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Dane identyfikacyjne 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Bólu i Poradnia Opieki 
Paliatywnej U. Bobkiewicz, J. Jaśkiewicz, B. Podkowa Spółka Cywilna 1 
 
Urszula Bobkiewicz, Wspólnik2; od 14 września 1999 r. 
Jadwiga Jaśkiewicz, Wspólnik; od 14 września 1999 r. 
Bożena Podkowa, Wspólnik; od 14 września 1999 r. 
 

Realizacja umów o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

 

2015-2018 (I połowa), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym 
okresie, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na zjawiska będące 
przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją. 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 

 

1. Grzegorz Odziemkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWA/121/2018 z 24 sierpnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6, 18, 25)  

 

                                                      
1  Dalej także: NZOZ w Radomiu lub NZOZ. 
2  Dalej także: kierownik jednostki. Zgodnie z umową spółki cywilnej zawartej 14 września 1999 r. każdy ze wspólników 

umocowany jest do samodzielnego i nieograniczonego reprezentowania Spółki wobec osób trzecich. Wspólnicy upoważnili 
29 sierpnia 2018 r. Panią Urszulę Bobkiewicz do reprezentowania Spółki we wszystkich sprawach przed Najwyższą Izbą 
Kontroli. 

3  Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

NZOZ w Radomiu, w okresie objętym kontrolą, na ogół prawidłowo realizował 
zawarte z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ5 umowy o świadczenie 
opieki paliatywnej i hospicyjnej6, tj. działał zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie, a także przestrzegał przepisów ogólnych. Zatrudniony personel 
posiadał wymagane kwalifikacje i doświadczenie; również wyposażenie w sprzęt 
medyczny i pomocniczy odpowiadało wymogom określonym w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej7. Świadczeniodawca 
objął opieką łącznie 794 pacjentów, którzy przyjmowani byli do hospicjum na 
bieżąco. Nie wystąpiły przypadki odmowy udzielenia świadczeń. 

NZOZ prawidłowo rozliczał się z MOW NFZ, uzyskując za udzielone świadczenie 
3 344,3 tys. zł i kwota ta zapewniła pokrycie kosztów z nimi związanych. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły: niezapewnienia w 33 
(spośród 40 zbadanych) przypadkach wymaganej częstotliwości wizyt w domu 
chorego, niespełnienia minimum etatowego co do zatrudnienia psychologa 
(½ etatu na 30 pacjentów w trzech z czterech badanych miesiącach), 
wykazywania w umowach zawartych z MOW NFZ personelu niezatrudnionego 
w NZOZ (cztery osoby) oraz błędnego zapisu w umowach i zawieranych  
z personelem medycznym o możliwości podzlecania wykonania świadczenia.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Realizacja umów o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej 

1. Zorganizowanie opieki 

1.1. NZOZ w Radomiu w latach 2015-2018 (I półrocze) udzielał świadczeń  
w zakresie opieki domowej dla dorosłych i dzieci8.  
W tym okresie NZOZ zawarł z MOW NFZ kontrakty9 na kwotę 3 551,2 tys. zł,  
z tego na świadczenia w hospicjum domowym dla dorosłych 3 167,7 tys. zł, na 
świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci 261,4 tys. zł, a na dodatkowe 
wynagrodzenie dla pielęgniarek 122,2 tys. zł. Za udzielone świadczenia w latach 
2015-2018 (I półrocze) NZOZ w Radomiu uzyskał 3 344,3 tys. zł, co stanowiło 
94,2% kwoty zakontraktowanej. Koszty udzielonych przez NZOZ świadczeń były 
niższe od kwot otrzymanych z MOW NFZ ogółem o 10,2%, w tym w przypadku 
opieki domowej dla dorosłych o 10,5% i opieki domowej dla dzieci o 12,1%. Kwota 
uzyskana z tytułu kontraktu OPH stanowiła ogółem 87,6% otrzymanej kwoty 
z tytułu wszystkich umów zawartych z NFZ w tych latach.  
W latach 2015-2018 (I półrocze) NZOZ w Radomiu objął OPH łącznie 794 
pacjentów (w tym troje dzieci). Według stanu na koniec 2017 r. w hospicjum 
domowym przebywało 48 pacjentów dorosłych i troje dzieci. Podstawą przyjęcia 
do opieki były głównie choroby nowotworowe  (99,6%). Średni okres objęcia 
opieką wyniósł w 2015 r. 71 dni dla dorosłych i 297 dni dla dzieci, w 2016 r. 
odpowiednio 73 i 242 dni, w 2017 r. 74 i 316 dni, a w 2018 r. (I półrocze)  
65 i 109 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 216-220) 

