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I. Dane identyfikacyjne 
Narodowy Fundusz Zdrowia Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze, 
ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra (dalej: OW NFZ lub Oddział). 

 

Piotr Bromber, dyrektor OW NFZ  od 31 grudnia 2015 r.1 

Poprzednio  funkcję kierownika jednostki pełnił: Stanisław Łobacz, dyrektor OW NFZ  
w okresie od 15 maja 2008 r. do 30 grudnia 2015 r. 

 

1. Planowanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

2. Kontraktowanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

3. Rozliczanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

 

2015-2018 (I połowa)2  

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze 

 

 

Tomasz Przybysz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/92/2018 z dnia 17 września 2018 r. 

Marzena Mielcarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/93/2018 z dnia 17 września 2018 r. 

 (akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      

1 W okresie od 31 grudnia 2015 r. do 11 lipca 2018 r. p.o. dyrektora. 
2 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. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Planowanie, kontraktowanie i rozliczanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej 
(dalej: OPH) było prowadzone w sposób prawidłowy, tak aby zapewnić dostępność 
świadczeń OPH na obszarze województwa. 

Zaplanowane przez Oddział świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju opieka 
paliatywna i hospicyjna zapewniały dobrą dostępność do świadczeń na terenie 
województwa lubuskiego za wyjątkiem perinatalnej opieki paliatywnej (z powodu 
braku oferentów/braku ofert spełnających wymagane warunki). W ocenie NIK, aby 
zwiększyć rzetelność planowania i wiedzę o zapotrzebowaniu, Oddział powinien 
rozważyć uwzględnianie również innych zmiennych, takich jak np. liczba osób 
kwalifikujących się do udzielenia OPH. Należy wskazać, że wskaźnik liczby jednostek 
rozliczeniowych na 10 tys. ubezpieczonych w hospicjum domowym dla dzieci 
plasował  województwo lubuskie na ostatnim miejscu w kraju. 

Przygotowanie oraz organizacja pracy powoływanych komisji do przeprowadzenia 
konkursu ofert (rokowań) na zawarcie umowy o udzielanie świadczań zapewniały 
rzetelne prowadzenie procesu kontraktowania świadczeń.  

Proces kontraktowania przez OW NFZ świadczeń OPH przebiegał prawidłowo. 
Poprawnie oceniano spełnienie przez oferentów warunków zapewnienia jakości, 
kompleksowości, dostępności, ciągłości i ceny udzielanych świadczeń. W Oddziale 
stworzono też odpowiednie warunki dla transparentności etapu negocjacji. Podczas 
aneksowania umów OW NFZ stosował jednolite zasady wobec wszystkich 
świadczeniodawców i rzetelnie weryfikował potencjał świadczeniodawców 
w kontekście spełniania warunków koniecznych do realizacji świadczeń.  

OW NFZ, poza ośmioma przypadkami, prawidłowo rozliczał realizację świadczeń 
OPH. Oddział w odpowiedni sposób rozpatywał zgłaszane skargi, m.in. 
przeprowadzając dwie kontrole doraźnie u świadczeniodawców. W ocenie NIK, 
w celu zapewnia rzetelnego monitorowania i rozliczania świadczeń, wskazane 
byłoby  wzmocnienie kontroli nad ich realizacją, w tym rozważenie ujmowania 
w planach kontroli OW NFZ, kontroli dotyczących realizacji umów w rodzaju opieka 
paliatywna i hospicyjna. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

1.1. W latach 2015-2018 (I półrocze)6, w zakresie kontraktowania świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w Oddziale przyjęto  
następujące obszary: 

 dla hospicjów stacjonarnych/oddziałów medycyny paliatywnej - 5 obszarów - 
grupa sąsiadujących powiatów, 

 dla hospicjów domowych - 12 obszarów - powiat (miasta Gorzów Wlkp. oraz 
Zielona Góra połączono z powiatami ziemskimi), 

 dla hospicjów domowych dla dzieci - 2 obszary - grupy powiatów w 2015 r., 
1 obszar – województwo lubuskie od 2016 r., 

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

opisowej. 
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Dalej: okres objęty kontrolą. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 
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 dla poradni medycyny paliatywnej - 3 obszary - grupy powiatów w 2015 r., 
1 obszar - województwo lubuskie od 2016 r.,  

 dla perinatalnej opieki hospicyjnej - 2 obszary – grupy powiatów w 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 235-340, 64) 

Planując wydatki na świadczenia OPH, na lata 2015-2018 (I półrocze), Oddział brał 
pod uwagę wskaźniki dostępności do świadczeń w przeliczeniu na 10 tys. 
ubezpieczonych, stopień dotychczasowej realizacji umów, liczbę łóżek 
zarejestrowaną w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dane 
oraz prognozy liczby miejsc w opiece paliatywno-hospicyjnej zawarte w mapach 
potrzeb zdrowotnych dla województwa lubuskiego w zakresie 30 grup chorób oraz 
opinie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji7. W Oddziale nie 
zdefiniowano regionalnych priorytetów w zakresie świadczeń  
w rodzaju OPH. 

(dowód: akta kontroli str. 35, 41-45, 244-245, 282, 299, 329) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, w Oddziale na bieżąco śledzone są informacje 
przekazywane przez świadczeniodawców dotyczące liczby pacjentów, dane 
dotyczące liczby podmiotów mogących realizować świadczenia, kadry, sprzętu, 
ewentualne skargi pacjentów dotyczące czasu oczekiwania. W ramach bieżącej 
współpracy (np. spotkania) z jednostkami samorządu terytorialnego, Oddział 
pozyskuje informacje o zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców na 
danym terenie, współpracuje m.in. z organizacjami pacjenckimi w celu zapoznania 
się z problematyką zdrowotną danej grupy podopiecznych. W okresie objętym 
kontrolą OW NFZ posiadał dane z zakresu list oczekujących w przypadku poradni 
medycyny paliatywnej, a od lipca 2017 r. również w przypadku oddziałów medycyny 
paliatywnej8. Dyrektor wyjaśnił, że zakres posiadanych danych wiązał się ze 
zmianami w zakresie sprawozdawczości komunikatem XML, które obowiązywały 
w NFZ od kwietnia 2015 r. OW NFZ nie podejmował działań w celu uzyskiwania 
danych z zakresu list oczekujących dla pozostałych zakresów, ponieważ 
świadczeniodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami nie posiadali takiego 
obowiązku. W okresie styczeń – marzec 2015 r. Oddział posiadał wskazane dane  
z wszystkich zakresów. Oddział nie dysponował też zestawieniami dotyczącymi 
poziomu wykorzystania łóżek.  

(dowód: akta kontroli str. 43-45, 50-51, 373, 400, 725-743) 

Na etapie planowania świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzono również analizę 
epidemiologicznę w zakresie przede wszystkim zachorowalności na nowotwory, np. 
przyczyny zgonów w województwie lubuskim, struktura leczonych wg rozpoznanych 
jednostek chorobowych i problemów zdrowotnych, struktura wiekowa leczonych na 
wybrane rozpoznania ICD10, liczba zachorowań oraz zgonów na nowotwory 
złośliwe w województwie lubuskim na tle kraju, struktura zachorowań oraz zgonów 
w województwie oraz w kraju. Przy sporządzaniu planu zakupu świadczeń Oddział 
nie analizował danych epidemiologicznych dotyczących dynamiki umieralności na 
jednostki chorobowe kwalifikujące do OPH w poszczególnych powiatach ani liczby 
dzieci kwalifikujących się do świadczeń w hospicjum domowym w poszczególnych 
powiatach.  

