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I. Dane identyfikacyjne 

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa1. 
 
 
Zarząd Fundacji w osobach:  
Artur Januszaniec – Prezes Zarządu,  
Ireneusz Kalisiak – Wiceprezes Zarządu,  
Wojciech Marciniak – Wiceprezes Zarządu2. 
 
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 

 

Jerzy Tchórzewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/122/2018 z 28 sierpnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-5, 10-18)  

 

                                                      
1  Dalej także: Fundacja, Hospicjum. 
2 Od 20 grudnia 2016 r. wszyscy członkowie Zarządu zostali powołani na dwuletnią kadencję w osobach: Artur 

Januszaniec – Prezes Zarządu (uchwała Rady Fundacji Nr 4/161220), Ireneusz Kalisiak – Wiceprezes Zarządu 
(uchwała Rady Fundacji Nr 5/161220), Wojciech Marciniak – Wiceprezes Zarządu (uchwała Rady Fundacji  
Nr 6/161220), a wcześniej od 3 grudnia 2014 r. także na dwuletnią kadencję w osobach: Artur Januszaniec – 
Prezes Zarządu (uchwała Rady Fundacji Nr 3/141203), Ireneusz Kalisiak – Wiceprezes Zarządu (uchwała Rady 
Fundacji Nr 4/141203), Wojciech Marciniak – Wiceprezes Zarządu (uchwała Rady Fundacji Nr 5/141203). Sposób 
reprezentacji Zarządu Fundacji – dwaj członkowie Zarządu łącznie.  

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

Hospicjum realizowało zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia  Mazowieckim 

Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie5  umowy o udzielanie świadczeń opieki 
paliatywnej i hospicyjnej (OPH), wykonując zadania zgodnie z warunkami w nich 
określonymi, a także z przepisami prawa. W szczególności Fundacja zapewniła 
personel o odpowiednich kwalifikacjach i prawidłowo zorganizowała pracę zarówno 
w opiece domowej dzieci, jak też w opiece perinatalnej. W okresie objętym kontrolą 
opieką w domowym hospicjum dla dzieci objęto 119 pacjentów, w tym 12 dzieci  
z chorobą nowotworową oraz objęto opieką perinatalną 89 pacjentek ujętych  
w kontraktach z MOW NFZ. Zgodnie z przyjętą w Hospicjum zasadą, każde dziecko 
zakwalifikowane do opieki paliatywnej otrzymywało ją w oczekiwanym terminie. 
Fundacja z własnej inicjatywy podejmowała działania podnoszące jakość życia 
pacjentów, w tym m.in. zapewniła asystę wolontariuszy oraz zatrudniła pracownika 
socjalnego, który współpracował w sposób niesformalizowany z ośrodkami pomocy 
społecznej, w celu udzielenia pomocy w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów 
materialno-bytowych pacjentów. Fundacja prawidłowo rozliczyła się z MOW NFZ, 
uzyskując za udzielone świadczenie 3,2 mln zł.  

Jako dobrą praktykę w opiece paliatywnej i hospicyjnej należy wskazać działania 
Fundacji w zakresie m.in.: udzielania pomocy materialnej pacjentom z innych 
hospicjów, skutecznego pozyskiwania darowizn w ramach organizacji pożytku 
publicznego, zapewnienia warunków godnego miejsca opieki (pomoc 
w dostosowywaniu pomieszczeń na potrzeby pacjentów czy adaptacja pomieszczeń  
i udostępnianie kontenerów), wspierania kobiet w ciąży (co pozwoliło uzyskać 

stosunkowo niski współczynnik przerywania ciąży w ramach opieki perinatalnej  17%), 
a także podejmowanie działań zmierzających do powstania ośrodka referencyjnego 
oraz inicjowanie wprowadzenia jednolitych standardów opieki paliatywnej i hospicyjnej 
dla wszystkich domowych hospicjów dla dzieci. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezapewnienia wymaganej częstotliwości 
wizyt w domu chorego: pielęgniarskich w 11 przypadkach oraz lekarskich  
w trzech (spośród zbadanych 22 pacjentów opieki domowej dzieci), a także wykazanie 
nieprawidłowych okresów sprawozdawczych do zapłaty przez MOW NFZ w przypadku 
trzech spośród 40 zbadanych pacjentów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Realizacja umów o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej 

1. Zorganizowanie opieki  

1.1. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci w ramach opieki paliatywnej udziela świadczeń 
od 1994 roku. W latach 2015-2018 (I półrocze) była to opieka domowa dla dzieci  
i paliatywna opieka perinatalna. Na ww. okres Fundacja zawarła z MOW NFZ kontrakty 
na łączną kwotę 3 572,8 tys. zł, z tego na opiekę domową 2 997,2 tys. zł, na dodatkowe 
wynagrodzenie dla pielęgniarek 249,1 tys. zł oraz na opiekę perinatalną (tylko  
w 2018 r.) 326,5 tys. zł. Za udzielone świadczenia w latach 2015-2017 Hospicjum 
uzyskało 2 580,1 tys. zł, a w 2018 roku 645,3 tys. zł. Kwoty te stanowiły odpowiednio 
96,1% i 72,8% kwot zakontraktowanych6. Fundacja nie udzielała świadczeń ponad 
ustalone limity. Koszty udzielonych świadczeń opieki domowej były wyższe od 

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5  Dalej także: MOW NFZ. 
6  Niewykonanie kontraktu (27,2%) w 2018 r. I półrocze wynikało głównie z faktu rozpoczęcia finasowania opieki 

perinatalnej i trwających jeszcze rozliczeń za I półrocze. Ponadto w całym okresie na niepełne wykonanie 
kontraktu podstawowy wpływ miała absencja pielęgniarek uniemożliwiająca wypłatę dodatku pielęgniarskiego  
w pełnej wysokości. 

OBSZAR  
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uzyskanych środków z NFZ o 18 881,8 tys. zł. Kwota uzyskana z tytułu kontraktów 
OPH wynosiła łącznie 3 225,4 tys. zł7 i stanowiła 90,3% kwoty wynikającej z tytułu 
zawartych umów. Łącznie w tych latach Hospicjum zajmowało się leczeniem 
208 pacjentów8. Opieką w domowym hospicjum dla dzieci objęto 119 pacjentów, w tym 
12 dzieci z chorobą nowotworową oraz objęto opieką perinatalną 89 pacjentek9 ujętych  
w kontraktach z MOW NFZ. Średnia liczba chorych objętych opieką hospicjum 
domowego w tym samym czasie wynosiła w poszczególnych latach: 29, 29, 29 i 27. 
Podstawą przyjęcia dzieci do opieki domowej były głównie choroby nieuleczalne 
i obarczone wysokim ryzykiem przedwczesnej śmierci, a w przypadku opieki 
perinatalnej wyniki diagnozy nieuleczalnej choroby dziecka przebywającego w łonie 
matki. Przeciętny okres objęcia opieką w hospicjum domowym dla dzieci wyniósł  
w poszczególnych latach: 180, 212, 187 i 117 dni. 