                                                      
4   Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5  Dalej także: MOW NFZ. 
6  Dalej także: OPH. 
7  Dz.U. z 2018 r. poz. 742, ze zm. Dalej także: rozporządzenie w sprawie OPH. 
8  NZOZ udziela świadczeń w ramach opieki paliatywnej od 2000 roku. 
9  Kontrakty w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. 
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Kierownik jednostki podała w wyjaśnieniach, że wykonanie kontraktu było zgodne 
z potrzebami pacjentów. Do jednostki nie zgłosiło się więcej potrzebujących opieki 
paliatywnej.  

(dowód: akta kontroli str. 319) 

1.2. W wybranych do kontroli czterech miesiącach10 NZOZ w Radomiu spełniał, 
z jednym wyjątkiem, minimalne wymagania dotyczące personelu dla każdego 
zakresu świadczeń zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia w sprawie OPH. 
Świadczeń udzielało: 

 pięciu lekarzy (z uzyskaniem wskaźnika od 1,6 do 2,2 etatów przeliczeniowych 
na 30 świadczeniobiorców)11, z których jeden posiadał specjalizację 
w dziedzinie medycyny paliatywnej, a czterech ukończyło kurs zgodny 
z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej dotyczący 
problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych; 

 pięć pielęgniarek (z uzyskaniem wskaźnika od 1,1 do 1,4 etatów 
przeliczeniowych na 15 świadczeniobiorców), z których wszystkie ukończyły 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej; 

 jeden fizjoterapeuta na 52-60 pacjentów (z uzyskaniem wskaźnika od 0,26 do 1 
¼ etatu na 15 świadczeniobiorców). 

Ponad trzyletnie doświadczenie w OPH posiadało 100% personelu.  
Praca w NZOZ w Radomiu stanowiła jedyne miejsce pracy dla wszystkich 
zatrudnionych pielęgniarek. 

(dowód: akta kontroli str. 221-228, 240-242) 
Świadczeniodawca spełniał również pozostałe – wybrane do kontroli – warunki 
udzielania świadczeń dla opieki domowej, tj. całodobowy dostęp przez 7 dni 
w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza 
i pielęgniarkę.  

(dowód: akta kontroli str. 55, 74, 94, 115,132 302) 
Kierownik jednostki poinformowała, że w NZOZ całodobowo funkcjonuje telefon 
dyżurny, pod którym dostępny jest personel medyczny. Telefonem dysponują 
pielęgniarki (zmieniają się co tydzień), które następnie w razie potrzeby 
powiadamiają lekarzy. W latach 2015-2018 nie było przypadku, aby któraś  
z pielęgniarek nie była dostępna i nie odebrała telefonu. 

(dowód: akta kontroli str. 302-303) 
Udzielając świadczeń, NZOZ w Radomiu nie korzystał z niektórych pozycji 
sprzętu wymaganego rozporządzeniem w sprawie OPH (spośród czterech 
posiadanych/wymaganych pomp infuzyjnych żadna nie była wykorzystywana).  

(dowód: akta kontroli str. 185-186, 299) 
Kierownik jednostki poinformowała, że chociaż pompy infuzyjne nie są 
wykorzystywane, NZOZ co roku musi wykonywać przeglądy techniczne i ponosić 
dodatkowe koszty. 

(dowód: akta kontroli str. 299) 
Spośród zawartych czterech umów z podwykonawcami w zakresie badań 
laboratoryjnych, badań specjalistycznych (np. PET, USG, EKG, RTG, TC)  
i transportu sanitarnego, NZOZ korzystał z usług dwóch z nich, tj. badań 
laboratoryjnych i transportu sanitarnego.  

