatkowo ocenianego” - posiadania osoby 
ze specjalizacją w dziedzinie fizjoterapii).  
W wyniku zawyŜenia punktacji ww. ofert, świadczeniodawcy, którzy zajęli ostatnie 
miejsce w rankingu, nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonych negocjacji 
do zawarcia umów (tj. znajdowali się poza „linią odcięcia”).      

(dowód: akta kontroli str. 324-330, 335-346, 348-394, 410-527, 
533-536, 543-649, 665-964, 968-994) 

Przepis art. 148 ustawy stanowi, Ŝe porównanie ofert w toku postępowania 
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje 
w szczególności, m.in.: ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych 
świadczeń, kwalifikacji personelu, wyposaŜenia w sprzęt i aparaturę medyczną. 
Zgodnie z procedurą konkursu ofert (wersja 5.6) ranking otwarcia, zawierający 
punktację za kryteria niecenowe, sporządza komisja konkursowa przy pomocy 
systemu informatycznego34.                        (dowód: akta kontroli str.1107) 

                                                      
31 z tego w postępowaniu: nr 301 (na kwotę 1.558.422,80 zł) - oferent nr 6; nr 306 - oferenci nr: 1, 3, 4, 6, 7, 10; nr 308 (na 

kwotę 2.291.886,50 zł) - oferenci nr: 4 i 6; nr 311 (na kwotę 1.925.244,90 zł) - oferenci nr: 2 i 4 (nie wybrany w konkursie)  
i 9; nr 313 (na kwotę 382.124,16 zł) - oferenci nr: 1 i 3; nr 316 (11.980.835 zł) - oferenci nr: 1, 2, 4, 5, 6; nr 317 
(4.922.395,96 zł) - oferenci nr: 2 i 3; nr 320 (2.214.876 zł) - oferent nr 2. 

32 Na kwotę 65.347,70 zł. 
33 Na kwotę 345.000,00 zł. 
34 W okresie 2010-2012 system informatyczny KS SIKCH, który w 2013 r. zmienił nazwę na SIWD NFZ – firmy Kamsoft. 
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Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła, Ŝe oferenci nie byli wzywani do złoŜenia 
wyjaśnień w kwestii niezgodności w formularzu ofertowym, bowiem posiadanie 
ww. personelu nie było wymogiem koniecznym, lecz warunkiem dodatkowo ocenianym.  

(dowód: akta kontroli str. 1016-1022, 1044-1081) 

W sprawie oferty nr 6 w ramach postępowania nr 308 Julita Jaśkiewicz, dyrektor 
wyjaśniła, Ŝe „Gdyby Komisja z uwagi na rozbieŜność odpowiedzi udzielonej 
(…) w formularzu ofertowym a ankietą, podjęła decyzję o niebraniu pod uwagę tej 
odpowiedzi (…) oferent nie zostałby wybrany do zawarcia umowy. PowyŜsza 
sytuacja mogła wyniknąć z duŜego natęŜenia pracy wynikającego z konieczności 
terminowego zakończenia postępowań konkursowych w celu zabezpieczenia 
świadczeń od 1 stycznia 2011 roku. (…) Wskazane byłoby usprawnienie systemu 
informatycznego, tak by weryfikacja formularza ofertowego dotyczącego 
dostępności do poradni (…) i dostępności personelu (…) oraz wykazu sprzętu – była 
powiązana z punktowaną przez system informatyczny ankietą odwzorowującą 
warunki wymagane i dodatkowo oceniane. Wskazane jest równieŜ usprawnienie 
systemu informatycznego w celu uniemoŜliwienia oferentowi podania w formularzu 
wykluczających się informacji juŜ na etapie sporządzania oferty, tak by uniemoŜliwić 
oferentowi wprowadzanie w ankiecie błędnych lub wykluczających się informacji. 
Brak powiązania danych zawartych w ankiecie ofertowej i danych wprowadzanych 
w formularzu ofertowym (…) powoduje powstawanie nieprawidłowych wyników 
automatycznej wyceny rankingowej oferty, a komisja sprawdzająca ofertę nie moŜe 
opierać się wyłącznie na wersji elektronicznej lecz musi „ręcznie” sprawdzać kaŜdą 
pozycję w ofercie, co jest bardzo czasochłonne w tak krótkim czasie przeznaczonym 
na konkurs ofert, który powinien odbywać się w oparciu o przygotowaną 
funkcjonalność systemu informatycznego.”.       (dowód: akta kontroli str. 1060-1061) 

