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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli, Delegatura w Szczecinie. 

Kontroler Mirela Zając, starszy inspektor kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli nr 87894 
z dnia 22.10.2013 r. 

(dowód: akta kontroli str.1 - 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 
Szczecińskim1, ul. Wojska Polskiego 27, 73 – 110 Stargard Szczeciński. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Siwulski, Dyrektor Szpitala2 od 27.05.2010 r. 
(dowód: akta kontroli str. 79) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości3, 
działalność Szpitala w zakresie dostępności i finansowania rehabilitacji leczniczej 
w latach 2011-20134.  

  Pozytywną ocenę uzasadnia: 
- zapewnienie przez Szpital zadeklarowanych w ofercie oraz zgodnych z wymogami 

Narodowego Funduszu Zdrowia5 zasobów kadrowych, lokalowych oraz sprzętowych 
dla wykonywania świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej, 

- terminowe (w większości przypadków) przekazywanie przez Szpital, wymaganych 
przez Zachodniopomorski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia6, 
dokumentów rozliczeniowych za udzielone świadczenia w zakresie rehabilitacji 
leczniczej w postaci raportów statystycznych oraz faktur i raportów statystycznych 
o liczbie pacjentów i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 
- prowadzenia w latach 2011-2013 list pacjentów oczekujących na udzielenie świad-

czenia7 z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej niezgodnie z wymogami określonymi 
w art. 20 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych8, 

- niedokonywania9 ocen List przez „Zespół oceny przyjęć” pod względem prawidło-
wego prowadzenia dokumentacji, czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia 
oraz zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń, co było nie-
zgodne z art. 21 ust. 1 uśoz, 

                                                      
1 zwany dalej Szpitalem lub Świadczeniodawcą. 
2 zwany dalej Dyrektorem. 
3 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
4 do 30.09.2013 r. 
5 dalej równieŜ NFZ. 
6 z siedzibą w Szczecinie, zwany dalej równieŜ OW NFZ lub Fundusz. 
7 zwane dalej Listami lub Listami oczekujących. 
8 Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm., zwana dalej uśoz. 
9 co najmniej raz w miesiącu List z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej (a jedynie dwa razy w roku); niedo-

konywanie w ogóle ocen List z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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-  braku systemu teleinformatycznego, umoŜliwiającego pacjentom umawianie się 
drogą elektroniczną na wizyty, moŜliwość monitorowania statusu na liście ocze-
kujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia 
świadczenia, o którym mowa w art. 23a uśoz. 

Stwierdzone nieprawidłowości nie miały zasadniczego wpływu na dostępność 
udzielanych świadczeń rehabilitacji leczniczej. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Prawidłowość wykonania umów zawartych z Zachodnio- 

pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

Szpital działał w oparciu o statut10 oraz regulamin organizacyjny, wprowadzony 
przez Dyrektora 15.04.2008 r.11 Szpital udzielał świadczeń w Stargardzie 
Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 27 (Szpital Wielospecjalistyczny) oraz przy 
ul. Staszica 16 (Szpital Rehabilitacyjny, Zespół Poradni Specjalistycznych, Zespół 
Rehabilitacji Ambulatoryjnej). 

(dowód: akta kontroli str. 357) 

W badanym okresie prawidłowość wykonania umów zawartych z OW NFZ na 
świadczenia związane z rehabilitacją leczniczą była dwukrotnie kontrolowana przez 
Fundusz. W 2011 r. kontrolą objęto organizację udzielania świadczeń i ich 
dostępność dla ubezpieczonych w OW NFZ w zakresie zgodności z obowiązującymi 
przepisami12 oraz prawidłowość i rozliczania świadczeń jednostkowych, sposób 
prowadzenia dokumentacji medycznej potwierdzającej wykonanie świadczeń za 
okres 1.04 - 30.06.2011 r. OW NFZ skontrolował m.in. zgodność danych zawartych 
w załączniku nr 2 „Harmonogram - zasoby” do umowy o udzielenie świadczeń 
ze stanem faktycznym oraz dokumentowanie realizowanych świadczeń w II kwartale 
2011 r. w miejscu ich udzielania (Stargard Szczeciński, ul. Staszica 16). W wystąpieniu 
pokontrolnym zalecono Świadczeniodawcy: 
1. prowadzenie indywidulanej dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporzą-

dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania13, 

2. rzetelne kwalifikowanie świadczeniobiorców do udzielenia świadczeń 
rehabilitacyjnych zgodnie z art. 58 i 59 uśoz oraz rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi 
powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców 
na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej14, 