(dowód: akta kontroli str. 167-182) 

                                                      
10 Tj. luty 2015 r., lipiec 2016 r., październik 2017 r., maj 2018 r. 
11 Wskaźniki etatów przeliczeniowych wyliczono na podstawie tygodniowego czasu pracy lekarzy, pielęgniarek, psychologa 

i fizjoterapeuty podanego w załączniku „Harmonogram – zasoby” do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 
opieka paliatywna i hospicyjna zawartych przez NZOZ z MOW NFZ. NZOZ nie prowadził ewidencji czasu pracy dla 
całego personelu medycznego. 
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Kierownik jednostki podała w wyjaśnieniach, że zawieranie umów  
z podwykonawcami w zakresie dotyczącym diagnostyki obrazowej, usg, tk, rtg 
podyktowane było wymogami NFZ przy składaniu oferty. W latach 2015-2018 
NZOZ nie zlecał badań diagnostycznych w ww. zakresie, ponieważ nie było takiej 
potrzeby. Pacjenci, którzy trafiali do NZOZ byli już zdiagnozowani po leczeniu 
przyczynowym. 

(dowód: akta kontroli str. 302) 

1.3. NZOZ w Radomiu nie prowadził listy oczekujących w całym okresie objętym 
kontrolą, ponieważ pacjenci byli przyjmowani na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 239, 302) 
Czas oczekiwania na przyjęcie do hospicjum zbadano na podstawie analizy 
31 przypadków pacjentów z najdłuższymi okresami (od 73 do 485 dni), jakie 
upłynęły pomiędzy datą zlecenia świadczenia a datą udzielenia pierwszego 
świadczenia. W przypadku wszystkich pacjentów pierwszego świadczenia 
udzielono w dniu zgłoszenia do NZOZ lub w dniu następnym.  

(dowód: akta kontroli str. 237-239) 
W zakresie czasu oczekiwania na przyjęcie do hospicjum kierownik jednostki 
podała m.in., że w NZOZ w Radomiu nie stosuje się praktyki tzw. planowanego 
terminu przyjęcia. Pacjent zgłaszany jest najczęściej przez członka rodziny (także 
telefonicznie) i w tym samym dniu lub w dniu następnym odbywa się wizyta 
domowa.  

(dowód: akta kontroli str. 316) 
W okresie objętym kontrolą nie zdarzyły się przypadki zgonów osób oczekujących 
przed udzieleniem pierwszego świadczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 299) 

1.4. W latach 2015-2018 (I półrocze) nie wystąpiły przypadki odmowy udzielenia 
świadczeń OPH przez NZOZ w Radomiu.  

 (dowód: akta kontroli str. 216, 299)  
W ramach organizacji opieki NZOZ stosował – ponad obowiązujące go wymogi – 
dobre praktyki, mające na celu osiągnięcie i utrzymanie jak najwyższej jakości 
życia chorych, takie jak np.: 

 korzystanie z wolontariatu, jako istotnej składowej zespołu opieki. 
NZOZ w Radomiu nie dysponuje własnymi wolontariuszami. Korzystano 
natomiast z pomocy wolontariuszy instytucji charytatywnej12. W latach 2015-
2018 (I poł.) pomocą taką objęto łącznie ok. 50 pacjentów, w tym: 15 w 2015 r., 
16 w 2016 r., 11 w 2017 r. i 8 w 2018 r. (I poł.); 

 współpraca z duchownymi (ok. 20% pacjentów korzysta z takiego wsparcia); 

 przygotowanie i przekazanie pacjentom informatora zawierającego pomocne 
dane co do świadczeń gwarantowanych oraz możliwości zaspakajania innych 
potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 216-218, 316) 
W latach 2015-2018 (I poł.) NZOZ w Radomiu nie współpracował w sposób 
sformalizowany z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu13. 

(dowód: akta kontroli str. 296, 216-218, 316, 305) 
Kierownik jednostki poinformowała, że NZOZ nie współpracował bezpośrednio  
z MOPS, jednakże kontaktowano się telefonicznie z rejonowymi pracownikami 
socjalnymi w sprawie pomocy finansowej i przydzielenia stałej opiekunki 
określonym pacjentom. 