W sprawie oferty nr 9 w ramach postępowania nr 311 Julita Jaśkiewicz, dyrektor 
wyjaśniła, Ŝe „Gdyby Komisja z uwagi na rozbieŜność odpowiedzi udzielonej 
(…) w formularzu ofertowym a ankietą, podjęła decyzję o niebraniu pod uwagę tej 
odpowiedzi (…) oferent nie zostałby wybrany do zawarcia umowy. NaleŜy podkreślić 
fakt, Ŝe Świadczeniodawca realizuje kompleksową opiekę nad dzieci z zaburzeniami 
wieku rozwojowego i cięŜkimi schorzeniami neurologicznymi. Realizuje równieŜ 
leczenie spastyczności toksyną botulinową. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ 
oddziale dziennym jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia kompleksowości  
i ciągłości opieki specjalistycznej. Pozbawienie cięŜko chorych dzieci ze schorzeniami 
neurologicznymi i ośrodkowego układu nerwowego kompleksowej opieki w jednym 
miejscu, naraziłoby dzieci i ich opiekunów na uciąŜliwości związanie z zapewnieniem 
kompleksowej opieki.”.                                          (dowód: akta kontroli str. 1065-1066) 

3. W 3 z 18 badanych postępowań35, 4 z 99 ofert komisja przyznała nieprawidłową 
liczbę punktów za kryterium niecenowe „ciągłość” w kategorii dotyczącej „zmniej-
szenia ryzyka przerwania ciągłości udzielania świadczeń”, z tego: - w 2 ofertach36 
zawyŜoną od 0,29 do 0,86 punktów, a w 2 ofertach37 - zaniŜoną od 0,28 do 1,67 
punktu. Było to niezgodne z kryteriami wskazanymi w tabeli 1.6. załącznika nr 1 do 
zarządzenia nr 50/2010/DSOZ. 
Przyznanie zawyŜonej lub zaniŜonej liczby punktów w kryterium „ciągłości” miało 
wpływ na zmianę pozycji 2 z 4 ww. oferentów w rankingu końcowym (o jedno 
miejsce), ale nie miało wpływu na wynik postępowania konkursowego.  

(dowód: akta kontroli str. 211-212, 311-321, 347, 353, 362-363) 

                                                      
35 Na łączną kwotę 8.640.665,59 zł. 
36 Z tego w postępowaniu: nr 301 (1.558.422,80 zł) - oferta nr 5 i nr 306 (na kwotę  6.494.512,20 zł) - oferta nr 3. 
37 Z tego w postępowaniu nr 286 (587.710,59 zł) - oferta nr 7 i nr 306 - oferta nr 1. 
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Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła, Ŝe punktowania oferty za kryteria niecenowe 
 i cenę dokonywał system informatyczny. Procedura 2010/BO/KONTR/5.6 obligowała 
komisję jedynie do wzywania do uzupełnienia braków formalno-prawnych oraz do 
korekty harmonogramów czasu pracy personelu. „Nie praktykowano nagradzania 
oferentów podwyŜszaniem rankingu za błędnie sporządzone przez zaintereso-
wanych oferty, ale dopuszczano do dalszego postępowania w przypadku złoŜenia 
wyjaśnień korzystnych dla oferenta.”.       (dowód: akta kontroli str. 1008, 1013-1014) 

4. W 238 z 18 badanych postępowań, u 2 z 30 oferentów, u których Oddział 
przeprowadził obligatoryjną kontrolę39, stwierdzono podanie w ofertach 
nieprawdziwych danych dotyczących warunków określonych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz załączniku nr 3 do 
zarządzenia nr 53/2010/DSOZ.               (dowód: akta kontroli str. 331-334, 404-409) 

Zgodnie z art. 193 ustawy, kto podaje w ofercie złoŜonej w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez 
Fundusz nieprawdziwe informacje i dane, podlega karze grzywny. 

Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła, Ŝe Oddział nie zawiadomił Prokuratury  
o wystąpieniu tzw. „kłamstwa ofertowego”. Oddział  złoŜył zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa do prokuratury w rodzaju lecznictwo szpitalne (oferent nie 
posiadał wykazanego w ofercie szpitala). Prokuratura wydała postanowienie 
o odmowie wszczęcia dochodzenia. Wobec powyŜszego w analogicznych przypadkach 
Fundusz nie zawiadamiał prokuratury.     (dowód: akta kontroli str. 1022, 1083-1093) 

Protokoły z negocjacji były podpisywane przez świadczeniodawcę oraz 3-osobowy 
zespół, powołany przez przewodniczącego komisji konkursowej do negocjacji 
z oferentami. Ustalono, Ŝe w skład komisji wchodziło od 7 do 13 członków. 

    (dowód: akta kontroli str. 191-193, 278-281, 308-310, 343-346, 491-495, 
533-542, 602-605, 647-649, 662-664, 881-883, 962-967, 992-1001) 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu pracy komisji, podejmuje ona decyzje w obecności 
co najmniej 2/3 jej składu. Wg procedury konkursu ofert (wersja 5.6), komisja 
przeprowadza negocjacje z oferentami, a w przypadku uzyskania przez strony 
ostatecznych stanowisk w zakresie ceny i liczby świadczeń, sporządza protokół 
końcowy. 

Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła m.in., Ŝe zgodnie z Regulaminem pracy komisji 
do zadań przewodniczącego komisji konkursowej naleŜało powoływanie zespołów w 
ramach komisji do realizacji określonych zadań np. zespół nr 1 do kontroli oferenta w 
celu porównania informacji zawartych w ofercie ze stanem faktycznym, zespół nr 2 do 
negocjacji z oferentami w sprawie ustalenia liczby i ceny świadczeń opieki zdrowotnej 
itp. RównieŜ § 8 ust. 1 i 2 stanowił, iŜ przewodniczący moŜe powoływać i odwoływać 
spośród członków komisji zespoły do realizacji określonych zadań, ustalając 
równocześnie ich skład oraz wyznaczając kierownika zespołu. Do zadań zespołu 
moŜe naleŜeć w szczególności przeprowadzenie kontroli oferenta. W związku z 
powyŜszym sporządzone protokoły z negocjacji z oferentami były podpisywane przez 
oferenta i wyłącznie przez członków zespołu negocjacyjnego (3 osoby), a nie przez 
wszystkich członków komisji konkursowej.  (dowód: akta kontroli str. 1110, 1114-1115) 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Oddziału w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza, finansowanych ze środków publicznych. 

                                                      
38 W postępowaniu nr 301 (na kwotę 1.558.422,80 zł) – oferta nr 6, w postępowaniu nr 306 (na kwotę 6.494.512,20 zł) - oferta nr 14. 
39 nie mieli dotychczas zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie, na który została złoŜona oferta. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 



 

17 

2. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza.  

2.1. Zasady stosowane przez Oddział przy rozliczaniu umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza. 

W latach 2011-2013 Oddział stosował do sprawdzenia poprawności rozliczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza (wykazywanych 
w raportach statystycznych przez świadczeniodawców) od 239 do 272 reguł 
weryfikacyjnych, z tego:  
- w 2011 roku - 61 reguł - na poziomie sprawdzenia centralnego, 158 reguł – 

stosowanych przez Oddział oraz 25 reguł stosowanych w ramach Systemu 
Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych,  

- w 2012 roku - 73 reguły na poziomie sprawdzenia centralnego, 173 reguły 
oddziałowych oraz 26 reguł stosowanych w ramach Systemu Dodatkowej 
Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych,  

- w 2013 roku - 81 reguł - na poziomie sprawdzenia centralnego oraz 158 reguł 
oddziałowych.  