3. przekazywania do systemu informatycznego Funduszu danych zgodnych 
ze stanem faktycznym, udokumentowanym zapisami w historiach choroby oraz 
w innej dokumentacji medycznej, 

4. sporządzenia korekty raportów statystycznych i faktur korygujących, 
na kwotę 13.499,20 zł, 

                                                      
10 uchwała w sprawie nadania statutu nr XXVII/365/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z 27.2.2013 r.; wcześniej 

uchwała  
nr X/139/11 z 31.8.2011 oraz uchwała nr 12/11 z 27.6.2011 r. (wszystkie obowiązujące od dnia ich podjęcia). 

11 zarządzenie Dyrektora nr 12/13 z 2.4.2013, wcześniej Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 25/08 z 15.04.2008 r. 
12 rozporządzenie MZ z 6.05.2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej 

(Dz.U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484) - zwane dalej rozporządzeniem MZ z 6.05.2008 r., rozporządzenie MZ z 30.08.2009 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji (Dz.U. 09.140.1145), Zarządzenia nr 53/2010/DSOZ Prezesa 
NFZ z 2.09.2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza. 

13 Dz.U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 ze zm. 
14 Dz.U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1661. 
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5. zapłatę kary umownej15 z tytułu nienaleŜnego wykonania umowy w wysokości 
29.906,32 zł. 

Stwierdzono, Ŝe Szpital wykonał zalecenia pokontrolne.  
(dowód: akta kontroli str. 8 – 21, 354) 

Kontrola przeprowadzona przez OW NFZ w 2013 r. obejmowała realizację umowy 
przez Świadczeniodawcę w zakresie wymogów dotyczących liczby i kwalifikacji 
personelu udzielającego świadczeń oraz wyposaŜenia w sprzęt i aparaturę 
medyczną, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami16. Badaniem objęto 
spełnianie w 2012 r. wymogów dotyczących liczby i kwalifikacji personelu, personelu 
realizującego zabiegi masaŜu, wymaganego wyposaŜenia w lokalizacji, dostępu 
do badań oraz organizacji udzielania świadczeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 8 – 9, 22 - 25) 

W latach 2011 - 2013 Szpital realizował świadczenia w rodzaju: Rehabilitacja 
lecznicza w 4 zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna, rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja neurologiczna oraz lekarska ambulatoryjna 
opieka rehabilitacyjna - na podstawie zawartej w dniu 4.01.2011 r. z OW NFZ umowy 
nr 16-00-00725-11-11/05-11-05017 o udzielanie w tych latach świadczeń opieki 
zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza. Wartość kontraktu (wartość i liczba punktów 
rozliczeniowych) w latach 2012 - 2013 określana była na podstawie zawieranych do 
Umowy aneksów. 

(dowód: akta kontroli str. 8 - 9, 22 - 25) 

Zawarcie Umowy na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej, poprzedzone 
było przeprowadzeniem przez OW NFZ w 2010 r. konkursu, w toku którego Szpital 
złoŜył 4 oferty na świadczenie usług w 4 ww. zakresach.  

(dowód: akta kontroli str. 56- 59) 

Wykonanie Umowy w latach 2011 - 2013 przedstawia tabela. 
Tabela nr 1 Wykonanie Umowy w latach 2011 – 2013 (do 30.09) 
Rok Wartość umowy 

pierwotna (w zł) 
Wartość wykonania 
umowy (w zł) 

Wielkość sprawozdanych 
nadwykonań/ niewykonań  
(w zł) 

Sposób rozliczenia 
nadwykonań/ niewykonań 
(w zł) 

2011 4.600.087 4.762.159 Nadwykonania18: 295.470 
Niewykonania19: 113.315 

Aneks rozliczający 

2012 5.004.992 5.371.974 Nadwykonania20: 367.604 Aneks rozliczający, ugoda 
pozasądowa 

2013  
(do 30.09) 

5.067.978 3.556.650 ----------------------------------- --------------------------------- 

(dowód: akta kontroli str. 62 - 67) 

W toku realizacji Umowy w 2011 r. zawarto 10 aneksów, w 2012 r. – 13,  
a w 2013 – 11. Aneksy zawierane były na wniosek Szpitala lub OW NFZ (przewaŜały 
wnioski Szpitala). Przyczyną zawierania aneksów były zmiany w harmonogramach 
pracy personelu, zasobach świadczeniodawcy oraz renegocjacje dotyczące poziomu 
finansowania umowy lub poszczególnych zakresów świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 56 - 59,104, 388) 

Wynik finansowy Szpitala w stosunku do Umowy w 2011 r. i w 2013 r. (do 30.9) był 
ujemny, a w 2012 r. dodatni, zamykając się w okresie 2011 - 2013 stratą21. 