(dowód: akta kontroli str. 296) 

                                                      
12 Tj. Caritas Polska. 
13 Dalej także: MOPS. 
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Zastępca dyrektora MOPS poinformował m.in., że pracownikom socjalnym MOPS 
w Radomiu znane są przypadki osób, które w latach 2015-2018 (I półrocze) 
korzystały jednocześnie z pomocy MOPS oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 305) 
W wyniku oględzin pomieszczeń NZOZ w Radomiu ustalono m.in.,  
że w poczekalni, na drzwiach gabinetów, znajdowała się informacja o godzinach 
rejestracji pacjentów (8:00-10:00), nazwiska lekarzy dostępnych w poszczególnych 
dniach tygodnia, nazwiska pozostałego personelu (pielęgniarek, rehabilitanta, 
psychologa), nr telefonu zespołu do wizyt domowych. Na tablicy umieszczono też 
informacje o zakresie świadczeń, o prawach pacjenta, zasadach rejestracji oraz 
ogólne informacje o hospicjum. 

(dowód: akta kontroli str. 183-184) 
W zakresie problemów w realizacji świadczeń, kierownik jednostki podała m.in.,  
że problemem finansowym są zróżnicowane stawki zakresów świadczeń, 
a problemem organizacyjnym zbyt częste wizyty pielęgniarskie (dwa razy  
w tygodniu wg standardów), brak wiedzy personelu oddziałów szpitalnych o OPH, 
stosowanie uporczywej terapii i zbyt późne kierowanie pacjentów do OPH przez 
szpitale. Zdaniem składającej wyjaśnienie, każde hospicjum postępuje wg takich 
samych standardów i stawki powinny być jednakowe dla wszystkich. Wizyty 
pielęgniarskie powinny być dopasowane do potrzeb pacjenta (nie każdy pacjent 
wymaga tak częstych wizyt). 

(dowód: akta kontroli str. 216-218, 293)  

W działalności NZOZ w Radomiu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka paliatywna 
i hospicyjna, zawartych z MOW NFZ na lata 2015-2018, w załączniku nr 2 
„Harmonogram – zasoby”, wykazywane były osoby, które w momencie 
zawierania tych umów nie były zatrudnione w NZOZ w Radomiu: 

 w umowie Nr 07R-4-41193-15-01-2012-2016/15 z 15 stycznia 2015 r. na 
okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. ujęto pielęgniarkę 
(M.J.) i lekarza (B.K.), którzy zakończyli pracę w NZOZ odpowiednio  
31 grudnia 2012 r. i 31 grudnia 2014 r., a także psychologa  
(M.P-Z), który 1 stycznia 2015 r. nie podjął pracy;  

 w aneksie14 do umowy Nr 07R-4-41193-15-01-2012-2016/16 na okres 
rozliczeniowy od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. oraz w umowie 07R-4-41193-
15-01-2012-2017/17 z 30 grudnia 2016 r. na okres rozliczeniowy od 
1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. ponownie ujęto pielęgniarkę (M.J.) oraz 
psychologa (M.P-Z), który od 1 stycznia 2015 r. nie zgłosił się do pracy; 

 w umowie 07R-4-41193-15-01-2017-2018/17 z 30 czerwca 2017 r. na okres 
rozliczeniowy od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. oraz w umowie Nr 07R-4-
41193-15-01-2017-2018/18 z 29 grudnia 2017 r. na okres rozliczeniowy od 
1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. ujęto pielęgniarkę (G.S.), która zakończyła 
pracę w NZOZ 30 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 49-68, 69-86,87, 94-105, 108-125, 254-255) 
Zgodnie z § 2 pkt 8 umów zawartych z MOW NFZ świadczeniodawca 
obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale 
wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się 
zasoby będące w dyspozycji świadczeniodawcy służące wykonywaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych 
świadczeń i sprzęt. 

                                                      
14 Nr 07R-4-41193-15-01-2012-2016/16/A3 z 28 czerwca 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli str. 43, 50, 88, 109, 148) 
Kierownik jednostki podała w wyjaśnieniach, że ww. personel nie został 
usunięty w odpowiednim czasie z umowy z NFZ. Nie było to działanie celowe, 
 a nieumyślne przeoczenie aktualizacji potencjału umowy. 