Według stanu na 29.10.2013 r. wszystkie reguły weryfikacyjne miały status aktywny. 
 (dowód: akta kontroli str. 53-85) 

W wyniku przeprowadzonych weryfikacji, Oddział w badanym okresie zakwestio-
nował łącznie 154.311 świadczeń o łącznej wartości 3.583,8 tys. zł (z tego: w 2011 
roku - 38.080 świadczeń o wartości 1.874,7 tys. zł, w 2012 roku - 28.580 świadczeń 
o wartości 631,6 tys. zł i w 2013 roku (do 30.09) - 87.651 świadczeń o wartości 
1.077,4 tys. zł. 
Najczęstszymi nieprawidłowościami generowanymi przez świadczeniodawców 
w raportach statystycznych były m.in.: przekroczenia limitu wykonanych cykli 
zabiegowych dla jednego skierowania - co odpowiadało 14,7% zakwestionowanych 
świadczeń, zdublowanie wykonanej usługi w jednym dniu (w ramach umowy) - 
10,9%, zdublowanie wykonanych świadczeń w zakresie dat (w ramach umowy) - 
10,7%, przekroczenie limitu świadczeń dla jednego cyklu - 10,3%, przekroczenie 
dziennego limitu świadczeń fizjoterapii - 3,2%, wykazanie wykluczających 
się świadczeń wykonanych w pokrywającym się okresie (w ramach umowy) - 2,1%.     

 (dowód: akta kontroli str. 49-52) 

2.2. Kontrole wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 
rehabilitacja lecznicza.   

W badanym okresie Oddział przeprowadził 25 kontroli umów dotyczących udzielania 
świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, z tego:  
- w 2011 roku - 8 kontroli planowych (co odpowiadało 100% rocznego planu 

kontroli),  
- w 2012 roku - 6 kontroli planowych (100% panu) i 1 kontrolę doraźną,   
- w I półroczu 2013 roku - 5 kontroli planowych (100% planu), 4 kontrole zlecone 

przez Centralę NFZ i 1 kontrolę doraźną.   
Podstawą ujęcia kontroli w rocznym planie kontroli były wnioski Sekcji Lecznictwa 
Ambulatoryjnego i Wydziału do Spraw Mundurowych skierowanych w wyniku 
przeprowadzonych analiz oraz informacji pozyskanych ze skarg. W latach 2011-
2013 (do 30.06.) Oddział przeprowadził kontrole w 6 z 9 zakontraktowanych 
zakresów, z tego:  
- 15 kontroli umów w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej,  
- 4 kontrole umów w zakresie rehabilitacji neurologicznej w warunkach 

stacjonarnych (zlecone przez centralę NFZ),  
- 3 kontrole umów z zakresie rehabilitacji dzieci z zburzeniami wieku rozwojowego 

w ośrodku/oddziale dziennym oraz  
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- po jednej kontroli umów w zakresach: rehabilitacja ogólnoustrojowej w ośrodku/ 
oddziale dziennym, rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych, 
lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna. 

 (dowód: akta kontroli str. 40-45) 

Oddział stwierdził nieprawidłowości w trakcie 23 z 25 przeprowadzonych kontroli, 
polegających  m.in.: na braku opinii właściwego inspektora sanitarnego zezwalającej 
na udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza (w 4 kontrolach), braku 
obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej obejmującej udzielanie świadczeń 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza (w 3 kontrolach), niezgodność harmonogramu 
pracy poradni i lekarzy (w 3 kontrolach), niespełnieniu wymogów pomieszczeń 
w miejscu udzielania świadczeń (w 2 kontrolach), nierzetelnym prowadzeniu 
dokumentacji medycznej i sprawozdań statystycznych (w 10 kontrolach), braku 
wymaganego personelu (w 2 kontrolach), nieprawidłowym prowadzeniu kolejki 
oczekujących (w 2 kontrolach).  
W wyniku kontroli Oddział zakwestionował 530,3 tys. zł40 z tytułu nieprawidłowego 
rozliczenia świadczeń w 13 z 23 kontroli, a na 18 świadczeniodawców (tj. 72% 
kontrolowanych jednostek) nałoŜył kary umowne w łącznej kwocie 79 tys. zł41. 
Oddział rozwiązał umowę z 5 z 25 skontrolowanych świadczeniodawców (tj. 20%). 