  (dowód: akta kontroli str. 77, 349-350) 

1.2. W wybranych do kontroli czterech miesiącach10 Hospicjum spełniało minimalne 
wymagania dotyczące personelu dla każdego zakresu świadczeń zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 
2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej 
i hospicyjnej11, to jest osiągnęło kolejno w poszczególnych przyjętych do kontroli 
miesiącach odpowiedni wskaźnik (równoważnik etatu przeliczeniowego na 
odpowiednią liczbę świadczeniobiorców) dla zatrudnionych: lekarzy (od 5 do 6), w tym 
jeden w zakresie medycyny paliatywnej – 1,65, 1,65, 1,6, 1,412, pielęgniarek (od 9 do 
10), które nie ukończyły specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, ale wszystkie 
ukończyły kursy specjalistyczne – 2,75, 2,75, 2,67, 2,3313, psychologów (od 3 do 4) – 
1,375, 1,375, 1,33, 1,1714 oraz fizjoterapeutów (od 3 do 4) – 0,55, 0,55, 0,53, 0,4715. 
Świadczeń w zakresie opieki perinatalnej udzielał jeden lekarz oraz od trzech do 
czterech psychologów16. 
Wszyscy lekarze i pielęgniarki posiadali ponad trzyletnie doświadczenie pracy w OPH, 
a w przypadku zatrudnionych psychologów oraz zatrudnionych fizjoterapeutów ponad 
trzyletnie doświadczenie posiadało od jednej osoby do trzech osób, w zależności od 
roku objętego kontrolą. Jak poinformowali Wiceprezesi, Fundacja nie posiadała wiedzy, 
czy dla zatrudnionego personelu Hospicjum stanowi jedyne miejsce pracy, przy czym  
w toku kontroli ustalono, że stanowiła jedyne miejsce pracy dla trzech z siedmiu 
lekarzy, ośmiu z 12 pielęgniarek, trzech z czterech psychologów. Hospicjum nie było 
jedynym miejscem pracy lekarza opieki perinatalnej oraz wszystkich czterech 
fizjoterapeutów. 

  (dowód: akta kontroli str. 75-76, 78-80, 350-351, 392) 
Hospicjum spełniało również inne, poza ww. wymienionymi, warunki udzielania 
świadczeń, to jest m.in.: 

                                                      
7 W tym: opieka domowa 2 864,2 tys. zł, dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek 232,1 tys. zł i opieka perinatalna 

129,1 tys. zł. Kwota kontraktu OPH w badanym okresie stanowiła: 26,1% wszystkich kontraktów zawartych z NFZ 
w tym okresie i 14,8% wszystkich kosztów opieki domowej. 

8  W poszczególnych latach (w nawiasie liczba przyjęć w danym roku):58 (23), 50 (22), 57 (28), 43 (11).  
9 W okresie objętym kontrolą opieką perinatalną objęto 1 643 pacjentki, w tym 89 w ramach kontraktu  

z NFZ z 2018 r. 
10 Tj. luty 2015 r., lipiec 2016 r., październik 2017 r., maj 2018 r. 
11 Dz.U. z 2018 r. poz. 742, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie OPH. 
12 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik 1 etatu przeliczeniowy na 20 świadczeniobiorców. 
13 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik 1 etatu przeliczeniowy na 12 świadczeniobiorców. 
14 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik ½ etatu na 12 świadczeniobiorców. 
15 Tj. z zachowaniem wskaźnika równoważnik ¼ etatu na 15 świadczeniobiorców. Jeden fizjoterapeuta zakończył 

pracę w Hospicjum 31 grudnia 2017 r. 
16 Zatrudnionych zarówno w opiece perinatalnej, jak i w opiece domowej dzieci, jeden psycholog zakończył pracę  

w Hospicjum 28 lutego 2018 r. 



 

5 

 dla opieki domowej udostępniony był całodobowy dostęp przez siedem dni 
w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza 
i pielęgniarkę17; 

 dla opieki perinatalnej zapewniono współpracę ze świadczeniodawcą udzielającym 
świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii18, opiekę położnej POZ oraz lekarza 
specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 

 zapewniono opiekę lekarzy z przynajmniej trzyletnim doświadczeniem 
w pediatrycznej opiece paliatywnej, 

 świadczenia realizowano do 28 dnia po porodzie. 
Wiceprezesi Zarządu poinformowali m.in., że w udzielaniu świadczeń Hospicjum 
wykorzystywało sprzęt medyczny w zakresie przekraczającym wymagania stawiane 
rozporządzeniem OPH, udostępniając w opiece domowej m.in.:  

 koncentrator tlenu każdemu dziecku, które wymagało tlenoterapii, przy zapewnieniu 
jednej sztuki sprzętu na 10 pacjentów, 

 ssak elektryczny każdemu dziecku, które wymagało ewakuacji wydzieliny z górnych 
dróg oddechowych, przy zapewnieniu jednej sztuki sprzętu na 10 pacjentów, 

 inhalatory wszystkim potrzebującym pacjentom19. 
  (dowód: akta kontroli str. 75-80, 110-111, 351-352) 

Udzielając świadczeń, Fundacja nie wykorzystywała posiadanych zasobów sprzętu 
wymaganego rozporządzeniem OPH typu: wózki inwalidzkie, balkoniki, laski i kule. 
Korzystano natomiast często z glukometrów, aparatu do pomiaru ciśnienia oraz z pomp 
infuzyjnych. Przy udzielaniu świadczeń Hospicjum korzystało z usług dwóch 
podwykonawców: w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych20 oraz w zakresie 
transportu sanitarnego21, przy czym w umowach nie ustalono ilościowego wykonania 
ww. usług. Ponadto Hospicjum podpisało umowy z siedmioma warszawskimi 
szpitalami, w tym z pięcioma o trzecim stopniu referencyjności22. W ramach koordynacji 
opieki pracownicy Hospicjum w zakresie usług perinatalnych kontaktowali się 
z lekarzami i położnymi udzielającymi świadczeń w placówkach wskazanych przez 
ciężarne pacjentki, a wsparcie po porodzie nie było ograniczane do 28 dni, stąd rodzice 
zmarłego dziecka mogli uczestniczyć w spotkaniach grupy wsparcia w żałobie tak 
długo, jak tylko taka pomoc była im potrzebna. 