 (dowód: akta kontroli str. 307) 
W kolejnej umowie Nr 07R-4-41193-15-01-2018-2023/18 z 30 czerwca 2018 r. 
prawidłowo wykazano zasoby osobowe NZOZ.  

 (dowód: akta kontroli str. 147-166) 

2. W trzech (spośród czterech) wybranych do kontroli miesiącach NZOZ 
w Radomiu nie spełniał minimalnych wymagań etatowych dotyczących 
zatrudnienia psychologa dla zakresu świadczeń w hospicjum domowym dla 
dorosłych.  
W lutym 2015 r., lipcu 2016 r. i październiku 2017 r. świadczeń udzielał jeden 
psycholog odpowiednio: 52, 57 i 60 pacjentom15, co oznaczało uzyskanie 
wskaźnika odpowiednio: 0,45, 0,4 i 0,4 dla ½ etatu16 na 30 
świadczeniobiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 221-226) 
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie OPH psycholog 
powinien być zatrudniony w NZOZ w wymiarze ½ etatu przeliczeniowego na 
30 świadczeniobiorców. 
Kierownik jednostki podała w wyjaśnieniach, że przez przeoczenie została 
podana w SZOI mniejsza liczba godzin pracy dla psychologa, niż faktycznie 
ustalona z pracownikiem dostępność do świadczenia usług dla pacjentów  
z hospicjum domowego. Wszyscy pacjenci, którzy w tym czasie potrzebowali 
konsultacji byli objęci opieką psychologa wykazanego w zasobach. Nikomu nie 
została odmówiona porada psychologiczna. 

(dowód: akta kontroli str. 319) 

3. Umowy zlecenia i umowy kontrakty zawierane w latach 2015-2018 
z personelem medycznym zawierały zapisy umożliwiające wykonawcom 
(tj. lekarzom, pielęgniarkom, pozostałemu personelowi medycznemu) 
powierzenie (zlecanie), za zgodą zlecającego, wykonywania świadczeń 
osobom trzecim17. 

(dowód: akta kontroli str. 258-265) 
Zgodnie z § 8 pkt 1 zarządzenia Prezesa NFZ Nr 54/2016/DSOZ z dnia 
28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna18, świadczenia objęte 
przedmiotem umowy udzielane są osobiście przez osoby posiadające 
określone kwalifikacje, zgodnie z „Harmonogramem – zasoby”, stanowiącym 
załącznik nr 2 do umowy. 
Kierownik jednostki podała w wyjaśnieniach, że umowy zlecenia i umowy 
kontrakty sporządzane były przez radcę prawnego z firmy prowadzącej obsługę 
NZOZ w Radomiu i nie wie, dlaczego takie zapisy zostały umieszczone  
w umowach z pracownikami. 

(dowód: akta kontroli str. 315) 
W latach 2015-2018 nie było przypadków podzlecania wykonywania umów 
osobom trzecim (niewymienionym w „harmonogramie – zasoby”). 

(dowód: akta kontroli str. 258, 315) 

                                                      
15 Podano maksymalną liczbę pacjentów w danym miesiącu. 
16 Ustalonego według czasu pracy określonego w kontrakcie z MOW NFZ ze względu na brak ewidencji czasu pracy. 
17 W umowie – zleceniu w § 5 zapisano, że „Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko za 

zgodą Zleceniodawcy” natomiast w umowie – kontrakcie w § 3 zapisano, że „Wykonawca może podzlecać wykonywanie 
umowy wyłącznie za zgodą Zamawiającego”. 

18 NFZ z 2016 r. poz. 54 ze zm. Dalej także: zarządzenie Prezesa NFZ Nr 54.  
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2. Realizacja świadczeń zdrowotnych 