(dowód: akta kontroli str. 42-45) 

Przedmiotem kontroli realizowanych w latach 2011-2013 było m.in. sprawdzenie: 
zgodności bazy lokalowej, sprzętu i kadry medycznej zadeklarowanych w ofertach 
oraz realizacji zapisów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ocena 
dostępności do świadczeń i poprawność realizacji świadczeń.  
Przedmiotem 4 z 8 planowanych kontroli w 2011 roku było sprawdzenie spełnienia 
przez świadczeniodawców (tj. nowe podmioty lub podmioty realizujące świadczenia 
w nowym zakresie) wymogów dotyczących posiadanej bazy sprzętowej, lokalowej i 
kadry medycznej zadeklarowanych w ofertach. W wyniku przeprowadzonych kontroli 
Oddział rozwiązał umowę - z jednym świadczeniodawcą m.in. z powodu 
przedstawienia w formularzu ofertowym danych niezgodnych ze stanem faktycznym, 
na jednego świadczeniodawcę - nałoŜył karę umowną w wysokości 1,1 tys. zł i 
wniósł o zwrot kosztów zakwestionowanych świadczeń (0,5 tys. zł) z powodu 
niespełnienia wymogów pomieszczeń w miejscu udzielania świadczeń i 
nierzetelnego dokumentowania wykonanych świadczeń, a w 2 kontrolach nie 
stwierdził nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 42-45) 

2.3. Analiza wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 
rehabilitacja lecznicza.  

Oddział na bieŜąco (co miesiąc) monitorował realizację świadczeń w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza poprzez dokonywanie analiz w zakresie poziomu wykonania 
harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy (tj. liczbowego i wartościowego 
wykonania świadczeń przez świadczeniodawców). Analizy te były podstawą 
ustalenia poziomu zapotrzebowania na danego rodzaju świadczenia i uzasadniały 
podejmowane przez Oddział działania w zakresie zmian wartości zakontrakto-
wanych świadczeń w danym okresie rozliczeniowym.  

W trakcie roku (po zakończonych kwartałach) oraz po zakończeniu danego roku 
Oddział dokonywał zmian umów w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia 
zobowiązania finansowego Oddziału wobec świadczeniodawcy. Analiza 30 umów42 
wykazała, Ŝe 14 umów (46,7%) zostało zmienionych w zakresie finansowania 

                                                      
40 z tego: w 2011 roku – 23,4 tys., zł, w 2012 roku – 73 tys. zł i w 2013 r. (do 30.09) – 433,9 tys. zł 
41 z tego: w 2011 roku – 34,5 tys. zł, w 2012 roku – 14,6 tys. zł i w 2013 r. (do 30.09) – 29,9 tys. zł. 
42 Z 49 umów zawartych w 18 badanych postępowań konkursowych. 
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świadczeń na podstawie § 21 i § 43 OWU w trakcie danego okresu rozliczeniowego. 
Oddział dokonywał zmian umów na wniosek świadczeniodawcy lub z własnej 
inicjatywy w zakresie zwiększeń wartości umowy lub przesunięć wartości pomiędzy 
zakresami udzielanych świadczeń. Oddział z własnej inicjatywy wystąpił 
o zmniejszenie wartości umów z powodu braku pełnego wykonania umowy 
w 3 z 14 zmienianych umów.       
Oddział dokonał zmian w zakresie określenia zobowiązania finansowego Oddziału 
wobec świadczeniodawcy po zakończeniu danego roku (okresu rozliczeniowego) na 
podstawie § 43 OWU, z tego: w 2013 roku - 22 z 30 badanych umów (73%) po 
zakończeniu 2012 roku, w 2012 roku - 5 z 30 badanych umów (23,3%) po 
zakończeniu 2011 roku. Wszystkie aneksy i ugody Oddział zawarł przed upływem 
terminu na rozliczenie umowy określonym w § 27 ust. 2 OWU (tj. przed upływem 45 
dni po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego).  