(dowód: akta kontroli str. 401, 403-429, 725-743) 

                                                      
7 Wycena świadczeń częściowo uwzględniana była podczas analiz dotyczących lat 2017 i 2018, uwzględnienie 
wyceny świadczeń AOTMiT w pełni planowane jest na 2019 rok. 
8 Według stanu na dzień 6 listopada 2018 r., jak również w okresie od lipca 2017 r. do końca I półrocza 2018 r. 
W okresie kwiecień 2015 r. – czerwiec 2017 r. OW NFZ posiadał dane jedynie w zakresie poradni medycyny 
paliatywnej.   
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OW NFZ podczas analiz związanych z planowaniem świadczeń OPH nie 
uwzględniał uwag konsultantów wojewódzkich w dziedzinach medycyny paliatywnej 
oraz pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Przyczyną powyższego, zgodnie 
z wyjaśnieniami Dyrektora, był fakt udziału ww. konsultantów w realizacji świadczeń 
zakontraktowanych z OW NFZ. W raportach rocznych za wszystkie lata 2015-2017 
konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej wskazywał m.in., że 
w województwie lubuskim: 

 dostępność w zakresie lecznictwa szpitalnego jest dobra, w przypadku 
oddziałów medycyny paliatywnej czas oczekiwania na świadczenie jest krótki, 
w raporcie za 2017 rok wskazano na potrzebę powstania nowych jednostek 
stacjonarnych w dwóch powiatach,  

 dostępność w przypadku lecznictwa ambulatoryjnego jest dobra, każdy powiat 
ma zapewnioną dostępność do świadczeń w zakresie opieki hospicyjnej 
domowej, wskazano jednocześnie na występujące nadwykonania, raporty nie 
wyszczególniały problemów dotyczących hospicjum domowego dla dzieci9, 
w przypadku poradni medycyny paliatywnej, w latach 2015-2016 dostępność 
była ograniczona, natomiast w 2017 r. dostępność wzrosła, wskazano jednak, 
że kontrakty są niewielkie, 

 dostępność w zakresie zaplecza diagnostycznego, zasobów kadrowych oraz 
potrzeb kadrowych jest dobra, 

 w odniesieniu do jednostek, które należałoby reorganizować lub w zakresie 
których można/należy podjąć działania zmierzające do zmiany stopnia 
referencyjności wskazano brak potrzeb reorganizacji, 

 zaznaczono, że potrzeby w zakresie opieki paliatywnej na najbliższe lata będą 
wzrastać.  

(dowód: akta kontroli str. 44, 76-120) 

Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, w raportach 
z wykonywania zadań w latach 2016 i 2017, również wskazywał m.in. na dobrą 
dostępność w zakresie lecznictwa szpitalnego, lecznictwa ambulatoryjnego, 
zaplecza diagnostycznego, zasobów i potrzeb kadrowych. Ponadto, podnosząc 
problem niskich limitów zakontraktowanych świadczeń, nie wskazał jednocześnie 
obszarów województwa, na których występuje brak jednostek specjalistycznych, 
kadry medycznej, odpowiedniego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, 
a także wykazał brak jednostek, które należy reorganizować lub w zakresie których 
można/należy podjąć działania zmierzające do zmiany stopnia referencyjności.  

(dowód: akta kontroli str. 122-128) 

1.2. Oddział wydatkował10 na opiekę paliatywną i hospicyjną udzieloną w latach 
2015 – 2018 (I połowa) w województwie lubuskim11: 

 na opiekę w warunkach stacjonarnych 16.831,02 tys. zł12,  

 w warunkach ambulatoryjnych 254,98 tys. zł13, 

 w warunkach domowych dla dorosłych 28.297,82 tys. zł14,  

 w warunkach domowych dla dzieci 1.143,12 tys. zł15. 

                                                      
9 Wskazano natomiast, że w latach 2014, 2016, 2017 liczba zakontraktowanych osobodni była większa od liczby 
wykonanych osobodni. 
10 Wielkości zapłacone razem z nadwykonaniami. 
11 Wykonanie planu finansowego OW NFZ w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej było następujące: za 2015 
r.: 11008,23 tys. zł, za 2016 r.: 12064,62 tys. zł, za 2017 r.: 16501,20 tys. zł.  
12 W latach 2015-2018 (I połowa) odpowiednio 17.273,35, 20.449,80, 128.058,15 oraz 62.029,55 jednostek 
rozliczeniowych 
13 W latach 2015-2018 (I połowa) odpowiednio 1.447, 1.712, 1.745,37 oraz 824,67 jednostek rozliczeniowych. 
14 W latach 2015-2018 (I połowa) odpowiednio 180.779, 188.778, 198.006 oraz 88.032 jednostek 
rozliczeniowych. 
15 W latach 2015-2018 (I połowa) odpowiednio 3.805, 3813, 7.105,60 oraz 3.476,80 jednostek rozliczeniowych. 
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W 2017 r. odnotowano wzrost liczby świadczeń w stosunku do roku 2015 w 
przypadku OPH w warunkach domowych dla dorosłych16 oraz OPH w warunkach 
ambulatoryjnych17. Świadczenia OPH w warunkach stacjonarnych pozostawały na 
zbliżonym poziomie18, natomiast w przypadku OPH w warunkach domowych dla 
dzieci wystąpił spadek udzielonych świadczeń19. Liczba osobodni w 2017 r. 
zwiększyła się w stosunku do 2015 r. w przypadu świadczeń OPH w w warunkach 
domowych dla dorosłych, dla dzieci oraz w warunkach stacjonarnych20. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 445, 654) 
Oddział nie poniósł wydatków na perinatalną opiekę paliatywną w okresie objętym 
kontrolą21. Ogłoszone w 2017 r. postępowania konkursowe zostały unieważnione  
z powodu braku ofert oraz odrzucenia jedynej złożonej oferty w postępowaniu  
(z powodu nieprzedstawienia przez oferenta wszystkich wymaganych dokumentów; 
po wezwaniu do usunięcia braków formalnych, Oddział otrzymał od oferenta 
informację o niemożności usunięcia ww. braków i odstąpieniu od składania oferty). 
W dniu 4 października 2018 r. OW NFZ ogłosił kolejne postępowania w tybie 
konkursu ofert, które również zostały unieważnione w związku z brakiem ofert (nie 
wpłynęła żadna oferta).  

(dowód: akta kontroli str. 8, 26-30, 49, 260, 344, 354, 355-372) 
 (dowód: akta kontroli str. 8, 260) 

1.3. Pierwotne wielkości zakontraktowane w zakresie opieki w warunkach 
stacjonarnych uległy zwiększeniu z 3.702,09 tys. zł w 2015 r. do 5.633,11 tys. zł w 
2017 r.22  W latach 2015-2016 nie wystąpiły nadwykonania, natomiast w 2017 
nadwykonania wyniosły 413,32 tys. zł23 (stanowiły 7% ogółu zapłaconych wielkości), 
a w I połowie 2018 r.24 wyniosły 159,77 tys. zł25.  

W przypadku OPH w warunkach ambulatoryjnych pierwotne wielkości 
zakontraktowane zwiększyły się z 69,30 tys. zł w 2015 do 133,56 tys. zł w 2017 r.26 
W latach 2015-2016 nie wystąpiły nadwykonania, natomiast w 2017 nadwykonania 
wyniosły 3,84 tys.27 (3,9% ogółu zapłaconych wielkości), a w I półroczu 2018 r. 
stanowiły one 8,03 tys. zł28.  