(dowód: akta kontroli str. 83-107, 111-112, 351-355) 

1.3. W okresie objętym kontrolą Fundacja nie prowadziła list oczekujących na domową 
opiekę dzieci zgodnie z przyjętą w Hospicjum zasadą, że każde dziecko 
zakwalifikowane do opieki paliatywnej otrzymuje ją w czasie oczekiwanym przez 
pacjenta. Nie prowadziła też listy oczekujących do opieki perinatalnej, przy czym 
pierwsza konsultacja psychologiczna udzielana była w ciągu 24 godz. od daty 
zgłoszenia lub natychmiast po konsultacji lekarskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 83-107, 111-113) 
Na podstawie analizy dokumentacji 60 pacjentów z najdłuższymi okresami jakie 
upłynęły pomiędzy datą skierowania23 do Hospicjum a datą udzielenia im pierwszego 
świadczenia24 ustalono, że wyniósł on w przypadku opieki domowej dla dzieci  

                                                      
17 Był zorganizowany następująco: w dni powszednie w godz. od 16:00 do 8:00 rano dostępny był lekarz 

i pielęgniarka, w dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 8:00 do 8:00 dostępny był lekarz i trzy pielęgniarki,  
a w pozostałe godziny w dni powszednie dostępny był cały personel, przy czym wizyty wykonywane były zgodnie 
z harmonogramem ustalanym na codziennych dwóch odprawach personelu. 

18 Trzeci poziom referencyjny oraz neonatologii, w warunkach leczenia szpitalnego. 
19 W ww. rozporządzeniu OPH nie ustalono minimalnej liczby inhalatorów. 
20 Od 1 grudnia 2007 r. 
21 Od 1 grudnia 2009 r. 
22 To jest ze szpitalami: Mazowiecki Szpital Bródnowski, Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Samodzielny 

Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Centrum Metodyczna „Żelazna”, Szpital Bielański im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

23 Data skierowania nie jest tożsama z datą zgłoszenia się do Hospicjum. 
24 Po 30 pacjentów z każdego zakresu, to jest dla opieki domowej dzieci oraz opieki perinatalnej. 
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od 7 do 97 dni, a w przypadku opieki perinatalnej od 3 do 119 dni, przy czym żaden  
z pacjentów po zgłoszeniu się do Hospicjum nie oczekiwał na przyjęcie.   

 (dowód: akta kontroli str. 423-424, 429-432) 
Hospicjum wykazało, że ze względu na kontynuację opieki perinatalnej sprzed okresu 
objętego umową z MOW NFZ czas liczony od wystawienia skierowania do udzielenia 
pierwszego świadczenia w ramach kontraktu w wielu przypadkach był nawet ujemny 
i wynosił od -104 do 4 dni. Wiceprezesi podali w wyjaśnieniach m.in., że Hospicjum 
perinatalne gwarantuje świadczenia psychologa w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia, 
a czas jaki upływa od daty wystawienia pacjentce skierowania do daty przedłożenia  
w Hospicjum zależy wyłącznie od jej decyzji. Podali też m.in., że w przypadku domowej 
opieki dzieci ww. czas uzależniony jest od wielu czynników, takich jak m.in.: czas 
przebywania pacjenta w szpitalu, stan rozwoju dziecka (w tym odpowiednia jego waga, 
wiek itp.), stan wykonanych badań, decyzja rodziców dotyczącej umieszczenia dziecka 
pod opieką Hospicjum. Z wyjaśnień wynika, że według stanu na 30 czerwca 2018 r. 
żadne dziecko, ani żadna kobieta nie oczekiwali na przyjęcie do Hospicjum. 

(dowód: akta kontroli str. 356-360, 423-424, 429-432) 

1.4. W latach 2015-2018 (I półrocze) do Hospicjum zgłosiło się 78 pacjentów, którym 
Hospicjum nie udzieliło świadczeń OPH25, co było spowodowane w 27 przypadkach 
brakiem zgody rodziców, w dziewięciu skierowaniem spoza rejonu (miejsca 
zamieszkania na obszarze nieobjętym właściwością Hospicjum), w 10 zgonem  
w szpitalu przed przyjęciem pod opiekę Hospicjum, w 24 kwalifikacją do opieki 
długoterminowej, w trzech przypadkach brakiem wskazań do opieki paliatywnej,  
w dwóch niespełnianiem kryteriów socjalnych i po jednym przypadku: prowadzeniem 
żywienia pozajelitowego (dożylnego) w warunkach domowych, skierowaniem do 
ośrodka stacjonarnego i przejęciem przez inne hospicjum. 
Przed 1 lipca 2016 r. wszystkim chorym, którym odmówiono przyjęcia do Hospicjum 
wskazano innego świadczeniodawcę, a każde zgłoszenie odnotowano w prowadzonej 
dokumentacji, zgodnie z §10 zarządzenia nr 73/2013/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania  
i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna26. Wiceprezesi poinformowali 
m.in., że rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte pod opiekę Hospicjum, niezależnie od 
przyczyny, otrzymali informację dotyczącą innych form pomocy i rodzaju placówek 
oferujących taką pomoc oraz informację dotyczącą możliwości przyjęcia do Hospicjum 
w przyszłości. W przypadku pacjentów, którzy nie zostali przyjęci pod opiekę 
Hospicjum, pomimo posiadania skierowania, lekarz w notatce zapisywał powody 
odstąpienia od przyjęcia oraz dokumentował udzieloną rodzicom informację. 
Nie stwierdzono przypadków niezasadnego zaprzestania udzielania świadczeń 
pacjentowi. Najczęstszą przyczyną zaprzestania udzielania świadczeń była śmieć 
pacjenta, co miało miejsce w 65 przypadkach. W okresie objętym kontrolą wypisano 
z Hospicjum 34 pacjentów, z tego: 13 ze względu na ustabilizowanie się stanu zdrowia, 
15 decyzją rodziców, czterech ze względu na hospitalizację i trzech wskutek przejście 
do ośrodka stacjonarnego. Zaprzestano udzielania świadczeń OPH w przypadku dwóch 
pacjentów opieki domowej ze względu na prowadzenia żywienia dożylnego  
w pierwszym przypadku oraz skierowanie pacjenta do ośrodka stacjonarnego –  
w drugim przypadku. Nie stwierdzono, aby przyczyną nieobjęcia opieką przez 
Hospicjum był zbyt niski kontrakt z MOW NFZ lub też jednostka chorobowa nieujęta  
w rozporządzeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 143-144, 149, 157, 179) 

1.5. W okresie objętym kontrolą Hospicjum stosowało, ponad obowiązujące wymogi, 
dobre praktyki, mające na celu osiągnięcie i utrzymanie jak najwyższej jakości życia 
chorych, takie jak: m.in.: udzielanie pomocy materialnej pacjentom z innych hospicjów, 

                                                      
25 35 w 205 r., 21 w 2016 r., 13 w 2017 r. i 9 w I półroczu 2018 r. 
26 NFZ z 2013 r. poz. 73, ze zm., które obowiązywało do 30 czerwca 2016 r. 