 (dowód: akta kontroli str. 46-49, 86-93, 999-1001) 

Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła m.in., Ŝe sporządzane analizy poziomu realizacji 
umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza stanowią podstawę opracowania planu zakupu 
na kolejny rok i co za tym idzie procesu kontraktowania świadczeń/aneksowania 
umów. Wielopłaszczyznowe analizy dają obraz jak realizowane są świadczenia przez 
poszczególnych świadczeniodawców, które z obszarów świadczeń wymagają 
dofinansowania i czy zawarte kontrakty będą zabezpieczać dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego. 
Sporządzone w trakcie roku analizy są podstawą dokonywania zmian umów  
w dyspozycji do § 21 i § 43 OWU.  

(dowód: akta kontroli str. 35-37, 105-105-127) 

2.4. Finansowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabi- 
litacja lecznicza.  

W kaŜdym z badanych lat Oddział zakontraktował świadczenia zdrowotne w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza poniŜej wartości środków finansowych określonych w planie 
zakupu, z tego: w 2011 roku – o 6,6% (tj. o 4.438,3 tys. zł) w 6 z 9 planowanych 
zakresów, w 2012 roku – o 1,8% (tj. o 1.268,2 tys. zł) w 6 z 10 planowanych 
zakresów, a w 2013 roku - o 1,6% (tj. o 1.125,1 tys. zł) w 6 z 9 planowanych 
zakresów43.  

(dowód: akta kontroli str. 10-13) 

Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła m.in., Ŝe mniejsza wartość podpisanych 
kontraktów od wartości zaplanowanych w planie zakupu wynikała z faktu, Ŝe na 
niektóre postępowania konkursowe nie wpłynęły oferty lub wpłynęły oferty niŜsze niŜ 
zakładał plan, oferenci zaproponowali ceny niŜsze niŜ planowane przez ZOW NFZ 
oraz świadczeniodawcy nie posiadali odpowiedniej ilości potencjału wykonawczego 
do wykonania zaplanowanej wielkości świadczeń. Przyczynami zmniejszenia 
według stanu na dzień 08.10.2013 r. wartości kontraktów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w odniesieniu do stanu 
na początku roku było saldo z tytułu niewykonań i nadwykonań § 43 OWU.   

 (dowód: akta kontroli str. 35-37, 105-127) 

W latach 2011-2012 Oddział dokonał zmian umów w zakresie finansowania 
świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza na podstawie § 43 OWU, zwiększając 

                                                      
43 Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - w 2011 r. o 15,4%, w 2012 r. o 1,3%, 2013 r. o 1,6%, fizjoterapia 

ambulatoryjna - odpowiednio o 11,1%, 2,3%, 0,6%, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 
odpowiednio o 2%, 0,4%, 1,8%, rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym - w 2011 r. o 13,9%, rehabilitacja 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym – w 2012 r. o 0,8% i w 2013 r. o 3,6%, rehabilitacja 
słuchu i mowy - w 2011 r. i w 2012 r. o 0,9%, rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych w 2013 r. o 3,3%, 
rehabilitacja neurologiczna w 2011 r. o 10,7%. 
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wartość zawartych umów w odniesieniu do stanu na początku roku, z  tego: 
w 2011 roku o 6,9% (tj. 4.298,9 tys. zł) w 7 z 9 zakontraktowanych zakresów44, 
a w 2012 roku o 3,1% (tj. o 2.099,8 tys. zł) w 8 z 9 zakontraktowanych zakresów45.  
Zwiększenia wartości umów dokonano poprzez zwiększenie ilości przyznanych 
punktów rozliczeniowych.  
W wyniku zmian umów - na podstawie § 43 OWU - dokonanych na koniec okresu 
rozliczeniowego w terminie określonym w § 27 ust. 2 OWU, Oddział zwiększył 
umowy w 2012 roku o 3.269.454,06 zł i zmniejszył - o 1.394.550,26 zł (za realizację 
świadczeń w 2011 roku), a w 2013 roku - zwiększył o 3.026.693,23 zł i zmniejszył o 
596.442,03 zł (za realizację świadczeń w 2012 roku)46. Kwota opłaconych 
świadczeń rehabilitacyjnych w ujęciu kasowym z tytułu zwiększenia umów na koniec 
okresu rozliczeniowego wynosiła: w 2012 roku - 3.226.128,95 zł, a w 2013 roku - 
2.970.816,61 zł (sfinansowanych do wysokości kwot określonych przez świadcze-
niodawców w rachunkach).  
W 2013 roku (wg stanu na 8.10.) Oddział zmniejszył wartość zawartych umów w odnie-
sieniu do stanu na początku roku o 0,2% (tj. o 141 tys. zł) w 5 na 9 zakontraktowanych 
zakresów47.  
W badanym okresie Oddział nie dokonał zmian umów w zakresie ceny punktów 
rozliczeniowych zakontraktowanych na lata 2011-2013. 