(dowód: akta kontroli str. 69 - 71) 

                                                      
15 wymierzonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 ppkt c oraz pkt 3 ppkt a, e, f Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej 
16 jak w przypisie nr 12 
17 zwana dalej Umową 
18 w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej 
19 w zakresie rehabilitacji neurologicznej 
20 w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej 
21 w 2011 r. - minus 438.890 zł, w 2012 r. – plus 77.757 zł, w 2013 (do 30.09) – minus 236.186 zł; strata w okresie 2011 – 

2013 (do 30.09) łącznie wyniosła per saldo 597.319 zł 
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Kalkulacja liczby jednostek rozliczeniowych w ofercie konkursowej (na rok 2011 
i lata następne), dotycząca wszystkich zakresów umowy oparta była o wykonanie  
z lat poprzednich.                                              

(dowód: akta kontroli str. 3 - 4, 60, 72) 

Kierownik Działu Statystyki, Analiz i Usług Medycznych Szpitala K. B.22 wyjaśniła, 
Ŝe przyjęto wartość wykonania w pierwszym półroczu 2010 r., z wyjątkiem reha-
bilitacji neurologicznej, gdzie przyjęto wartość równą wysokości kontraktu na rok 
2010 (cena za punkt rozliczeniowy zaproponowana w konkursie oparta była 
o wartość zakontraktowaną na rok, w którym składana była oferta). Wartość 
zakontraktowana w Umowie w stosunku do złoŜonej przez Szpital oferty wahała się 
w latach 2011 - 2013 w granicach 96 - 100%. 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 4, 60 - 61, 72) 

Cenę punktu rozliczeniowego według oferty złoŜonej przez Szpital oraz wynikającą 
z zawartej z OW NFZ Umowy, w poszczególnych 4 zakresach rehabilitacji leczniczej 
przedstawia tabela. 
Tabela nr 2 Cena punktu rozliczeniowego w poszczególnych 4 zakresach świadczeń rehabilitacji leczniczej, według oferty 
Szpitala i zakontraktowania w Umowie 
Zakres świadczeń Cena punktu rozliczeniowego wg oferty23 Cena punktu rozliczeniowego 

według Umowy 
Lekarska ambulatoryjna opieka reh 1,11 1,07 
Fizjoterapia ambulatoryjna 1,10 1,09 
Reh. Neurologiczna 1,07 1,07 
Reh. ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych 

1,18 1,18 

(dowód: akta kontroli str. 56- 57, 459 - 460) 

Dyrektor wyjaśnił, Ŝe w latach 2011 - 2013 Szpital podejmował próby renegocjacji 
kontraktu zawartego z OW NFZ w oparciu o normy dopuszczone przepisami 
rozporządzenia MZ z 6.05.2008 r. Wnioski dotyczyły m.in. przesunięć niewykorzy-
stanych środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zakresami świadczeń  
w ramach umowy bądź zwiększenia poziomu finansowania w oparciu o wielkości 
wypracowanych nadlimitów. Dyrektor dodał, Ŝe w ujęciu ogólnozakładowym w latach 
2011 - 2013 Szpital uzyskał dodatni wynik kasowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 104, 386, 389 - 391) 

Zgodnie z Umową, świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej Szpital mógł 
wykonywać z udziałem podwykonawców. Wszystkie umowy zawarte pomiędzy 
świadczeniodawcą, a podwykonawcami zawierały zastrzeŜenie o prawie OW NFZ 
do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy. Wysokość poniesionych przez Szpital 
kosztów z tytułu realizacji umów z podwykonawcami wyniosła łącznie 6.714,08 zł24. 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 4, 60, 369 - 370) 

Szpital (w większości przypadków25) składał w OW NFZ  faktury z tytułu wykonanej 
Umowy w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 3 rozporządzenia MZ z 6.05.2008 r., 
tj. do 10. dnia kaŜdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