 

7 

skuteczne pozyskiwanie darowizn w ramach organizacji pożytku publicznego, 
zapewnienie warunków godnego miejsca opieki w taki sposób jak, np. pomoc 
w dostosowywaniu pomieszczeń na potrzeby pacjentów czy adaptacja pomieszczeń 
i udostępnianie kontenerów, wspieranie kobiet w ciąży, w wyniku czego uzyskano 
stosunkowo niski współczynnik przerywania ciąży w ramach opieki perinatalnej, a także 
podejmowanie działań zmierzających do powstania ośrodka referencyjnego oraz 
inicjowanie standaryzacji opieki paliatywnej i hospicyjnej. 
W szczególności: 
– opracowano i wdrożono w Hospicjum dokument27 określający optymalne zasady 

funkcjonowania opieki domowej dzieci w celu osiągnięcia wysokiej jakości życia 
chorych, który był przekazywany rodzicom przez lekarzy i pielęgniarki przed 
przyjęciem dziecka do Hospicjum; 

– zatrudniono trzech pracowników socjalnych, którzy każdorazowo dokonywali wizji 
lokalnej w miejscu zamieszkania pacjenta i przeprowadzali wywiad socjalny 
powiązany z wypełnieniem dokumentu pn. Karta pomocy socjalnej, 
przeprowadzając przy tym badanie jakości opieki domowej własną metodą 
opracowaną przez Hospicjum28; w badanym okresie po ustaleniu jakości opieki 
i warunków socjalnych w domu pacjenta udzielono pomocy społecznej 21 pacjentom 
spośród 40 zbadanych pacjentów, przyjętych do Hospicjum i ich rodzinom, w formie 
finansowej oraz pomocy socjalnej i rzeczowej (np. finansowano remonty i prace 
adaptacyjne w miejscu zamieszkania dziecka lub dostarczano kontenery w zakresie 
niezbędnym do stworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków do 
prowadzenia opieki paliatywnej w warunkach domowych)29;  

– omawiano na odprawie w Hospicjum kwestionariusz pacjenta zawierający ocenę 
udzielonych świadczeń przez rodziców zmarłych dzieci30; 

– praktykowano odprawy personelu dwukrotnie w ciągu dnia, podczas których 
omawiane były wszystkie problemy medyczne, psychologiczne, socjalne i  duchowe 
pacjentów i ich rodzin; 

– wprowadzono system 24 godzinnej opieki, polegający na dostępie do świadczeń 
siedem dni w tygodniu o każdej porze dnia i nocy, umożliwiający bezzwłoczne 
rozwiązywanie wszystkich problemów; 

– ośmiu z 40 badanych pacjentów korzystało z pomocy od 38 do 44 wolontariuszy31; 
którymi kierował koordynator zatrudniony przez Fundację; 

– objęto dzieci32 indywidualnym nauczaniem prowadzonym przez lokalne szkoły; 
– dla rodzeństwa dzieci leczonych w opiece domowej organizowane były spotkania 

i wyjazdy w ramach grupy wsparcia; 
– udzielano opieki także po śmierci dziecka poprzez stworzenie możliwości udziału 

zainteresowanych osób w trzech grupach wsparcia w żałobie: dla rodziców, dla 
młodszego rodzeństwa (6-13 lat) oraz dla starszego rodzeństwa (młodzież powyżej 
13 lat i młodzi dorośli); 

– monitorowano stan otoczenia pacjenta i dwukrotnie powiadomiono sąd rodzinny 
w przypadku zagrożenia dobra dziecka z powodu niewłaściwej opieki rodziców33; 

                                                      
27 W 2015 r. pn. Standardy postępowania i procedury medyczne w hospicjach domowych dla dzieci. 
28 Na pomoc socjalną i ekonomiczną dla pacjentów Fundacja przeznaczyła: 468,2 tys. zł w 2015 r., 353,5 tys. zł  

w 2016 r., 190,5 tys. zł w 2017 r.  
29 W okresie objętym kontrolą pomoc finansowa i rzeczowa dotyczyła 21 spośród 22 badanych dzieci i wyniosła 

216,1 tys. zł.  
30 Ocena świadczeń dokonywana była przez rodziców w skali od 0 (jestem bardzo niezadowolony) do 10 (jestem 

bardzo zadowolony) wynosiła: 9,21 w 2015 r., 9,94 w 2016 r. i 9,21 w 2017 r. 
31 Do zadań wolontariuszy należy m.in. pomoc rodzicom w opiece nad chorym dzieckiem, pomoc w opiece nad 

zdrowym rodzeństwem, pomoc rodzinie w zajęciach dnia codziennego, np. w 2017 r. 32 wolontariuszy 
zarejestrowanych na stałe odwiedziło 603 razy 35 pacjentów. 

32 Z którymi można było nawiązać kontakt. 
33 Wystąpiły dwa przypadki braku możliwości współpracy z rodziną chorego dziecka (w 2015 r. oraz w 2018 r.),  

w wyniku czego skierowano sprawę do sądu rodzinnego, aby zapobiec wystąpienia sytuacji zaprzestania 
świadczenia opieki nad dzieckiem. 
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– opieką psychologa i fizjoterapeuty obejmowano na ogół wszystkich pacjentów. Na 
podstawie badanej próby 22 pacjentów ustalono, że w badanym okresie wizyty 
psychologa miały miejsce średnio 11 razy u jednego pacjenta, a więcej niż połowa 
pacjentów miała pięć lub więcej wizyt (nawet 60); a wizyty fizjoterapeuty miały 
miejsce średnio 21 razy u jednego pacjenta (więcej niż połowa pacjentów miała pięć 
lub więcej wizyt (nawet 100); 

– pozyskano środki finansowe tytułem pokrycia kosztów leczenia pacjentów 
Hospicjum głównie z: darowizn finansowych dla organizacji pożytku publicznego34, 
darowizn od osób fizycznych i prawnych, darowizn rzeczowych oraz prowadzonej 
działalności gospodarczej Fundacji35 w łącznej wysokości36: 8 571,5 tys. zł  
w 2015 r., 9 269,8 tys. zł w 2016 r., 8 305,5 tys. zł w 2017 r. i 1 907,8 tys. zł  
w 2018 r. (I półrocze). 

Fundacja nie zatrudniała terapeuty zajęciowego ani opiekunów wspomagających 
rodziców w opiece nad dzieckiem, gdyż zdaniem Wiceprezesów, jest to niepotrzebne 
przy dobrze zorganizowanym wolontariacie oraz indywidualnym nauczaniu. W zakresie 
możliwości utworzenia grupy wsparcia dla ciężko chorych dzieci przebywających we 
własnych domach Wiceprezesi poinformowali m.in., że wszystkie dzieci, które mogły 
opuścić miejsce zamieszkania korzystały z wakacji razem z rodzicami, finansowanymi 
przez Fundację. Podali ponadto m.in., że Hospicjum nie prowadzi grupy wsparcia dla 
personelu, gdyż w przypadkach wystąpienia ryzyka zespołu wypalenia zawodowego, 
pracownikowi proponowana jest indywidualna konsultacja psychologa, refundowana 
przez Fundację, przy czym w okresie objętym kontrolą nie odnotowano żadnego 
takiego przypadku. 