 (dowód: akta kontroli str. 10-14, 1113) 

§ 43 OWU stanowi, Ŝe kaŜda ze stron umowy moŜe w uzasadnionych przypadkach 
wnioskować na piśmie o zmianę warunków umowy. 

Julita Jaśkiewicz, dyrektor wyjaśniła m.in., Ŝe ZOW NFZ na bieŜąco monitoruje 
wykonanie zawartych umów, w tym w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Analizy 
dokonywane są przez poszczególne komórki organizacyjne Oddziału nie rzadziej niŜ 
raz w miesiącu, stosownie do potrzeb informacyjnych związanych z podejmowaniem 
decyzji zarządczych, spotkaniami z przedstawicielami świadczeniodawców 
i środowisk medycznych województwa zachodniopomorskiego. W trakcie roku 
sporządzone analizy są podstawą dokonywania zmian umów w dyspozycji 
do § 21 i § 43 OWU. Decyzje o przesunięciu środków finansowych z niewykonań 
składane przez świadczeniodawców po zakończonym kwartale są szczegółowo 
analizowane, a zgody wydawane są tylko w sytuacji gdy kierunek przesuwanych 
środków z niewykonań jest zgodny z priorytetami wypracowanymi przez Oddział 
i zabezpieczeniem realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o sporządzany 
przez Oddział plan zakupu świadczeń. Po zakończonym roku budŜetowym 
przygotowywane są stosowne analizy w podziale na świadczeniodawców, 
z wyszczególnieniem wartości poziomu realizacji umów oraz świadczeń 
priorytetowych, które z uwagi na swój charakter i koszty poniesione przez 

                                                      
44 z tego: na fizjoterapię ambulatoryjną o 2,1% (489,4 tys. zł), rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku/oddziale dziennym 

o 14,7% (577,6 tys. zł), rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym o 19,9% 
(454,7 tys. zł), rehabilitację słuchu i mowy o 18% (68,2 tys. zł), rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych o 9,4% 
(1.826,9 tys. zł), rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych o 17,8% (604,5 tys. zł) i rehabilitację neurologiczną o 3,8% 
(300,4 tys. zł).   
W 2 zakresach wartość umów na koniec roku zmniejszono, z tego: w lekarskiej ambulatoryjnej opiece rehabilitacyjnej o 
0,2% (3,1 tys. zł) i rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku/oddziale dziennym o 16,7% (19,7 tys. zł).   

45 z tego: na fizjoterapię ambulatoryjną o 0,1% (20,6 tys. zł), rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku/oddziale dziennym 
o 5,5% (238 tys. zł), rehabilitację kardiologiczną w ośrodku/oddziale dziennym o 3,7% (4,3 tys. zł), rehabilitację dzieci 
z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym o 7,3% (199,2 tys. zł), rehabilitację słuchu i mowy 
o 27,3% (103,4 tys. zł), rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych o 4% (799,2  tys. zł), rehabilitację 
kardiologiczną w warunkach stacjonarnych o 4,3% (172,1 tys. zł) i rehabilitację neurologiczną o 5,8% (583 tys. zł).  
W zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opiece rehabilitacyjnej zmniejszono wartość umów na koniec roku o 1% (19,9 tys. zł). 