(dowód: akta kontroli str. 360 - 368) 

 

                                                      
22 zwana dalej kierownikiem Działu Statystyki. 
23 wg oferty złoŜonej w 2010 r. (złoŜona przez Szpital propozycja aktualizacyjna na lata 2012 i 2013 odpowiadała cenie zakon-

traktowanej w Umowie z 4.1.2011 r.) 
24 w 2011 r. – 520,17 zł, w 2012 r. – 4.028,70 zł, w 2013 (d0 30.09) – 2.165,21 zł; w latach objętych kontrolą Szpital korzystał 

tylko z usług jednego podwykonawcy - w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (z uwagi na brak laboratorium w strukturze 
Szpitala). 

25 W latach 2011 – 2013 (do 30.09) 85 (78%) faktur pierwotnych Szpital przedłoŜył do OW NFZ w terminie, natomiast 24 (22%) 
faktur nieterminowo (przekroczenie terminu było kilkudniowe, jedynie za styczeń 2012 faktury wystawiono z opóźnieniem 
11-19 dniowym, co było spowodowane wprowadzaniem na początku roku elektronicznej wersji umowy z OW NFZ do 
systemu). 
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OW NFZ terminowo wypłacał naleŜności Świadczeniodawcy, w wysokości 
wynikającej z wystawionych faktur26.  

(dowód: akta kontroli str. 360 - 368) 

Szpital, wbrew § 8 ust. 9 zarządzenia nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z 2 września 
2010 r., nie wykonał zobowiązania do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej 
na kwotę nie mniejszą niŜ 3% kwoty miesięcznego kontraktu w 2011 r. - w 11 
miesiącach, w 2012 r. - w 10, a w 2013 r. (do 30.9.) -  w 6 miesiącach. 

 (dowód: akta kontroli str. 73 - 75) 

Dyrektor Jacek Siwulski wyjaśnił, Ŝe Szpital realizował i informował pacjentów 
o moŜliwości korzystania ze świadczeń fizjoterapii domowej. Brak realizacji 
przedmiotowych świadczeń na kwotę nie mniejszą niŜ 3% kwoty miesięcznego 
kontraktu wynikał ze zbyt niskiej liczby skierowań na ten rodzaj zabiegów w latach 
2011 – 2012. Od lutego 2013 r. znacznie wzrosła liczba skierowań, jak i liczba 
wykonywanych przez Szpital zabiegów fizjoterapii w warunkach domowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 104, 386) 

Zgodnie z § 23 ust. 3 rozporządzenia MZ z 6.05.2008 r., dokumenty rozliczeniowe 
(raporty) świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie 
do 10. dnia kaŜdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

Szpital nieterminowo wysłał do OW NFZ raporty statystyczne: 

- w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, za miesiące: styczeń - czerwiec i sierpień 
2012 r., październik - grudzień 2012 r., maj 2013, sierpień 2013 (z opóźnieniem od 
2 do 18 dni), 

- w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej za styczeń 2013 r. (opóźnienie 15-dniowe). 
(dowód: akta kontroli: 340 - 346) 

Kierownik Działu Statystyki K.B. wyjaśniła, Ŝe opóźnienie w raportowaniu w zakresie 
fizjoterapii ambulatoryjnej wynikało z problemów informatycznych, będących 
następstwem zmiany systemu obsługującego rozliczanie świadczeń w zakresie 
fizjoterapii ambulatoryjnej (z KSPPS na InfoMedica), natomiast w zakresie 
rehabilitacji ogólnoustrojowej (za styczeń 2013 r.) z wprowadzenia systemu e-Wuś 
(NFZ dopuszczał w tym czasie wystawianie faktur, tj. rozliczanie umów w trybie 
uproszczonym). 

(dowód: akta kontroli str. 342, 344) 

Zdaniem NIK, Szpital powinien podjąć działania w celu terminowego przekazywania 
raportów statystycznych do OW NFZ. 

 

W działalności Szpitala w opisanym wyŜej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie umów zawartych z OW NFZ 
w zakresie rehabilitacji leczniczej. 