 (dowód: akta kontroli str. 118-120, 148-149, 287-288, 337-338, 434-436, 459-473) 
Założyciel Hospicjum dr hab. n. med. Tomasz Dangel wraz ze współpracownikami 
opracował standardy domowej opieki paliatywnej nad dziećmi w 1999 r.37, które były 
stosowane w Hospicjum do dnia zakończenia kontroli. Wszystkie pielęgniarki pracujące 
w Hospicjum posiadały certyfikat ukończenia kursu specjalistycznego, obejmującego  
w programie ww. standardy Fundacji38. Wiceprezesi podali w wyjaśnieniach m.in.,  
że Fundacja współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej, przy czym współpraca 
nie była sformalizowana i dotyczyła udzielania indywidualnej pomocy pacjentom39. 
Fundacja jest prekursorem opieki perinatalnej w Polsce, przyjmując pacjentów od 
1998 r. W Hospicjum nie ma systemu „kolejkowego”, a liczba leczonych pacjentów  
w tym samym czasie wynosi przeciętnie 29 osób, co jest zgodne z przyjętymi 
standardami. Przyjęcie nowego pacjenta powoduje wypis innego z najlepszym stanem 
zdrowia, który jest przekazywany pod opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej40.  

(dowód: akta kontroli str. 118-139) 
Wiceprezesi poinformowali m.in., że pediatryczna opieka paliatywna jest częścią 
pediatrii, gdyż pediatrzy, a nie specjaliści medycyny paliatywnej, znają się najlepiej na 

                                                      
34 Łączne darowizny w ramach organizacji pożytku publicznego (tzw. 1%) w okresie objętym kontrolą wyniosły 

11 299,0 tys. zł. 
35 W latach 2015-2017 środki pochodzące z innych źródeł pokrywały 84-86% wydatków na opiekę paliatywną, a tylko 

w wysokości 14-16% były pokrywane przez MOW NFZ. Np. w 2015 r. wpływy z innych źródeł niż NFZ dotyczyły 
odpowiednio: darowizn w ramach organizacji pożytku publicznego (1% podatku) 3 799,3 tys. zł, darowizn osób 
fizycznych i prawnych 1 789,3 tys. zł, darowizn rzeczowych 1 319,7 tys. zł, odsetek bankowych i pozostałych 
przychodów 268,9 tys. zł, przekazów z Urzędu m.st. Warszawy 54,8 tys. zł itp., a także z prowadzonej działalności 
gospodarczej 1 156,0 tys. zł. 

36 Bez działalności stomatologicznej. 
37 W Instytucie Matki i Dziecka, gdzie kierował Zakładem Opieki Paliatywnej. 
38 Za realizację przyjętych standardów odpowiada Artur Januszaniec, Prezes Fundacji, który jest obecny na 

odprawach zespołu. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełni inny lekarz. Egzekwowanie realizacji standardów 
nie należy do Rady Fundacji. 

39 Wiceprezesi wskazali m.in.: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Stołeczne 
Centrum Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgrowie oraz Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. 

40 Wypis dokonywany jest na podstawie standardów Fundacji lekarz stwierdza, że nastąpiła poprawa lub stabilizacja 
stanu zdrowia (w szczególności remisja w chorobie nowotworowej) i leczenie objawowe może być kontynuowane 
w ramach świadczeń opieki długoterminowej. Rodzice są uprzedzeni o takiej możliwości przed przyjęciem dziecka 
do hospicjum, co potwierdzają w dokumencie zgody na leczenie. 
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chorobach występujących u dzieci, stąd nadzór specjalistyczny nad hospicjami dla 
dzieci powinni sprawować konsultanci pediatrii, a nie medycyny paliatywnej. Natomiast 
w przypadku perinatalnej opieki paliatywnej świadczenia powinny być realizowane  
w placówkach, w których przekazywana jest informacja o rozpoznaniu wady letalnej. 
Takimi placówkami nie są hospicja dla dzieci, ale Poradnie USG, gdzie przekazywane 
są rodzicom rozpoznania prenatalne. 

1.6. Odnośnie problemów występujących przy realizacji świadczeń, Wiceprezesi podali 
m.in., że brak jest m.in.: jednolitych standardów obowiązujących w opiece domowej dla 
dzieci oraz występuje potrzeba wprowadzenia obowiązkowego kształcenia dla lekarzy 
i pielęgniarek w zakresie opieki OPH. Wskazali też na brak jednolitych rozwiązań 
w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej41.  
Wiceprezesi poinformowali, że Fundacja w okresie objętym kontrolą nie miała 
problemów finansowych, a problemy etyczno-prawne rozwiązywane były 
z wykorzystaniem opracowanych i wydanych przez Fundację wytycznych Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego pt. Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia 
podtrzymującego życie u dzieci, a także konsultacji prawników współpracujących 
z Fundacją. Wiceprezesi podali też m.in., że problemy organizacyjne były skutecznie 
rozwiązywane w oparciu o Standardy Fundacji, przy czym podstawowym problemem 
był jednostronny sposób zawierania umów przez MOW NFZ, bez negocjacji. 

(dowód: akta kontroli str. 121-122) 

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

2. Realizacja świadczeń zdrowotnych 

2.1. Na podstawie badania przeprowadzonego na bazie dokumentacji wybranych 
losowo 40 pacjentów, w tym w tym 22 w warunkach domowych dzieci i 18 w warunkach 
perinatalnej opieki paliatywnej stwierdzono m.in., że wszystkim pacjentom zapewniono 
świadczenia OPH udzielane przez lekarzy i pielęgniarki, zgodnie z warunkami ich 
udzielania wynikającymi z zawartych umów oraz z rozporządzenia w sprawie OPH, 
poza zachowaniem minimalnej częstotliwości wizyt lekarskich i pielęgnacyjnych,  
co dotyczyło wizyt pielęgniarskich u 11 z 22 pacjentów oraz wizyt lekarskich u trzech  
z 22 pacjentów przebywających w opiece domowej dzieci.  
W zakresie opieki domowej dzieci zapewniono ponadto m.in.: leczenie bólu trzem 
pacjentom, opiekę psychologa 21 pacjentom42, wizyty fizjoterapeuty43 21 pacjentom, 
rehabilitację 22 pacjentów44, wykonano wszystkie niezbędne badania, w tym 
diagnostyczne, wypożyczono w żądanej liczbie potrzebny pacjentom sprzęt medyczny. 
Wiceprezesi poinformowali m.in., że Hospicjum nie kierowało swoich pacjentów do 
opieki wyręczającej.  

(dowód: akta kontroli str. 105-107, 284, 395-400) 
Poza przypadkami opisanymi w części „Ustalone nieprawidłowości”, wizyty 
pielęgniarskie oraz lekarskie odbywały się z częstotliwością określoną rozporządzeniem 
w sprawie OPH, a przeprowadzał je personel posiadający stosowne kwalifikacje, 
wykazany przez Hospicjum w umowie OPH jako zasoby. 