2.1. Na podstawie badania dokumentacji 40 pacjentów19 stwierdzono m.in.,  
że w ramach OPH wszystkim pacjentom zapewniono świadczenia opieki 
zdrowotnej udzielane przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z warunkami ich 
udzielania, wynikającymi z zawartych umów oraz rozporządzenia w sprawie OPH 
a ponadto zapewniono: 
a) leczenie bólu 32 pacjentom, z tego w odniesieniu do wszystkich ból 

monitorowano w sposób ciągły; 
b) opiekę psychologa 17 pacjentom hospicjum domowego dla dorosłych. Opiekę 

taką zapewniono wszystkim dziewięciu pacjentom posiadającym stany 
lękowe/depresyjne;  

c) badania diagnostyczne 11 pacjentom hospicjum domowego (były to najczęściej 
badania laboratoryjne);  

d) wypożyczenie sprzętu20 medycznego 30 pacjentom hospicjum domowego 
(koncentrator tlenu, glukometr, materac), a trzem pacjentom – sprzętu 
pomocniczego w poruszaniu (wózek). Żaden z pacjentów nie korzystał z pompy 
infuzyjnej. 

Ponadto czterem pacjentom hospicjum domowego dla dorosłych zapewniono 
rehabilitację. 
Poza przypadkami opisanymi w części „Ustalone nieprawidłowości”, wizyty 
odbywały się z częstotliwością określoną rozporządzeniem w sprawie OPH, 
a przeprowadzał je personel posiadający stosowne kwalifikacje, wykazany przez 
NZOZ w Radomiu w umowach OPH zawartych z MOW NFZ jako zasoby. 

 (dowód: akta kontroli str. 243-251) 
Spośród badanej próby 40 pacjentów NZOZ w Radomiu, dla 36 nastąpiło 
zakończenie udzielania tych świadczeń, z tego: 31 osób zmarło, dwie osoby 
zostały skierowane do dalszego leczenia w hospicjum stacjonarnym, a trzy osoby 
zostały przeniesione do poradni lekarza rodzinnego21. Nie stwierdzono 
przypadków niezasadnego zaprzestania udzielania świadczeń pacjentowi.  

(dowód: akta kontroli str. 243-251) 

2.2. Na podstawie badania dokumentacji medycznej 40 pacjentów, stwierdzono 
m.in., że: 
a) zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 

2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania22 – dokumentacja zawierała informacje dotyczące 
stanu choroby, procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub 
rehabilitacji, w tym m.in. monitorowano objawy somatyczne; 

b) dokumentacja prowadzona była w postaci papierowej (ręcznie); NZOZ 
w Radomiu nie prowadził statystyk i zbiorczej ewidencji dotyczącej przyczyn 
zakończenia udzielania świadczeń. Ww. dane dostępne były jedynie 
w indywidualnych teczkach pacjentów;  

c) we wszystkich przypadkach do dokumentacji załączone było skierowanie 
stanowiące podstawę objęcia opieką przez NZOZ w Radomiu;  

d) wizyty personelu medycznego w domu chorego były niezwłocznie potwierdzone 
na kartach wizyt; 

                                                      
19 Wybranych losowo, w tym 37 osób dorosłych i 3 dzieci, którym udzielono świadczeń w warunkach domowych. Podstawą 

przyjęcia ich do opieki były głównie choroby nowotworowe (100% pacjentów dorosłych) oraz wrodzone wady rozwojowe 
serca i dużych naczyń (67% dzieci). 

20  W przypadku sprzętu medycznego określonego rozporządzeniem w sprawie OPH, był on udostępniony 
wszystkim osobom, którzy zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej go używali.  

21 Dotyczyło to dzieci. Przeniesienie nastąpiło w związku z poprawą stanu zdrowia. 
22 Dz.U. z 2015 r. poz. 2069. Dalej także: rozporządzenie w sprawie dokumentacji. 
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e) w przypadkach pacjentów niezdolnych do wyrażenia świadomej zgody na 
udzielenie świadczenia OPH, pisemne zgody uzyskano od ich przedstawiciela 
ustawowego lub Sądu – dotyczyło to 21 pacjentów (w tym trojga dzieci). 