                                                      
26 W 2012 r. OW NFZ 5- krotnie zapłacił z kilkudniowym opóźnieniem, co wynikało z konieczności weryfikacji i zaksięgowania 

w pierwszej kolejności faktur korygujących wystawionych w tym samym dniu co faktury bieŜące. 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Ocena cząstkowa 
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2. Organizacja procesu udzielania świadczeń 
zdrowotnych z zakresu rehabilitacji 

2.1. Zgodność warunków lokalowych, dostępności i kwalifikacji 
personelu oraz zaopatrzenia w sprzęt z ofertą złoŜoną przez 
Świadczeniodawcę oraz wymaganiami NFZ. 

Kwalifikacje i liczba personelu były zgodne z ofertą Świadczeniodawcy 
oraz wymaganiami NFZ, określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa 
NFZ nr 53/2010/DSOZ z dnia 2 września 2010 r.27  

(dowód: akta kontroli str. 93 - 101, 167 - 171, 213 - 226, 268 – 281, 325, 422) 

Warunki lokalowe oraz ilość i rodzaj posiadanego przez Szpital wyposaŜenia 
były zgodne z ofertą Świadczeniodawcy oraz wymaganiami NFZ.  

(dowód: akta kontroli str. 92 – 101, 166, 212, 227–248, 267,  282– 285, 324, 326) 

Pomieszczenia, w których udzielano świadczeń, oznakowane były zgodnie 
z rozporządzeniem MZ z 6.05.2008 r.  

(dowód: akta kontroli str. 102 - 103) 

Zasady rejestracji pacjentów oczekujących na wizytę oraz zasady i tryb wpisywania 
pacjentów na Listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 
zostały ustalone28 i podane do wiadomości pacjentów poprzez zamieszczenie  
w punktach rejestracji oraz tablicach ogłoszeń Szpitala.  

(dowód: akta kontroli str. 102 - 103, 386) 

W okresie objętym kontrolą, Świadczeniodawca wprowadzał dane pacjentów na Listy 
oczekujących29 w kaŜdym dniu pracy. Wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne 
za ich prowadzenie.  

(dowód: akta kontroli str. 104, 386 - 387) 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 uśoz, Świadczeniodawca obowiązany jest poinformować 
pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnić 
przyczyny wyboru tego terminu. 

Szpital informował pisemnie świadczeniobiorców o terminie udzielenia świadczenia 
oraz uzasadniał przyczyny wyboru tego terminu w zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej i neurologicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 104, 388) 

W zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej pacjenci otrzymywali pisemną informację 
ze wskazaniem terminu udzielania świadczenia, bez uzasadnienia przyczyny 
wyboru terminu. Dyrektor wyjaśnił, Ŝe brak uzasadnienia przyczyny wyboru terminu 
wynikał ze zbyt duŜej liczby skierowań, braku fizycznych moŜliwości personelu 
(kaŜdy rodzaj zabiegu rejestrowany był w oddzielnym gabinecie) oraz moŜliwości 
rejestracji telefonicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 104, 388) 

Pacjenci korzystający z lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej otrzymywali 
pisemną informację ze wskazaniem terminu udzielenia świadczenia. Dyrektor 
wyjaśnił, Ŝe pisemnie nie informowano ich o przyczynie wyboru tego terminu z uwagi 
na krótki czas oczekiwania na udzielenie świadczenia (2-6 dni). 

(dowód: akta kontroli str. 104, 388) 

                                                      
27 zwane dalej wymaganiami NFZ. 
28 wprowadzone pismem Lekarza Naczelnego znak: SPZOZ-III.19-SZJ/072/10/2012 z 21.8.2012 r. 
29 listy oczekujących poddane zostały badaniu za miesiące: 09.2011 r., 06.2012 r, 03.2013 r. 
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Do powiadamiania świadczeniobiorcy o skorygowaniu terminu - w wyniku zmiany 
jego stanu zdrowia, wskazującego na potrzebę wcześniejszego, niŜ w określonym 
terminie udzielenia świadczenia oraz przypadków określonych w art. 20 ust. 8 uśoz, 
według wyjaśnień dyrektora, Szpital stosował formę pisemną w zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej i neurologicznej, natomiast w pozostałych zakresach (fizjoterapia 
ambulatoryjna i lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna) informował 
o korygowaniu terminu telefonicznie bądź, w przypadku nie podania przez pacjenta 
numeru telefonu, pisemnie. 

(dowód: akta kontroli str. 104, 388) 

Listy oczekujących30 (z wyjątkiem fizjoterapii ambulatoryjnej) na świadczenia 
z zakresu rehabilitacji leczniczej prowadzone były przez Świadczeniodawcę 
prawidłowo, w sposób zapewniający poszanowanie sprawiedliwego, równego, 
niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, 
tj. zgodnie z art. 20 ust. 5 uśoz. 