(dowód: akta kontroli str. 284-285, 397-398, 374-378) 
W okresie objętym kontrolą, w ramach realizacji świadczeń gwarantowanych w ramach 
OPH, w tym w zakresie udzielania opieki psychologicznej, rehabilitacji, badań 
diagnostycznych, wypożyczalni sprzętu, przejazdu środkami transportu sanitarnego 

                                                      
41 Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący hospicjum perinatalnego został przekazany 

Ministrowi w 2018 r.  
42 W jednym przypadku rodzice odmówili możliwości skorzystania z wizyty psychologa. 
43 W przypadku częstości wizyt psychologa i fizjoterapeuty Wiceprezesi poinformowali, że rozporządzenie OPH nie 

reguluje tej kwestii, wiec częstotliwość w tym zakresie regulowali w zależności od aktualnych potrzeb dziecka 
i rodziny. 

44 W tym jednemu, który zmarł 9 stycznia 2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Hospicjum świadczyło odpowiednie usługi dla dzieci oraz usługi perinatalne. 
Wiceprezesi podali w wyjaśnieniach m.in., że wszyscy podopieczni Hospicjum (pacjenci 
wraz z rodzinami) objęci byli w okresie objętym kontrolą opieką psychologiczną 
niezależnie od rozpoznanych objawów. Celem prowadzonej opieki było zapobieganie 
sytuacjom kryzysowym jak również łagodzenie stresu związanego z opieką nad 
nieuleczalnie chorym dzieckiem; dodali także, że w przypadku rozpoznania ciężkich 
zaburzeń pacjent lub jego rodzina kierowani byli na konsultację psychiatryczną,  
a w sytuacji, gdy specjalista stwierdził chorobę psychiczną, podejmowane były kroki 
mające na celu zapewnienie dziecku bezpiecznej, specjalistycznej opieki w ośrodku 
stacjonarnym. 
W warunkach domowej opieki dla dzieci codzienną rehabilitację i fizjoterapię 
wykonywali rodzice dziecka przeszkoleni przez fizjoterapeutów Hospicjum. W sytuacji 
zaostrzenia objawów, fizjoterapeuta dostosowywał częstotliwość wizyt do aktualnych 
potrzeb chorego. Gdy stan zdrowia się ustabilizował wizyty odbywały się w trybie 
rutynowym. Niezbędny do codziennej rehabilitacji i fizjoterapii sprzęt dostarczany był 
bezpłatnie do domu każdego dziecka przez pracowników Hospicjum. Lekarze 
Hospicjum kierowali dzieci na badania diagnostyczne do placówek medycznych 
udzielających świadczeń w ramach kontraktów z MOW NFZ. Fundacja finansowała  
w takich przypadkach transport pacjenta, a w pilnych przypadkach zapewniła oraz 
finansowała konsultacje i badania w placówkach nieposiadających kontraktu z MOW 
NFZ lub zorganizowała i finansowała przyjazd lekarza do chorego. Badania 
laboratoryjne wykonywane były w ramach umowy o podwykonawstwo. Fundacja 
zapewniała odpowiedni sprzęt medyczny i pomocniczy niezbędny w domowej opiece 
dzieci. Rodzice nie ponieśli żadnych kosztów związanych z jego wypożyczeniem  
i dostarczeniem do domu. Najczęściej wykorzystywanym sprzętem przez 
podopiecznych domowej opieki dla dzieci był m.in. sprzęt medyczny i pomocniczy tego 
typu jak: asystor kaszlu, koncentrator tlenu (jeśli w miejscu zamieszkania pacjenta były 
częste przerwy w dostawie energii elektrycznej dostarczany był również agregat 
prądotwórczy), inhalator, jonizator powietrza, ssak, łóżko wielopozycyjne, materac 
przeciwodleżynowy, hand massager, podnośnik do transportu chorego. 

(dowód: akta kontroli str. 285-286, 382-383) 

2.2. Na podstawie dokumentacji medycznej 40 pacjentów, których objęto badaniem 
stwierdzono m.in., że: 

 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 przetwarzania45 – dokumentacja zawierała m.in. informacje dotyczące 
stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, 
pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, w tym m.in. monitorowano objawy somatyczne; 

 dokumentacja prowadzona była w postaci elektronicznej, w której odnotowywano 
wszystkie porady lub wizyty personelu medycznego; 

 we wszystkich przypadkach do dokumentacji załączono skierowanie stanowiące 
podstawę objęcia opieką przez Hospicjum; 

 wizyty personelu medycznego w domu chorego były potwierdzone w kartach wizyt; 

 w przypadkach pacjentów niezdolnych do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie 
świadczenia OPH, pisemne zgody uzyskano od ich przedstawiciela ustawowego lub 
Sądu – dotyczyło to czterech pacjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 286, 382-383) 
Hospicjum perinatalne jest uznawane nie jako placówka (np. hospicjum lub poradnia), 
ale jako model medycyny perinatalnej oparty na szacunku dla życia i godności 
nieuleczalnie chorego dziecka (płodu i noworodka). Zapewnia wszechstronną opiekę 
kobiecie ciężarnej po prenatalnym rozpoznaniu wady letalnej płodu, które zostało 
zweryfikowane w ośrodku referencyjnym. Przed porodem opieka perinatalna obejmuje 