W przypadku OPH w warunkach domowych dorosłych pierwotnie zakontraktowanej 
wielkości 6.085,65 tys. zł w 2015 r. odpowiadała kwota 7.222,86 tys. zł w 2017 r., 
natomiast w przypadku dzieci kwoty te stanowiły odpowiednio 262,80 tys. zł oraz 
377,71 tys. zł. Nadwykonania w zakresie OPH w warunkach domowych odnotowano 
w latach 2016, 2017 i 2018 (I półrocze),  a ich wartości stanowiły odpowiednio 1,4% 
w 2016 r. i 11,5% w 2017 r. ogółu wielkości zapłaconych.  

                                                      
16 9.649 świadczeń w 2015 r. wobec 9.860 świadczeń w 2017 r. 
17 1.447 świadczeń wobec 1.763 świadczeń w 2017 r. 
18 1.023 świadczeń w 2015 r. wobec 988 świadczeń w 2017 r. 
19 180 świadczeń w 2015 r. wobec 92 w 2017 r. 
20 Wzrost odpowiednio z: 183.791 do 200.470; 3.805 do 4.441; 17.249 do 20.825. 
21 W Planie zakupów świadczeń zdrowotnych na 2018 r. wykazano świadczenia z zakresu perinatalnej opieki 
paliatywnej. W pierwotnym planie finansowym na udzielanie perinatalnej opieki paliatywnej zaplanowano kwotę 
101,59 tys. zł (na I półrocze 2018 r.). 
22 Na I półrocze 2018 r. pierwotnie zakontraktowano 61.162 jednostki rozliczeniowe (kwota 2.935,66 tys. zł). 
23 8.985,30 jednostek rozliczeniowych. 
24 Wniosek o zapłatę nadwykonań w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. w wysokości 2.597.752,11 zł Dyrektor 
Oddziału zatwierdził dnia 25 października 2018 r. Świadczenia zrealizowane ponad wartość określoną w umowie 
zostaną sfinansowane w wyniku renegocjacji umów. 
25 3.294,65 jednostek rozliczeniowych. 
26 Na I półrocze 2018 r. pierwotnie zakontraktowano 1405 jednostek rozliczeniowych (kwota 78,95 tys. zł). 
27 68,31 jednostek rozliczeniowych. 
28 142,85 jednostek rozliczeniowych. 
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Oddział zapłacił za wszystkie nadwykonania w latach 2015-2017, za wyjątkiem 
1.056 jednostek rozliczeniowych (odpowiadających kwocie 37,17 tys. zł) z zakresu 
OPH w warunkach domowych dla dorosłych29. 

(dowód: akta kontroli str. 8-9, 374, 341) 

Z uwagi na fakt, że w 2015 r. nie odnotowano nadwykonań, a w 2016 r. wystąpiły 
tylko w zakresie OPH w warunkach domowych, przy czym ich kwota była relatywnie 
niewielka (1,4% ogółu wielkości zapłaconych) należy uznać, że analiza 
przeprowadzona na etapie planowania świadczeń była właściwa. Powyższe 
potwierdzają również raporty z działalności konsultantów wojewódzkich w dziedzinie 
medycyny paliatywnej oraz w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, które 
określają dostępność do świadczeń jako dobrą (por. punkt 1.1 wystąpienia). Z uwagi 
jednak na nadwykonania pojawiające się od 2017 r., Najwyższa Izba Kontroli stoi na 
stanowisku, że Oddział powinien rozważyć uwzględnienie również innych 
zmiennych na etapie analizy zapotrzebowania na kolejne lata (np. podjęcie próby 
oszacowania liczby osób kwalifikujących się do udzielenia OPH, przeprowadzenie 
szczegółowej analizy czasu oczekiwania na świadczenia w każdym z zakresów, 
analizy wykorzystania łóżek, czy zapoznanie się z opiniami ww. konsultantów 
wojewódzkich), a także podejmować częstsze kontrole świadczeniodawców, 
sprawdzające kwalifikowalność do opieki. NIK zwraca szczególną uwagę na 
konieczność podjęcia próby określenia liczby dzieci w poszczególnych powiatach, 
które kwalifikują się do udzielenia OPH z uwagi na fakt występowania czterech 
powiatów, w których dzieci nie były obejmowane OPH w okresie objętym kontrolą 
(por. punkt 3.4. wystąpienia). Powyższe działania zwiększyłyby rzetelność analizy 
zapotrzebowania na świadczenia OPH. NIK zauważa, że rzetelność planowania 
w części uzależniona jest od czynników niezależnych od Oddziału (m.in. 
wymagających podjęcia działań systemowych), niemniej jednak Oddział mógłby 
uzyskać większą wiedzę o zapotrzebowaniu i optymalnie zaplanować środki na 
zaspokojenie świadczeń, gdyby uwzględnił dodatkowo ww. zmienne. 

1.4. W 2018 r.30 na terenie województwa lubuskiego na oddziałach opieki 
paliatywnej znajdowało się odpowiednio 55 łóżek zakontraktowanych wobec 71 
łóżek (77,5%) zgłoszonych do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą.  

(dowód: akta kontroli str. 72) 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych wyjaśniła, że środki finansowe w celu zawarcia 
umów na poszczególnych obszarach w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum 
stacjonarnym określane są w przeliczeniu na liczbę łóżek, a do zakontraktowania na 
danym obszarze uwzględnia się liczbę łóżek na ogół mniejszą od określonej  
w rejestrze podmiotów w celu zapewnienia równomiernego dostępu do świadczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 74) 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Oddział, liczba pacjentów, którym 
udzielono opieki paliatywnej i hospicyjnej, w okresie objętym kontrolą, stanowiła 
8077 osób, w tym w przypadku OPH w warunkach ambulatoryjnych – 1.435 osób,  
w zakresie świadczeń w hospicjum domowym dla dorosłych – 7.460 osób,  
w hospicjum domowym dla dzieci – 71 osób, w oddziale medycyny 
paliatywnej/hospicjum stacjonarnym – 3.265 osób. 

                                                      
29 Zapłata za wskazane nadwykonania, zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Dyrektora, nie podlegała rozliczeniu z 
uwagi na rozwiązanie umowy na wniosek świadczeniodawcy, natomiast, co do zasady, wartość nadwykonań, za 
które płaci Oddział dotyczy świadczeń udzielonych zgodnie z obowiązującymi warunkami określonymi w 
rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych i zarządzeniach Prezesa NFZ.  
30 Według stanu na dzień 7.11.2018 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 8) 

1.5. Do przeprowadzenia 5931 postępowań w zakresie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju OPH powołanych zostało 21 komisji (w tym 
18 konkursowych oraz trzy dla postępowań w trybie rokowań). Łącznie do składu 
komisji zostało powołanych 24 pracowników Oddziału. Każdorazowo Dyrektor 
Oddziału powoływał ww. komisje spośród pracowników Oddziału w liczbie 
nieparzystej, wynoszącej od 5 do 11 osób. Skład komisji gwarantował odpowiednie 
wykształcenie jej członków, wymagane przepisem § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o 
postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz 
trybu pracy32 (dalej: rozporządzenie w sprawie postępowań o zawarcie umów).   

(dowód: akta kontroli str. 129-183) 

Komisje rozpatrzyły łącznie 82 oferty, pracując średnio 22,5 dnia nad jednym 
postępowaniem. Na jednego członka komisji przypadała średnio mniej niż jedna 
oferta (faktycznie weryfikacją jednej oferty zajmowały się średnio dwie osoby). 
Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, podczas pracy komisji od momentu otwarcia 
ofert do czasu rozstrzygnięcia postępowania, biorąc pod uwagę przewidywaną 
liczbę ofert zabezpiecza się odpowiedni czas na przeprowadzenie postępowania – 
uwzględniając czas potrzebny na weryfikację ofert, weryfikację oferentów oraz 
negocjacje oraz biorąc pod uwagę, że w tym czasie pracownicy muszą również 
wykonywać obowiązki wynikające z bieżącej pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 129-130, 47) 

Pracownicy będący członkami komisji niejednokrotnie brali udział w postępowaniach 
dotyczących innych rodzajów świadczonych usług. Zastępca Dyrektora ds. 
Medycznych wyjaśniła, że praca w różnych komisjach konkursowych nie kolidowała 
z wykonywaniem powierzonych obowiązków.  