(dowód: akta kontroli str. 396 - 421, 446 - 451) 

Listy zawierały wymagane dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 3 i 4 uśoz 
w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej i lekarskiej ambulatoryjnej 
opieki rehabilitacyjnej31.  

(dowód: akta kontroli str. 396 - 421) 

Raporty statystyczne przekazywane przez Świadczeniodawcę do OW NFZ za okres 
01.2011 r. - 01.2012 r. zawierały informację o liczbie oczekujących według stanu na 
ostatni dzień miesiąca oraz średni czas oczekiwania (według grup osób 
wyodrębnionych ze względu na kryterium medyczne zastosowane przy wyznaczaniu 
planowanego terminu udzielenia świadczenia) - wymaganą przez § 8 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu 
niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego 
sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom 
zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych32. Raporty za okres 
02.2012 r. - 09.2013 zawierały wszystkie dane, o których mowa w § 8 ust. 2 ww. rozpo-
rządzenia, w jego brzmieniu obowiązującym od 12 stycznia 2012 r.33 

(dowód: akta kontroli str. 349 - 350) 

W działalności Szpitala w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. Prowadzenie w latach 2011-2013 List fizjoterapii ambulatoryjnej niezgodnie 
z wymogami określonymi w art. 20 ust. 2 pkt 3 i 4 uśoz. 

(dowód: akta kontroli str. 396 - 421) 

W myśl art. 20 ust. 2 pkt 3 i 4 uśoz  Świadczeniodawca wpisuje, za zgodą świadcze-
niobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego: numer kolejny, datę i godzinę wpisu, 
imię i nazwisko świadczeniobiorcy, numer PESEL, a w przypadku jego braku numer 
dokumentu potwierdzającego toŜsamość świadczeniobiorcy, rozpoznanie lub powód 
przyjęcia, adres świadczeniobiorcy,  numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu 
komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem, termin udzielenia 
świadczenia, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu - w kolejnej 

                                                      
30 Kontrolą objęto listy za wrzesień 2011, czerwiec 2012, marzec 2013. 
31 lista dot. lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej za wrzesień 2011 r. nie zawierała adresu świadczeniodawcy oraz nr 

telefonu lub innego oznaczenia sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą. 
32 Dz. U. Nr 123, poz. 801 ze zm. 
33 a) liczba oczekujących, wg stanu na ostatni dzień miesiąca, b) średni czas oczekiwania, c) łączna liczba osób skreślonych z 

listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym, d) liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania 
świadczenia w danym okresie sprawozdawczym, e) liczba osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania 
świadczenia w ostatnich sześciu miesiącach – wg grup osób wyodrębnionych ze względu na kryteria medyczne, 
zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia 
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pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia, oraz 
datę i przyczynę skreślenia świadczeniobiorcy z prowadzonej przez siebie listy 
oczekujących na udzielenie świadczenia. 

Listy z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej34 nie zawierały numerów kolejnych 
wpisów, informacji o rozpoznaniu lub powodzie przyjęcia, adresu świadczeniobiorcy, 
numeru telefonu lub oznaczenia innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą,  
imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, daty i przyczyny 
skreślenia świadczeniobiorcy z Listy.                   (dowód: akta kontroli str. 396 - 421) 

Kierownik (p.o.) Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej B.Ch wyjaśniła, Ŝe Listy 
nie zawierały numerów kolejnych wpisów, adresów, telefonów i rozpoznania z uwagi na 
rejestrację na poszczególne świadczenia fizjoterapii w róŜnych gabinetach (brak 
moŜliwości rejestracji pacjentów w kolejności zgłoszenia się do kolejki oraz rejestracja w 
obecności innych pacjentów przebywających w gabinecie). Podpis osoby rejestrującej 
znajdował się na skierowaniu na rehabilitację przedkładanym przez pacjenta, a datą 
skreślenia pacjenta z Listy była data wykonania świadczenia, przyczyną zaś to 
wykonanie.                                                                 (dowód: akta kontroli str. 415 - 421) 

W toku kontroli NIK (2.12.2013 r.) Szpital wprowadził elektroniczny sposób 
prowadzenia Listy z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. Zawierała ona dane 
wymagane przez art. 20 ust. 2 pkt 3 i 4 uśoz.  