46 W formie aneksów w 2012 roku i ugód w 2013 roku. 
47 z tego na: fizjoterapię ambulatoryjną o 0,6% (o 155,8 tys. zł), rehabilitację kardiologiczną w ośrodku/oddziale dziennym o 4%  

(6 tys. zł), rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym o 3,6% (94,7 tys. zł), 
rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych o 0,2% (38,6 tys. zł) i rehabilitacja neurologiczna o 1,8% (177,9 tys. zł). W 
3 zakresach wartość umów (w I półroczu 2013 r.) zwiększono, z tego: w lekarskiej ambulatoryjnej opiece rehabilitacyjnej o 
4,8% (92,8 tys. zł), rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym - 0,9% (40,2 tys. zł) i rehabilitacji 
kardiologicznej w warunkach stacjonarnych o 4,5% (199,1 tys. zł).   
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świadczeniodawców na ich wykonanie, powinny zostać sfinansowane w 100%. 
W przypadku rehabilitacji leczniczej jest to rehabilitacja kardiologiczna i rehabilitacja 
neurologiczna. Świadczenia te w pierwszej kolejności finansowane są ze środków 
pochodzących z niewykonań występujących w innych zakresach. Pozwala 
to ograniczyć do minimum angaŜowanie dodatkowych środków z budŜetu Oddziału. 
Rozliczenie świadczeń następuje w drodze aneksu lub ugody stosownie 
do § 43 OWU w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego - § 27 ust. 2 
OWU. Dodatkowo na poziom finansowania świadczeń wykonanych w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza ma wpływ rozliczenie świadczeń w ramach migracji 
ubezpieczonych. Pierwotnie załoŜone rezerwy na świadczenia (2.043 tys. zł na 
kaŜdy rok) na rzecz pacjentów z województwa zachodniopomorskiego, którym 
udzielono świadczeń poza terytorium województwa, uległy za 2011 i 2012 roku 
znacznemu zmniejszeniu co pozwoliło równieŜ na sfinansowanie wykonanych 
świadczeń. Za 2011 rok była to kwota 1.683,2 tys. zł, za 2012 rok 1.548 tys. zł. 
Ostateczne rozliczenie migracji następuje juŜ po zakończeniu roku budŜetowego, 
gdy przesunięcie tych środków do innych rodzajów nie jest juŜ moŜliwe. Zatem 
środki te mogą być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie świadczeń 
wykonanych wyłącznie w ramach danego rodzaju świadczeń. Nie zmienia to jednak 
faktu, iŜ świadczenia wykonane ponad limity umowne w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza stanowią jeden z największych udziałów w świadczeniach nieopłaconych 
przez Oddział i niezrzeczonych przez świadczeniodawców. Za 2011 rok jest 
to kwota 2.000,9 tys. zł (21,1%), za 2012 rok 557,8 tys. zł (86,7%). 

(dowód: akta kontroli str. 35-37, 105-105-127) 

Oddział finansował realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza do wyso-
kości kontraktów (po zmianach), z tego: w 2011 roku - do kwoty 66.331,1 tys. zł (co 
odpowiadało 99,6% wartości zawartych umów), w 2012 roku - 69.108,6 tys. zł (99,3%) 
i w I półroczu 2013 r.48 - 31.479,3 tys. zł (co odpowiadało 45,6%). W latach 2011-2012 
poziom niewykonania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza wynosił odpo-
wiednio 0,4% i 0,7%.  

  (dowód: akta kontroli str. 15-16) 

W przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Oddziału w zakresie 
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli49, wnosi o: 

1. Zapewnienie przez uŜytkowany system informatyczny prawidłowej weryfikacji  
i punktacji danych, podawanych w ankietach przez oferentów oraz uniemoŜliwienie 
oferentowi wprowadzenia w ankiecie błędnych lub wykluczających się informacji. 

2. Rzetelną weryfikację ofert w zakresie warunków wymaganych oraz warunków 
dodatkowo ocenianych. 

3. Zawiadamianie właściwych organów o stwierdzonych przez Oddział „kłamstwach 
ofertowych” - w ofertach składanych w sprawie zawarcia umowy o udzielenie 
świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza. 

                                                      
48 Według stanu na 16.10.2013 r. 
49 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 j.t. ze zm., zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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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 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeŜeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Szczecin, dnia   grudnia 2013 r. 
  

  
 

NajwyŜsza Izba Kontroli 

 
 Delegatura w Szczecinie 

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

Bogumiła Mędrzak  
Główny specjalista kontroli państwowej 

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

 

                Anna Dejk-Chojnacka  
Starszy inspektor kontroli państwowej 
 

 

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