(dowód: akta kontroli str. 185-190) 

W Oddziale nie określono formalnych zasad podziału środków pomiędzy oferentami 
w postępowaniach konkursowych, w tym w sytuacji gdy łączna wartość złożonych 
ofert przewyższa planowane środki. Dyrektor wyjaśnił, że określenie formalnych 
zasad podziału środków pomiędzy oferentami w postępowaniach konkursowych nie 
ma zastosowania wobec dynamicznego procesu negocjacji. Przed rozpoczęciem 
prac Komisji, powołany przewodniczący komisji przeprowadza spotkania 
organizacyjno – szkoleniowe z członkami komisji, podczas których przekazuje 
informacje dotyczące m.in. zasad weryfikacji ofert. 

(dowód: akta kontroli str. 46-47) 

1.6. Funkcjonalność stosowanego w OW NFZ systemu informatycznego (K2000 – 
moduł Konkurs ofert) wykorzystywanego do weryfikacji dokumentacji ofertowej,  
w ocenie członków ww. komisji, umożliwiała przeprowadzenie postępowań zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym procedurą konkursu ofert. Podczas weryfikacji 
ofert pomocniczo wykorzystywano dodatkowo pakiet Microsoft Office w celu 
prowadzenia korespondencji z oferentami (np. przy wyjaśnianiu rozbieżności  
w ofertach), natomiast powyższe nie wynikało z ograniczeń funkcjonalności  
ww. systemu. 

(dowód: akta kontroli str. 199-230) 

 

                                                      
31 25  w 2013 r., trzech w 2015 r., czterech w 2016 r., 20 w 2017 r. oraz siedmiu w 2018 r. 
32 Dz. U. z 2018 r. poz. 1897. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Planowanie przez Oddział NFZ świadczeń OPH skutkowało zapewnieniem dobrej 
dostępności do ww. świadczeń na terenie województwa lubuskiego. Procentowy 
udział wartości zapłaconych nadwykonań w wielkościach zapłaconych ogółem był 
relatywnie niewielki. W kolejnych latach Oddział przeznaczał na świadczenia OPH 
coraz większą ilość środków finansowych. W ocenie NIK, aby zwiększyć rzetelność 
planowania i wiedzę o zapotrzebowaniu Oddział powinien rozważyć jednak 
przeanalizowanie dodatkowych zmiennych na etapie planowania świadczeń OPH, 
w szczególności dotyczących OPH dla dzieci. Liczba pracowników będących 
członkami komisji powoływanych do przeprowadzenia postępowań w zakresie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju OPH 
w zestawieniu z liczbą złożonych ofert oraz organizacja pracy komisji zapewniały 
warunki do rzetelnej oceny ww. ofert.  

 

2. Kontraktowanie świadczeń opieki paliatywnej 
i hospicyjnej. 

2.1. OW NFZ w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń opieki paliatywnej 
i hospicyjnej w latach 2015-2018 (I półrocze), przeprowadził 59 postępowań, z tego 
56 w trybie konkursu oraz trzy w trybie rokowań.  

W ramach ww. postępowań o zawarcie umów ubiegało się 27 oferentów, którzy złożyli 
łącznie 82 oferty. Siedem z tych postępowań zostało unieważnionych33. W czterech 
przypadkach nie wpłynęła żadna oferta, a w pozostałych trzech wszystkie trzy złożone 
oferty zostały odrzucone. 

Spośród 27 oferentów, 15 stanowiły podmioty, które w okresie poprzedzającym 
postępowania nie udzielały świadczeń OPH.  

W 65 przypadkach, w których oferty nie zawierały kompletu wymaganych 
dokumentów, wzywano oferentów do ich uzupełnienia. 

W trakcie przeprowadzonych weryfikacji komisje konkursowe odrzuciły łącznie 
12 ofert złożonych przez dziewięciu oferentów, a wybranych zostało 60 ofert 
złożonych przez 21 oferentów. W 15 przypadkach oferenci skorzystali ze środków 
odwoławczych, z tego złożono osiem protestów oraz siedem odwołań34. Uznano dwa 
protesty (25 %) oraz jedno odwołanie (14,3 %)35. 
W wyniku przeprowadzonych ww. postępowań OW NFZ zawarł 60 umów na łączną 
kwotę 18.376.079,31 zł. 

(akta kontroli str.8, 345-347, 351, 696-723) 

                                                      
33 Trzy postępowania na świadczenia w hospicjum domowym (na terenie odpowiednio powiatu żarskiego, 
międzyrzeckiego, wschowskiego), dwa na świadczenia w hospicjum stacjonarnym (na terenie powiatów 
żagańskiego i żarskiego), oraz dwa postępowania na udzielanie perinatalnej opieki paliatywnej na terenie całego 
województwa. 
34 Protesty dotyczyły m.in.: odrzucenia całej oferty pomimo, że braki powstałe w wyniku omyłki pisarskiej 
dotyczyły jedynie części oferty; nieprzyznania punktów rankingowych w przypadku jednego z pytań ankietowych; 
odrzucenia oferty w całości z powodu niespełniania wymaganych warunków dot. posiadanego sprzętu; 
odrzucenia oferty zawierającej nieprawdziwe dane. Odwołania dotyczyły: błędnej oceny oferty, nieprzyznania 
odpowiedniej ilości punktów, niewezwania do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy ankietą a wykazem personelu 
(postępowanie nr 04-17-000038/OPH/15/1/15) oraz nieprzeprowadzenia negocjacji z co najmniej dwoma 
oferentami, nieodrzucenia w całości  jednej z ofert, odstąpienie od weryfikacji sprzętu wykazanego w jednej z 
ofert (postępowanie nr 04-15-000026/OPH/15/1/15). 
35 Uznano protesty dotyczące: odrzucenia całej oferty pomimo, że braki powstałe w wyniku omyłki pisarskiej 
dotyczyły jedynie części oferty; odrzucenia oferty w całości z powodu niespełniania wymaganych warunków dot. 
posiadanego sprzętu. Uznano odwołanie dotyczące postępowania nr 04-17-000038/OPH/15/1/15. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.2. Badanie 15 postępowań36 o udzielenie świadczeń OPH, w ramach których ocenie 
podlegało 31 ofert złożonych przez 15 różnych oferentów wykazało, że: 

 postępowania prowadzono zgodnie z przepisami właściwych rozporządzeń 
Ministra Zdrowia37 oraz zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie warunków 
postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej38; 

 przestrzegano procedur konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych39 (dalej: procedura konkursu); 

 przy kontraktowaniu świadczeń nie dochodziło do zjawisk wskazujących na 
dowolność postępowania pracowników NFZ. 