(dowód: akta kontroli str. 455 - 456) 

2. Niedokonywanie35 ocen List przez „Zespół oceny przyjęć” pod względem 
prawidłowego prowadzenia dokumentacji, czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczenia oraz zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń, 
co było niezgodne z art. 21 ust. 1 uśoz. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 uśoz, listy oczekujących na udzielenie świadczenia 
podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu, ocenie zespołu oceny przyjęć, 
powołanego przez Świadczeniodawcę. 

W latach 2011 - 2013 (do 30.09) „Zespół oceny przyjęć”36 w kaŜdym roku dwukrotnie 
przeprowadził ocenę List w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej.  
W tym czasie nie przeprowadzano ocen List z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej 
oraz lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 442 - 444) 

Dyrektor wyjaśnił, Ŝe z uwagi na duŜą liczbę zakresów świadczonych przez Szpital 
usług, a takŜe pacjentów oczekujących oraz róŜnorodność aspektów poddawanych 
ocenie, przyjęto roczny harmonogram szczegółowych ocen wszystkich List 
oczekujących na świadczenia realizowane przez Szpital, z których kaŜdorazowo 
sporządzano raport. W odniesieniu do braku dokonywania ocen List z zakresu 
lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej Dyrektor wskazał, Ŝe pacjenci 
przyjmowani byli na bieŜąco (czas oczekiwania od 2 do 6 dni, wynikający przede 
wszystkim z tygodniowego harmonogramu pracy poradni) i dlatego nie dokonywano 
szczegółowej oceny list. Niedokonywanie ocen List z zakresu fizjoterapii ambula-
toryjnej było spowodowane względami organizacyjnymi (papierowa forma 
prowadzenia listy, rejestracja na kaŜdy rodzaj zabiegu w innym gabinecie). 
Od 2 grudnia 2013 r. Lista jest juŜ prowadzona w formie elektronicznej i tym samym 
od stycznia 2014 r. moŜliwa będzie jej ocena. 

(dowód: akta kontroli str. 457 - 458) 

                                                      
34 w okresie objętym kontrolą prowadzone były w formie papierowej. 
35 co najmniej raz w miesiącu List z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej (a jedynie dwa razy w roku); 

niedokonywanie w ogóle ocen List z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej. 
36 Powołany zarządzeniem Nr 6/10 z dnia 3 lutego 2010 r. Dyrektora Szpitala. 
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3. Nie uruchomienie systemu teleinformatycznego, umoŜliwiającego pacjentom 
umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, moŜliwość monitorowania statusu 
na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie 
udzielenia świadczenia, wbrew regulacjom zawartym w art. 23a uśoz. 

Zgodnie z art. 23a uśoz (obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.) świadczeniodawca 
prowadzący listy oczekujących na udzielenie świadczenia jest obowiązany umoŜliwić 
świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, moŜliwość 
monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia 
oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej 
funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umoŜliwiających realizację usług 
związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie 
świadczenia zdrowotnego37 weszło w Ŝycie 14.05.2013 r. 

Szpital w 2013 r. (do zakończenia kontroli) nie umoŜliwiał pacjentom umawiania się 
drogą elektroniczną na wizyty.                                                      

(dowód: akta kontroli str. 105, 388) 

Dyrektor wyjaśnił, Ŝe Szpital nie posiada technicznych moŜliwości umawiania 
pacjentów na wizyty drogą elektroniczną. 

(dowód: akta kontroli str. 105, 388) 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji. 

 

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 Kontroli38 wnosi o: 

1. Dokonywanie przez „Zespół oceny przyjęć”, co najmniej raz w miesiącu, ocen 
prowadzenia List oczekujących na udzielenie świadczenia w zakresie rehabilitacji 
leczniczej, pod względem prawidłowości prowadzenia dokumentacji, czasu 
oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz zasadności i przyczyn zmian terminów 
udzielenia świadczeń, udokumentowanych stosownymi raportami. 

2. UmoŜliwienie świadczeniobiorcom umawiania drogą elektroniczną na wizyty, 
monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia 
oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia. 

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. 

                                                      
37 Dz.U. poz. 516. 
38 Dz. U. z 2012 poz. 82 ze zm., dalej ustawa o NIK. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków i uwag 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 

Kontroler Dyrektor 
 Mirela Zając 

Starszy inspektor k.p. 
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