(dowód: akta kontroli str. 243-251) 

2.3. W stosunku do wszystkich 40 pacjentów zastosowano następujące dobre 
praktyki: 
a) prowadzono karty monitoringu bólu; 
b) prowadzono karty oceny pozostałych objawów somatycznych; 

 (dowód: akta kontroli str. 217) 

2.4. W latach 2015-2018 (I półrocze) do NZOZ w Radomiu nie wpłynęła żadna 
skarga na sposób udzielania świadczeń OPH. 

 (dowód: akta kontroli str. 215, 243-251, 300) 

W działalności NZOZ w Radomiu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

NZOZ nie zapewnił wszystkim pacjentom, wymaganej przepisami prawa, 
częstotliwości wizyt personelu medycznego.  
W ramach opieki nad 33 z 40 pacjentów OPH, których dokumentacja objęta 
została badaniem, porady lekarskie lub wizyty pielęgniarskie odbywały się 
z częstotliwością mniejszą niż wymagana w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie OPH w rozdziale II ust. 4 pkt 4. W przypadku trzech pacjentów 
ograniczono wymagane dwie wizyty lekarskie w miesiącu w stosunku do 
odpowiednio: 1, 2 i 56 miesięcy opieki, a w przypadku 33 pacjentów ograniczono 
wymagane dwie wizyty pielęgniarskie w tygodniu, w poszczególnych przypadkach 
od 2 do 239 tygodni opieki23. 

(dowód: akta kontroli str. 243-251, 289) 

Kierownik jednostki podała w wyjaśnieniach, że wizyty pielęgniarskie jak i lekarskie 
w hospicjum uzależnione są od potrzeb chorego. U niektórych pacjentów wizyt 
tych było więcej niż ilość określona w przepisach. U pacjentów będących w lepszej 
kondycji wizyty pielęgniarskie odbywają się rzadziej, ponieważ pacjenci często 
tych wizyt odmawiają. 

(dowód: akta kontroli str. 313) 

3. Rozliczanie się z MOW NFZ 

3.1. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w miesięcznych 
okresach sprawozdawczych były raporty statystyczne przekazywane przez NZOZ 
w Radomiu do MOW NFZ drogą elektroniczną. Raporty zawierały m.in. informacje 
o świadczeniobiorcach oraz o liczbie osobodni w miesiącu przypadających na 
każdego pacjenta.  
Na podstawie badania danych w raportach dotyczących świadczeń udzielonych 40 
badanym pacjentom w latach 2015-2018 (I półrocze) oraz danych przekazanych 
w toku kontroli przez MOW NFZ stwierdzono, że dni opieki wykazywano 
prawidłowo, z uwzględnieniem przerw w opiece (głównie na czas udzielania 
świadczeń u innych świadczeniodawców) oraz prawidłowo wykazywano jednostki 
rozliczeniowe.  

 (dowód: akta kontroli str. 291) 

                                                      
23 Częstotliwość wizyt lekarskich i pielęgniarskich wyliczono jako średnią ilość wizyt odpowiednio w miesiącu i tygodniu 

w  danym okresie objęcia pacjenta opieką. Okresy braku 2 wizyt pielęgniarki w tygodniu w przypadku 33 pacjentów, 
wynosiły odpowiednio: 26,3, 5, 4, 17, 9, 14, 22, 10, 9, 11, 12, 9, 7, 2, 6, 28, 27, 11, 7, 14, 10, 11, 6, 5, 8, 26, 16, 31, 8, 
231, 38, 239 tygodni sprawowanej opieki. 
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3.2. W latach 2015-2018 (I półrocze) w NZOZ w Radomiu MOW NFZ nie 
przeprowadził żadnej kontroli w zakresie OPH24.  

 (dowód: akta kontroli str. 200-214) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1) zapewnienie pacjentom, wymaganej przepisami, częstotliwości wizyt personelu 
medycznego, 

2) bieżące aktualizowanie stanu personelu medycznego w umowach zawieranych 
z MOW NFZ, 

3) zapewnienie spełnienia minimalnych wymagań dotyczących wymiaru czasu 
pracy psychologa dla zakresu świadczeń w hospicjum domowym dla dorosłych,  

4) wyeliminowanie błędnych zapisów z umów zleceń i kontraktów zawartych 
z personelem medycznym NZOZ dotyczących podzlecania wykonywania 
świadczeń.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Warszawa,     października 2018 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler: 
 

Grzegorz Odziemkowski  
główny specjalista k.p. 

 
 

                                                      
24 W dniach od 10 do 12 lutego 2015 r. Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził natomiast 

w NZOZ kontrolę, której przedmiotem była zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki 
wykonywania działalności leczniczej. W wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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