2.3. Komisje konkursowe poprawnie oceniały spełnianie przez 15 oferentów, którzy 
złożyli 31 ofert w 15 postępowaniach objętych badaniem, warunków zapewnienia 
jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości i ceny udzielanych świadczeń, w tym 
prawidłowość wyliczenia wartości punktowych, tj.: 

 wszystkie oferty oceniono zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi 
w zarządzeniach w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu 
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej40 oraz 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej41; 

 24 z 31 ofert spełniało wymogi i warunki udzielania świadczeń zgodnie 
z rozporządzeniami ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej42 oraz zarządzeniami Prezesa NFZ 
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka 
paliatywna i hospicyjna43;  

 kontrole dwunastu oferentów (w tym dziesięciu oferentów, którzy przedtem nie 
mieli zawartej z Oddziałem umowy) przeprowadzono rzetelnie; 

 wszystkie decyzje komisji o odrzuceniu oferty (siedem przypadków dotyczących 
niespełniania warunków wynikających z ww. rozporządzeń ministra zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej) 
były zasadne i wynikały z art. 149 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

                                                      
36 Dobranych celowo, z uwzględnieniem różnych zakresów OPH, okresów kontraktowania, składów komisji, ofert 
odrzuconych.  
37 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w 
sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej 
zadań (Dz. U. Nr 273, poz. 2719) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie 
sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, 
składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz. 1980, ze 
zm.). 
38 Zarządzenia nr: 46/2011/DSOZ z 16.09.2011 r., 57/2013/DSOZ z 02.10.2013 r., 12/2015/DSOZ z 13.02.2015 
r., 18/2017/DSOZ z 14.03.2017 r. 
39 Nr: 2011/001/BO/KONTR/5.9.1, 2015/001/BO/KONTR/5.11, 2015/001/BO/KONTR/5.12, oraz 2016/ 
.001/BO/KONTR/6.01 
40 Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 54/2011/DSOZ z dnia 30 września 2011 r. oraz 
nr 3/2014/DSOZ z dnia 23 stycznia 2014 r. 
41 Dz. U. poz. 1372 ze zm. 
42 Rozporządzenia z dnia: 29 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1138 ze zm.) oraz 29 pażdziernika 2013 r. 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 742 ze zm.) 
43 Nr 79/2011/DSOZ z dnia 2 listopada 2011 r., nr 73/2013/DSOZ z dnia 9 grudnia 2013 r., nr 54/2016/DSOZ z 
dnia 28 czerwca 2016 r. 
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o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych44 
(dalej: ustawa o świadczeniach)45; 

 w każdym przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych 
dokumentów lub gdy jego oferta zawierała braki formalne, komisja wzywała do 
usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty; 

 w przypadku wszystkich ofert nieodrzuconych nie wystąpiły przesłanki określone 
w art. 149 ustawy o świadczeniach – obligujących do ich odrzucenia. 

 (akta kontroli str. 352-354, 622, 624, 625) 

2.4. Na podstawie badania dokumentacji źródłowej dotyczącej ośmiu postępowań 
(z 15 objętych badaniem) w ramach których prowadzono 17 negocjacji z 13 
oferentami stwierdzono, że zostały one rzetelnie udokumentowane, co pozwala na 
odtworzenie ich przebiegu46.  

Przyjęte przez OW NFZ propozycje liczby świadczeń wynikały z analizy potencjału 
oferentów, miejsc w rankingu, dotychczasowej liczby udzielanych przez 
świadczeniodawców świadczeń. Przy określaniu pozycji wyjściowych w przypadku 
postępowań przeprowadzonych przed 29 czerwca 2016 r., tj. dniem obwieszczenia 
przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (dalej: AOTMiT) w 
sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, 
przyjmowano ceny jednostkowe wynikające z zatwierdzonych przez Dyrektora 
Lubuskiego Oddziału NFZ planów zakupu świadczeń zdrowotnych. Po wejściu w 
życie ww. taryf jako ceny wyjściowe w zakresach hospicjum domowego dla dzieci 
oraz poradni medycyny paliatywnej przyjęto kwotę 56,19 zł, która zgodna była 
z wartością świadczenia bazowego wskazanego w komunikacie do ww. 
obwieszczenia z 29 czerwca 2016 r. W zakresie hospicjum domowego i oddziału 
medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarne przyjęto ceny poniżej wartości 
świadczenia bazowego (odpowiednio 50 zł i 46 zł w 2017 r.). 

Wobec oferentów stosowano jednolite zasady postępowania polegające m.in. na tym, 
że: negocjacje zgodnie z zapisami art. 142 ust. 7 ustawy o świadczeniach 
przeprowadzano minimum z dwoma oferentami (o ile w konkursie brał udział więcej 
niż jeden oferent), a do negocjacji zapraszano oferentów w oparciu o zapisy 
rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu 
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, 
powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy47. Oferenci 
nie wnosili protestów i odwołań dotyczących sposobu i przebiegu negocjacji. 

Komisje miały zaplanowane w toku negocjacji spotkania z oferentami w odstępach 
minimum półgodzinnych. Dyrektor Oddziału wyjaśnił m.in., że Komisja negocjacyjna 
przeprowadzając negocjacje przygotowuje się do tej czynności analizując złożone 
oferty, sporządzając rankingi otwarcia, kwalifikacyjne, w wielu przypadkach brak 
było potrzeby zabezpieczenia dłuższego czasu na przeprowadzenie negocjacji. 
Każde negocjacje przeprowadzane są w sposób rzetelny.  

                                                      
44 Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm. 
45 Oferty odrzucono ze względu na: braki w wykazanym sprzęcie (2 przypadki), niewystarczający wymiar pracy 
personelu (1 przypadek) brak odpowiednich kwalifikacji (3 przypadki), podanie nieprawdziwych danych 
(1 przypadek). 
46 W dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań objętych badaniem znajdują się m.in.: 
zaproszenia do negocjacji, protokoły z negocjacji, protokoły końcowe z negocjacji. Protokoły zawierały elementy 
wskazane w § 15 ust 6 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania 
o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania 
i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (dalej: rozporządzenie w sprawie postępowań 
o zawarcie umów). 
47 Rozporządzenia: z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 273, poz. 2719) oraz z  22 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 
1980, ze zm.). 
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W przypadku sześciu postępowań (w trakcie których przeprowadzono 13 negocjacji) 
finalnie zmniejszona została liczba oferowanych świadczeń w stosunku do zapisów 
wynikających ze złożonych ofert, natomiast w jednym przypadku48 oferent obniżył 
cenę jednostkową z 39,00 zł na 36,27 zł, tj o 7 %, co nie spowodowało zmiany jego 
miejsca w rankingu. W przypadku ww. zmian były one odpowiednio uzasadniane. 

(akta kontroli str. 352-354, 441-443, 624) 

2.5. W latach objętych kontrolą w OW NFZ zakontraktowano udzielanie świadczeń 
na całym obszarze województwa lubuskiego we wszystkich zakresach, poza 
perinatalną opieką paliatywną49. Świadczenia w warunkach stacjonarnych 
zakontraktowano z sześcioma, w warunkach ambulatoryjnych z pięcioma, 
w warunkach domowych dla dorosłych z 20, a warunkach domowych dla dzieci 
z dwoma świadczeniodawcami. 

 (akta kontroli str.49, 345-347, 587) 

2.6. Na podstawie badania sposobu aneksowania umów wieloletnich na lata 2017 
i 2018 stwierdzono, że przeprowadzone zostało ono zgodnie z obowiązującymi 
wymogami wynikającymi z przepisu § 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (dalej: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów)50. 
Propozycje (kwot zobowiązań i warunków finansowania) zostały przedstawione 
wszystkim świadczeniodawcom do 31 października, a ostateczne warunki uzgodnione 
do 30 listopada roku poprzedniego. Świadczeniodawcom przedstawiono propozycje 
zgodnie z wartościami określonymi w planie finansowania świadczeń w ramach umów 
niewygasających. W rezultacie wszystkim podmiotom kontrakty zwiększono średnio 
(w zależności od zakresu OPH) o 35 % na 2017 r. i o 3 % na 2018 r.51.  