                                                      
45 Dz.U. z 2015 r. poz. 2069. 
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całościową opiekę nad kobietą ciężarną: medyczną, psychologiczną i duchową, jak 
również wsparcie w żałobie niezależnie od okresu straty dziecka. Po porodzie obejmuje 
paliatywną opiekę neonatologiczną, domową opiekę paliatywną oraz opiekę 
długoterminową (w Hospicjum został opracowany i wdrożony algorytm 
wieloscenariuszowego postępowania w zależności od sytuacji badanej ciąży) i w tym 
względzie stanowi alternatywę wobec eugenicznej aborcji oraz uporczywej terapii. 
Prowadzona przez Fundację WHD Poradnia USG Agatowa jest ośrodkiem 
referencyjnym kardiologii płodowej typu C, do którego kierowane są pacjentki z całego 
kraju. W poradni USG weryfikowane są wstępne diagnozy postawione w innych 
ośrodkach i w przypadku rozpoznania śmiertelnej wady płodu, rozpoczyna się opieka 
hospicjum perinatalnego. Po badaniu ultrasonograficznym rodzice są zapraszani na 
rozmowę o wynikach badania, którą prowadzi prof. dr hab. n. med. Joanna 
Szymkiewicz-Dangel w towarzystwie psychologa. Po uzyskaniu informacji medycznych 
dotyczących diagnozy i prognozy, rodzice zostają z psychologiem. Jest to czas na 
ujawnienie emocji, jakie towarzyszyły rodzicom w czasie badania, a także tych, z jakimi 
przyszli. Celem spotkania z psychologiem jest uzyskanie wsparcia emocjonalnego 
w sytuacji niepomyślnej diagnozy u nienarodzonego dziecka.  
Jeśli obecni na konsultacji rodzice na podstawie badania USG lub genetycznego 
dowiedzieli się, że ich nienarodzone dziecko ma ciężkie i nieodwracalnego 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które może być 
podstawą do przerwania ciąży, psycholog informuje o wszystkich możliwych 
konsekwencjach emocjonalnych i psychicznych każdej możliwej opcji postępowania. 
Stara się rzeczowo przedstawić jak może czuć się i co myśleć kobieta, która przebyła 
zabieg terminacji ciąży, a co może być ważne i trudne dla jej partnera. Psycholog 
z reguły prosi rodziców do wypowiedzenia powodów, które skłaniają ich do takiej, a nie 
innej decyzji. Podobnie w sytuacji utrzymywania ciąży przedstawiane są wszystkie 
możliwe konsekwencje emocjonalne decyzji.  Psycholog przedstawia, w obu opcjach, 
możliwy sposób funkcjonowania dzieci z przedstawionym przez lekarza rozpoznaniem. 
Jeśli rodzice sobie życzą, otrzymują kontakt do innych rodziców dzieci z takim samym 
rozpoznaniem. W czasie konsultacji z psychologiem, nie diagnozuje się rodziców, 
a stara rozpoznać potrzeby konkretnej pary i wspólnie zastanawia się jak można je 
zaspokoić. Szczególny nacisk kładzie się na rozpoznanie możliwych źródeł wsparcia 
dla rodziców dziecka (m.in. krewni, przyjaciele), ale także stara się zdobyć informacje 
o pozostających pod opieką dzieciach danej rodziny. Psycholog przekazuje informacje 
w sposób otwarty, szczery, dostosowany do wieku i możliwości 
intelektualnych  komunikacji z dziećmi; a także,  jeżeli rodzice sobie tego życzą, 
o sposobach przekazywania niepomyślnych wiadomości. 
Na podstawie 18 badanych przypadków objęcia opieką perinatalną stwierdzono, 
że w ramach tej opieki jednej rodzinie udzielano od jednej do czterech porad lekarskich 
(średnio 1,4) oraz od jednej do czterech porad psychologa (średnio 1,8).  

 (dowód: akta kontroli str. 147-151, 459-473) 
Hospicjum monitorowało jakość sprawowanej opieki w odniesieniu do odleżyn. 
Pielęgniarka podczas każdej wizyty sprawdzała powłoki skórne pacjenta pod kątem 
zmian mogących się pojawić. Odleżyny dokumentowane były w postaci zdjęć i nagrań 
video, z którymi zapoznawał się zespół Hospicjum podczas odpowiedniej odprawy, 
kiedy podejmowane były decyzje terapeutyczne. Fundacja zakupiła specjalne 
urządzenie do leczenia próżniowego dużych, trudno gojących się odleżyn, a w celu 
prewencji stosowano w Hospicjum materace przeciwodleżynowe dla wszystkich 
pacjentów.  

2.3. Ponadto, jak wynika z wyjaśnień, w Hospicjum realizowano także inne dobre 
praktyki. W ramach pracy socjalnej wspomagano pacjentów w zakresie pomocy 
w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności 

i należnych zasiłków (np. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 4000+  
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek pogrzebowy), wsparcia 
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w poszukiwaniach pracy, wsparcia w kontaktach z różnego rodzaju urzędami 
pomocowymi. W ramach pomocy socjalnej zapewniono wszystkim pacjentom 
refundację leków i środków pielęgnacyjnych, a w sytuacjach kryzysowych także wypłatę 
zasiłków celowych (np. zasiłek finansowy na opał, zasiłek świąteczny na zakupy 
żywnościowe, zasiłek wakacyjny na wyjazd wypoczynkowy, zasiłek na szafkę na leki, 
zasiłek na drobny sprzęt medyczny). 
W okresie objętym kontrolą 13 rodzin otrzymało pomoc w załatwieniu formalności 
związanych z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności i na jego podstawie 
zasiłków i świadczeń z instytucji do tego właściwych (Wydziały Świadczeń Rodzinnych, 
Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej), a także zasiłkiem pogrzebowym (ZUS). 
Dzięki otrzymywanym zasiłkom wszystkim rodzinom poprawiła się i ustabilizowała 
sytuacja ekonomiczna. Pięć rodzin otrzymało pomoc w załatwieniu formalności 
związanych ze zgonem i pochówkiem dziecka (m.in. w Urzędzie Stanu Cywilnego,  
w zakładzie pogrzebowym, w kościele parafialnym, na cmentarzu). Z uwagi na śmierć 
dziecka i ogrom przeżyć w tym dniu, pracownik socjalny towarzyszył rodzicom i służył 
im radą w podejmowaniu decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 365-388) 

2.4. Przeprowadzone badanie dotyczące dokumentacji 40 pacjentów wykazało,  
że zgodnie z § 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej46, przy realizacji świadczeń Hospicjum zachowało należytą staranność oraz 
podejmowało działania mające na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych 
świadczeń. W latach 2015-2018 (I półrocze) do Hospicjum nie wpłynęła żadna skarga 
na sposób udzielania świadczeń OPH. 

 (dowód: akta kontroli str. 81-82, 286, 382-383) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci nie zapewniło wszystkim pacjentom hospicjum 
domowego, wymaganej przepisami prawa, częstotliwości wizyt personelu medycznego. 
W ramach opieki nad 11 pacjentami, których dokumentacja objęta została badaniem 
(22), wizyty pielęgniarskie odbyły się z częstotliwością mniejszą niż dwa razy  
w tygodniu, natomiast w przypadku opieki nad trzema pacjentami (z 22) porady 
lekarskie odbyły się z częstotliwością mniejszą niż dwa razy w miesiącu, a więc 
niezgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie OPH w rozdziale II ust. 4 pkt 447.  
W wyniku ww. sytuacji łącznie pozbawiono 14 wizyt lekarskich trzech pacjentów oraz 
272 wizyt pielęgniarskich 11 pacjentów. 

 (dowód: akta kontroli str. 342-343, 395-398, 459-473) 
Wiceprezesi podali w wyjaśnieniach m.in., że Hospicjum dokłada wszelkich starań, aby 
zachować wymogi określające minimalna liczbę wizyt pielęgniarskich i lekarskich. 
W sporadycznych przypadkach, gdy jedno dziecko wymaga zwiększonej częstotliwości 
wizyt, dopuszcza się niezrealizowanie wymaganego minimum u dzieci w stanie 
stabilnym. I dodali, że w przypadku operowania średnimi wizyt sytuacja wygląda 
zupełnie inaczej, gdyż brak wymaganej częstotliwości wyniósł odpowiednio dla: wizyt 
pielęgniarskich 41,9% (dotyczył 9 pacjentów) oraz dla wizyt lekarskich 0,6% (dotyczył 
jednego pacjenta). Wiceprezesi wskazali ponadto, iż w latach 2015-2018 I półrocze 
brak zachowania wymaganej częstotliwości wizyt dotyczył 280 z 1 180 wizyt 
pielęgniarskich, co stanowiło 23,7% wszystkich wizyt oraz 31 z 540 wizyt lekarskich,  
co stanowiło 5,7% wszystkich wizyt. 