Rozdział dodatkowych środków – w stosunku do pierwotnych kontraktów – odbywał 
się zgodnie z przejrzyście określonymi zasadami. Świadczenia wykonane ponad 
wartość określoną w umowie rozliczono w 100 % uwzględniając potencjał 
świadczeniodawców. W przypadku wystąpienia nadwykonań i niedowykonań 
stosowano rozliczenie poprzez bilansowanie.  

W trakcie procesu aneksowania umów wieloletnich oraz podziału dodatkowych 
środków z tytułu nadwykonań rzetelnie sprawdzano potencjał świadczeniodawców 
w kontekście spełniania warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających 
z aktualnych przepisów52. Podczas ustalania warunków finansowych z tytułu 
przedłużania umów wieloletnich nie brano pod uwagę nadwykonań. 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił m.in., iż każda zmiana potencjału zgłaszana przez 
Świadczeniodawcę do umowy podlega ocenie pod kątem spełniania wymaganych 
warunków. Jedynie wniosek o zmianę umowy, z którego wynika, że 
Świadczeniodawca nadal będzie spełniał wymagane warunki jest akceptowany i na 
jego podstawie sporządzany jest aneks do umowy. Ponadto, podczas ustalania 
warunków finansowych na kolejny okres rozliczeniowy Świadczeniodawcy 

                                                      
48 Postępowanie nr 04-16-000002/OPH/15/1/15.2180.027.04/01 na świadczenia w hospicjum domowym. 
49 OW NFZ w celu zapewnienia perinatalnej opieki paliatywnej na terenie całego województwa ogłosił cztery 
postępowania konkursowe (po dwa w grudniu 2017 oraz październiku 2018 r.) które zostały unieważnione w 
trzech przypadkach z powodu braku ofert oraz w jednym przypadku w wyniku odrzucenia jedynej złożonej oferty 
– oferent pomimo wezwania nie przedstawił dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza oraz co najmniej 
roczny staż pracy w ośrodku zajmującym się opieką perinatalną.  
50 Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm. 
51 Wzrost na lata 2017 i 2018  zależności od rodzaju OPH wyniósł średnio w %: hospicjum domowe – 23  i 8, 
hospicjum domowe dla dzieci - 25 i 0, hospicjum stacjonarne - 32 i 4, poradnia medycyny paliatywnej – 59 i 0. 
52 Ustalono na podstawie analizy 11 przypadków (3 ugody, 7 aneksów rozliczających nadwykonania z 
poprzedniego roku rozliczeniowego, 1 aneks zawarty w trakcie roku rozliczeniowego, 1 aneks umowy 
wieloletniej) w zakresie liczby personelu, czasu pracy, wykazanego sprzętu. 
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zobowiązani są do składania pisemnych oświadczeń o aktualizacji potencjału 
i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających 
z aktualnych przepisów. Każde zgłoszenie aktualizacji potencjału oceniane jest przez 
pracownika merytorycznego. W przypadku zwiększenia wartości umów (np. w celu 
rozliczenia nadwykonań) analizowany jest potencjał (zwiększanie wartości umowy 
odbywa się tylko do potencjału) i spełnienie warunków koniecznych do realizacji 
świadczeń. 

Podczas ustalania warunków dotyczących aneksowania umów wieloletnich 
w odniesieniu do liczby świadczeń brano pod uwagę umowy pierwotne 
(z uwzględnieniem okresu obowiązywania). Ceny jednostkowe zaproponowane 
Świadczeniodawcom zostały określone na podstawie obwieszczenia Prezesa 
AOTMiT z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych 
w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Koszt świadczeń w ww. rodzaju został 
oszacowany w oparciu o świadczenie bazowe tj. osobodzień w hospicjum domowym, 
dla którego przyjęto taryfę o wartości 1. Wartość świadczenia bazowego wyceniono 
na 56,19 zł. Świadczeniodawcom w zakresach świadczenia w hospicjum domowym 
dla dzieci oraz porada w poradni medycyny paliatywnej zaproponowano ceny zgodnie 
z wyceną AOTMiT tj. 56,19 zł, natomiast świadczeniodawcom w zakresach: 
świadczenia w hospicjum domowym oraz świadczenia w oddziale medycyny 
paliatywnej/ hospicjum stacjonarne zaproponowano ceny stanowiące 50 % różnicy 
pomiędzy wyceną AOTMiT, a ceną z roku 2016 tj. hospicjum domowe 50,00 zł., 
oddział medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarne 46,00 zł. Uwzględniono również 
„procentowe” zmniejszenie w przypadku tych świadczeniodawców, którzy podczas 
konkursu ofert obniżyli swoją cenę. 

Podczas ustalania warunków dotyczących aneksowania umów wieloletnich na rok 
2018 w zakresie świadczenia w hospicjum domowym na 2018 r. zaproponowano 
Świadczeniodawcom wzrost ceny o 2 zł  w stosunku do ceny z 2017 r. - 52, 00 zł. 
Uwzględniono również „procentowe” zmniejszenie w przypadku tych 
świadczeniodawców, którzy podczas konkursu ofert obniżyli swoją cenę. 
W zakresach świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci oraz porada w poradni 
medycyny paliatywnej w planie zakupu świadczeń uwzględniono cenę zgodną 
z wyceną AOTMiT. W przypadku świadczeń dotyczących oddziału medycyny 
paliatywnej/ hospicjum stacjonarnego, rozpisane zostały nowe konkursy 
(dotychczasowe umowy zawarte były na okres do końca 2017 r.). 

W zakresie lat 2016-2017 na podstawie zatwierdzonych przez Dyrektora Oddziału 
wniosków53 oraz zawartych aneksów, sfinansowano nadwykonania 32 
świadczeniodawcom. Podstawę prawną dokonania ww. zwiększeń z tytułu 
nadwykonań w przypadku 31 podmiotów54 stanowił § 43 ww. rozporządzenia w 
sprawie ogólnych warunków umów oraz art. 156 ust. 1b i 1d ustawy o 
świadczeniach w przypadku jednego świadczeniodawcy55. 

Skutek finansowy trzynastu aneksów (dotyczących rozliczenia nadwykonań z okresu 
styczeń-grudzień 2016 r.) zawartych w trakcie 2016 r. określono w zatwierdzonych 
przez Dyrektora Oddziału wnioskach w kwocie 872.872,40 zł. co stanowiło 8,49 % 
wielkości środków wynikających z pierwotnej wartości umów na 2016 r. 
W przypadku 20 podmiotów (jedenastu w 2016 r. i dziewięciu w 2017 r.) którym 

                                                      
53 Wnioski z dnia: 01.07.2016 r., 09.08.2016 r., 25.11.2016 r., 01.02.2017 r., 05.02.2018 r.  
54 W 11 przypadkach aneksy zawarto w trakcie trwania roku, którego dotyczyły nadwykonania. W 20 
przypadkach za nadwykonania zapłacono po upływie roku, którego dotyczyły. 
55 W jednym przypadku na podstawie aneksu zwiększono wartość umowy 0415/1013/16/II z uwagi na 
rozpoczęcie realizacji świadczeń przez świadczeniodawcę na sąsiadującym obszarze. Przed podpisaniem 
aneksu uzyskano zgodę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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zapłacono za nadwykonania po zakończeniu roku rozliczeniowego56 łączna wartość 
nadwykonań wyniosła 2.141.407,88 zł (z tego 1.000.857,00 zł za 2016 r. oraz 
1.140.550,80 zł za 2017 r.) i stanowiła odpowiednio 9,73 % i 9,09 % wielkości 
środków wynikających z pierwotnej wartości umów.  

(akta kontroli str.441-443, 446-512, 578-580, 592-607, 611-617) 

2.7. W związku z kontraktowaniem świadczeń z zakresu opieki paliatywnej 
i hospicyjnej na lata 2015-2018 (I półrocze) Dyrektor OW NFZ w dniu 17 kwietnia 
2013 r. skierował do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wykroczenia polegającego na 
sfałszowaniu podpisu lekarza i posłużeniu się podrobionym oświadzeniem 
w złożonej ofercie57. 

Prokuratura pismem z dnia 24 lipca 2013 r. umorzyła śledztwo stwierdzając, że ww. 
czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego58. 

(akta kontroli str. 636-647) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Proces kontraktowania przez Oddział świadczeń OPH przeprowadzono prawidłowo 
i zakończono wyborem świadczeniodawców, za wyjątkiem wyboru 
świadczeniodawców perinatalnej opieki paliatywnej (z powodu braku oferentów / 
braku ofert spełniających wymagane warunki nie dokonano wyboru 
świadczeniodawcy). W szczególności poprawnie oceniano spełnienie przez oferentów 
warunków zapewnienia jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości i ceny 
udzielanych świadczeń. W Oddziale NFZ stworzono też odpowiednie warunki dla 
transparentności etapu negocjacji. W trakcie procesu aneksowania umów wieloletnich 
oraz podziału dodatkowych środków OW NFZ stosował jednolite zasady wobec 
wszystkich świadczeniodawców oraz rzetelnie weryfikował ich potencjał. Ceny 
jednostkowe przyjęte przez OW NFZ przy aneksowaniu umów w przypadku 
świadczeń w warunkach stacjonarnych i domowych dla dorosłych były niższe od 
średnich cen jednostkowych w skali kraju, natomiast w przypadku świadczeń 
udzielanych w zakresie hospicjum domowego dla dzieci oraz w warunkach 
ambulatoryjnych były wyższe od średnich cen w skali kraju i wynikały z wyceny 
przyjętej przez AOTMiT.  

3. Rozliczanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

3.1. W okresie objętym kontrolą z tytułu zawartych ze świadczeniodawcami umów za 
świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej OW NFZ zapłacił łącznie 
46.526,95 tys. zł, z tego 1.625,40 tys. zł stanowiły kwoty zapłacone na podstawie 
zawartych  ugód za świadczenia wykonane ponad ustalone limity (w latach 2015-2017 
– przeciętnie 3,49 % przekazanych środków)59. Świadczenia wykonane ponad limit 
finansowano jednakowo dla wszystkich podmiotów na poziomie 100 % cen 
kontraktowych, uwzględniając potencjał świadczeniodawców.   

                                                      
56 Na podstawie zawartych aneksów. 
57 Dotyczy postępowania nr 04-13-000151/OPH/15/1/15.2180.027.04/1 na zawarcie umów o udzielanie 
świadczeń opieki paliatywnej w ramach hospicjum domowego. 
58 Postanowienie o umorzeniu śledztwa (Sygn. Akt 3 Ds.182/13). 
59 W latach 2015-2018 (I półrocze) odpowiednio: 0,00 zł., 67,48 tys. zł., 1.557,92 tys. zł., 0,00 zł. 
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Wartość niewykonanych świadczeń w ramach zawartych kontraktów w okresie 
objętym badaniem wyniosła łącznie 793,89 tys. zł., co stanowiło 1,9 % wielkości kwot 
pierwotnie zakontraktowanych.  

Dyrektor Oddziału poinformował, iż okresowo przygotowywane są analizy realizacji 
umów na świadczenia zdrowotne prezentujące nadwykonania oraz niewykonania 
w poszczególnych zakresach świadczeń. Zestawienia przygotowywane są najczęściej 
w interwałach miesięcznych i omawiane są podczas spotkań kierownictwa. W oparciu 
o złożone przez świadczeniodawców wnioski i w zależności od sytuacji finansowej 
podejmowana jest decyzja o zapłacie za nadwykonania, w tym także na zasadzie 
przesunięć niewykorzystanych środków między zakresami realizowanymi w ramach 
danej umowy. 

Wykaz aktualnie obowiązujących i stosowanych Centralnych Warunków Walidacji 
i Centralnych Reguł Weryfikacji znajduje się na stronie Centrali NFZ60. Weryfikacja 
świadczeń OPH prowadzona jest m. in. w zakresie: 

 zgodności daty urodzenia i płci z przekazanym numerem pesel, 

 danych dotyczących tytułu uprawnień, 

 danych dotyczących zlecenia (skierowania), 

 danych dot. trybu przyjęcia, 

 danych dot. wpisu na listę oczekujących, 

 danych dot. harmonogramu pracy osoby realizującej świadczenie oraz komórki 
organizacyjnej, 

 danych dot. wykazanych rozpoznań oraz procedur medycznych, 

 nakładania się lub współwystępowania świadczeń w tym samym okresie 
(koincydencje), 

 limitów dla sprawozdawanych świadczeń. 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił m.in., iż w związku z faktem, iż weryfikacje są 
przeprowadzane na bieżąco i świadczeniodawca w dowolnym momencie może 
dokonać korekty sprawozdanego świadczenia (śledząc wyniki weryfikacji na Portalu 
Świadczeniodawcy) trudno jest jednoznacznie stwierdzić jaki był poziom i rodzaj 
stwierdzanych błędów weryfikacji (ich liczba ulega dynamicznym zmianom). Przy 
czym kilka błędów może dotyczyć jednego świadczenia.  

Oddział zakwestionował łącznie 27 świadczeń udzielonych w latach 2015-2018 
(I półrocze) na łączną kwotę 41.187,60 zł61, co stanowiło 0,09 % wartości wszystkich 
świadczeń udzielonych przez świadczeniodawców.  

W okresie objętym kontrolą OW NFZ w ramach monitoringu nie przeprowadzał 
weryfikacji dotyczącej perinatalnej opieki paliatywnej z uwagi na brak 
zakontraktowanych świadczeń w powyższym zakresie (por. punkt 1.2 wystąpienia). 

(dowód: akta kontroli str. 8, 345-347, 432-435,582-583, 653)  

3.2. W latach 2015-2018 Lubuski Oddział NFZ nie planował kontroli w rodzaju opieka 
paliatywna i hospicyjna. Dyrektor wyjaśnił, że na podstawie analiz dokonywanych w 
poszczególnych komórkach organizacyjnych LOW NFZ, określenia przez LOW NFZ 
poziomu istotności propozycji obszarów kontroli oraz ich analizy ryzyka, a także 
wytycznych Centrali NFZ w sprawie tworzenia planów kontroli, nie zaplanowano 
w ww. okresie kontroli w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Ww. rodzaj 
świadczeń pojawił się we wstępnych pracach przy planowaniu kontroli na 2016 r., 
2017 r. oraz 2018 r. odpowiednio: w wewnętrznym rankingu OW NFZ oraz w rankingu 
priorytetów kontroli dla Centrali NFZ i ocenach ryzyka dla poszczególnych obszarów 

                                                      
60 http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/sprawozdawczosc-elektroniczna/walidacje-i-weryfikacje/. 
61 Wedlug stanu na 21 września 2018 r. 

http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/sprawozdawczosc-elektroniczna/walidacje-i-weryfikacje/
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kontroli, natomiast nie został uwzględniony w planach kontroli ze względu na inne 
priorytetowe obszary wymagające skontrolowania. 

(dowód: akta kontroli str. 41-64, 514-549, 655-695) 

W latach 2015 – 2018 (I półrocze) Oddział przeprowadził dwie doraźne skargowe 
kontrole świadczeniodawców w zakresie udzielania świadczeń OPH (opisano w pkt. 
3.3.).   