 (dowód: akta kontroli str. 395-398) 

                                                      
46 Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm. 
47 Częstotliwość wizyt lekarskich i pielęgniarskich wyliczono jako średnią liczbę wizyt odpowiednio w miesiącu  

i tygodniu w  danym okresie objętym opieką. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. Rozliczanie się z MOW NFZ 

3.1. Raporty statystyczne przekazywane drogą elektroniczną, będące podstawą 
rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w miesięcznych okresach 
sprawozdawczych 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) stwierdzono, że dni opieki wykazano prawidłowo, 
z uwzględnieniem przerw w opiece wykorzystanych na udzielanie świadczeń u innych 
świadczeniodawców oraz prawidłowo wykazywano jednostki rozliczeniowe. Ewentualne 
błędy sprawozdawczości korygowane były na etapie poprzedzającym wystawienie 
dokumentu pn. „żądania rozliczenia”, z tym, że w przypadku czterech pacjentów do 
zapłaty wykazano inne okresy objęte świadczeniem niż wystąpiły one 
w rzeczywistości48. 
Wiceprezesi podali w wyjaśnieniach m.in., że w początkowej fazie realizacji kontraktu 
na opiekę perinatalną występowały w sprawozdawczości niezgodności pomiędzy 
świadczeniami raportowanymi do MOW NFZ przez Fundację, a świadczeniami innych 
placówek medycznych. I dodali m.in., że od chwili ustalenia przez MOW NFZ sposobu 
raportowania umożliwiającego rozliczenie wykonanych świadczeń w formie jednego 
dnia usługi rozliczenia ryczałtowego, problemy nie występują.  

(dowód: akta kontroli str. 333-336, 342-343, 429-432) 

3.2. W latach objętych kontrolą MOW NFZ przeprowadził w Hospicjum jedną kontrolę  
w zakresie OPH (czerwiec-sierpień 2015 r.), w szczególności w zakresie oceny 
zasadności kwalifikacji świadczeniobiorców do świadczeń. Pozytywnie oceniono m.in. 
wykazanie 411 świadczeń (osobodni) zgodnie z wpisami w dokumentacji medycznej, 
zasadność objęcia opieką Hospicjum dla sześciorga dzieci, przestrzeganie procedur 
związanych z odstąpieniem od leczenia pacjentów, a także wykazywanie do zapłaty 
świadczeń za kontrolowany okres (lata 2012-2015 I półrocze). Kontrolą nie objęto 
posiadanych kwalifikacji personelu oraz dostępu pacjentów do sprzętu. 
Nieprawidłowym było m.in.: umieszczenie w dokumentacji medycznej trzech 
świadczeniobiorców wspólnych wpisów z wizyt pracowników u pacjentów49; brak 
zamieszczenia w Kartach wizyt w domu chorego sześciu pacjentów Informacji dla 
pacjenta lub opiekuna dotyczących dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
niewystarczająca częstotliwość wizyt personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, brak 
podpisów pacjenta lub opiekuna na każdej stronie Karty wizyt w przypadku jednego 
pacjenta. W wyniku kontroli nie dokonano korekty raportów statystycznych i faktur. 
Hospicjum wywiązało się z zaleceń pokontrolnych oraz uiściło terminowo karę umowną 
w wysokości 16,4 tys. zł. Wiceprezesi poinformowali m.in., że w okresie objętym 
kontrolą Fundacja nie prowadziła sporu sądowego z MOW NFZ w zakresie świadczeń 
OPH. 

(dowód: akta kontroli str. 77, 105-107, 187-257, 293, 315, 404-405) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W przypadku trzech pacjentów z 40 poddanych badaniu do zapłaty wykazano inne 
okresy sprawozdawcze objęte świadczeniem niż wystąpiły w rzeczywistości, co 
spowodowało, że Fundacja otrzymała od MOW NFZ mniejsze środki, aniżeli jej się 
należały. Dotyczyło to pacjentów oznaczonych numerami: 

 01, któremu udzielono świadczenia od 27 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.50, 

a rozliczono od 7 marca 2018 r. do 7 marca 2018 r., co  jak poinformowali 

Wiceprezesi  zostało już sprostowane; 

                                                      
48 Dotyczyło pacjentów oznaczonych numerami: 01, 19, 36 i 40. 
49 Np. pielęgniarki i rehabilitanta, lekarza i rehabilitanta. 
50 Jeden dzień rozliczenia ryczałtowego w opiece perinatalnej. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 19, któremu udzielono świadczenia od 11 stycznia 2015 r. do 29 stycznia 2015 r., 

a rozliczono od 10 stycznia 2015 r. do 29 stycznia 2015 r., co  jak poinformowali 

Wiceprezesi  spowodowane było błędem popełnionym przy wprowadzaniu danych 
do systemu informatycznego, o którego sprostowanie zamierzają zwrócić się do 
NFZ 15 października 2018 r.; 

 40, któremu udzielono świadczenia od 14 marca 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r., 

a rozliczono od 22 marca 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r., co  jak poinformowali 

Wiceprezesi  spowodowane było błędem popełnionym przy wprowadzaniu danych 
do systemu informatycznego, który nie wywołał skutków negatywnych dla NFZ jako 
płatnika, ale zamierzają zwrócić się do NFZ o możliwość jego prawidłowego 
rozliczenia. 

W wyniku zaniżenia świadczeń o 15 osobodni w 2018 r. i zawyżenia ich o jeden 
osobodzień w 2015 r. Fundacja nie otrzymała należnego wynagrodzenia w kwocie 
1 272,56 zł.51 

 (dowód: akta kontroli str. 77, 333-336, 342-343, 429-432) 

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 prawa częstotliwości wizyt 
personelu medycznego, 

2) wskazywanie w raportach, będących podstawą rozliczeń i płatności z MOW NFZ  
z prawidłowych okresów udzielania 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,     listopada 2018 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler: 
 

Jerzy Tchórzewski  
główny specjalista k.p.  

 
 

                                                      
51 Na kwotę tę złożyło się zawyżenie, w przypadku pacjenta nr 19, o jeden osobodzień, to jest o kwotę 76,00 zł 

(zgodnie z kontraktem z 2015 r.) oraz zaniżenie, w przypadku pacjenta nr 40, o 15 osobodni należnego Fundacji 
wynagrodzenia za udzielenie świadczenia (zgodnie z kontraktem z 2018 r.), to jest o kwotę 1 348,56 zł 
(56,19 zł/jednostkę * 15 osobodni * 1,6 jedn./osobodzień = 1 348,56 zł).  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