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli w celu zapewnia rzetelnego monitorowania, kontroli 
i rozliczania świadczeń, wskazane byłoby ujęcie w planach kontroli OW NFZ kontroli 
dotyczących realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, 
w szczególności, że potwierdzały się sygnały o nieprawidłowościach ze zgłaszanych 
skarg.  

(dowód: akta kontroli str. 432-435) 

3.3. W okresie objętym kontrolą do Oddziału wpłynęło łącznie osiem skarg w zakresie 
opieki paliatywnej i hospicycjnej62, które dotyczyły realizacji świadczeń przez 
świadczeniodawców w zakresie hospicjum domowego (pięć przypadków) oraz 
stacjonarnego (trzy przypadki).63  

We wszystkich przypadkach zwrócono się do  świadczeniodawców o wyjaśnienia oraz 
poinformowano wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia. W wyniku 
przeprowadzonych postępowań wyjaśniających wszystkie złożone skargi uznano za 
częściowo zasadne64. Ww. postępowania zostały przeprowadzone zgodnie 
z zarządzeniem nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 
1 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu 
Zdrowia. 

W przypadku dwóch złożonych skarg, na wnioski65 Działu Skarg i Wniosków Wydziału 
Spraw Świadczeniobiorców przeprowadzone zostały dwie kontrole w trybie 
doraźnym66, w wyniku których świadczeniodawcy zostali ukarani karami umownymi67. 
Stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na wielkości zakontraktowane 
w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

(akta kontroli str.432-435, 575-576, 581, 591) 

                                                      
62 Na podstawie zapisu rejestru skarg i wniosków Lubuskiego Oddziału NFZ. 
63 Przedmiotem skarg było: trudność w uzyskaniu świadczeń hospicjum domowego w okolicach świąt i nowego 
roku, niewłaściwe zachowanie pielęgniarki hospicjum domowego, nękanie telefonami, zastrzeżenia do opieki w 
hospicjum domowym, nieobecność lekarza hospicjum domowego bez zapewnienia zastępstwa, pobranie opłaty na 
transport sanitarny na radioterapię, złe warunki bytowe w hospicjum stacjonarnym, niewłaściwe zachowanie 
personelu, niedostateczna opieka w hospicjum domowym. 
64 Na potrzeby sprawozdań wynik rozpatrzenia skarg określono jako częściowo zasadny. W 5 przypadkach 
skargi uznano za trudne do rozstrzygnięcia z uwagi na rozbieżności w treści skarg i wyjaśnieniach 
świadczeniodawców. W 3 pozostałych przypadkach uznano skargi za częściowo zasadne, m.in. w przypadku 
pobrania opłaty za transport sanitarny (z uwagi na brak współpracy pomiędzy placówkami w których pacjent 
objęty był leczeniem) w przypadku nieobecności lekarza hospicjum domowego bez zapewnienia zastępstwa 
(brak gromadzenia informacji z wizyt personelu hospicjum domowego). 
65 Złożone zgodnie z § 9 pkt 2 ww. zarządzenia nr 31/2010/DSS o treści: „Jeżeli skarga lub wniosek wskazuje na 
konieczność przeprowadzenia kontroli świadczeniodawcy komórka właściwa do spraw skarg i wniosków wnosi o 
przeprowadzenie kontroli do komórki właściwej do spraw kontroli”. 
66 W jednym przypadku kontrolą objęto: wykaz i kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń w ramach 
umowy, b) sprzęt medyczny i pomocniczy niezbędny do udzielania świadczeń wykazany do umowy oraz 
przeprowadzono oględziny miejsc, w których udzielane są świadczenia w ramach umowy (dotyczyłoświadczeń w 
oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarne. W drugim przypadku przedmiotem kontroli była realizacja 
umowyw zakresie świadczeń w hospicjum domowym. Kontroli poddano m.in. dokumentację medyczna 83 
pacjentów, na rzecz których w kontrolowanym okresie (01.12.2015-31.01.2016) sprawozdano 3601 osobodni. 
67 Kary w wysokości: 2.823,80 zł za niespełnienie kryterium częstotliwości wizyt lekarskich i pielęgniarskich, a 
także brak potwierdzania wizyt przez chorego oraz 2.816,65 zł za niewłaściwe wykazywanie sprzętu, personelu 
i harmonogramu pracy.  
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3.4. W latach 2015-2018 (I półrocze) na podstawie umów zawartych przez Oddział 
z 19 świadczeniodawcami, udzielonych zostało 44.550 świadczeń OPH, z tego 3.730 
w warunkach stacjonarnych, 5.900 ambulatoryjnych, 34.920 domowych (z tego 406 
w ramach hopicjum domowego dla dzieci). OW NFZ zapłacił za 42.779 świadczeń68. 
Opieką objętych zostało 8.077 pacjentów. Pacjenci nowotworowi stanowili ponad 
97,1% pacjentów dorosłych oraz 7% dzieci. Poza chorobami nowotworowymi, 
dominującymi jednostkami chorobowymi były w przypadku osób dorosłych 
kardiomopatie i owrzodzenia odleżynowe (I42, L89) dotyczące 81,75 % pozostałych 
pacjentów w przypadku opieki w warunkach domowych oraz 62,75 % w przypadku 
opieki w warunkach stacjonarnych. W  przypadku dzieci dziecięce porażenie 
mózgowe (G80) dotyczące średnio 39,5 % pozostałych przypadków. Przeciętny okres 
objęcia opieką wyniósł 85,8 dni, z tego 20,9 dni dla warunków stacjonarnych, 90,7 dni 
dla opieki w warunkach domowych (w przypadku dzieci okres ten wynosił średnio 
221,3 dni).  

Na terenie województwa lubuskiego wskaźniki liczby jednostek rozliczeniowych dla 
poszczególnych zakresów OPH na 10 tys. ubezpieczonych69 wyniosły w latach 2015-
2017: w warunkach stacjonarnych (odpowiednio 191, 226, 1.422), w warunkach 
domowych dla dorosłych (2.023, 2.111, 2.223), w warunkach domowych dla dzieci 
(42, 42, 79), w warunkach ambulatoryjnych (16, 19, 19). W przypadku opieki 
udzielanej w warunkach stacjonarnych oraz hospicjum domowego dla dzieci 
wskaźniki te znacząco odbiegały od średniej krajowej, a dla hospicjum domowego dla 
dzieci plasowały województwo lubuskie na ostatnim miejscu w kraju.  

W latach 2015-2017 OW NFZ zabezpieczył świadczenia na poziomie odpowiednio: 
107,96 %, 97,13 %, 102,37 % – w zakresie ich liczby oraz 108,07 %, 97,21 %, 
102,43% – w zakresie kwotowym (licząc jako stosunek liczby i wartości jednostek 
rozliczeniowych OPH pierwotnie zakontraktowanych do udzielonych).  

Analiza w zakresie udzielania świadczeń OPH wszystkim pacjentom wykazała, że: 

 wskaźnik dostępności w latach 2015-2017 do świadczeń (liczony jako liczba 
pacjentów w stosunku do liczby mieszkańców) na terenach wiejskich wynosił 
odpowiednio 22,68, 21,93, 21,81 i był niższy niż na terenach miejskich 
(odpowiednio 26,96, 27,47, 28,10). W przypadku świadczeń w poradni medycyny 
paliatywnej różnica dostępności była największa (na terenach wiejskich 2,00 
wobec 4,34 na terenach miejskich); 

 Wśród osób korzystających ze świadczeń OPH w latach 2015-2018 (I półrocze) 
najmniej było mieszkańców powiatu Wschowskiego – 349 osoby. Średnio  
z każdego z 12 powiatów (nie licząc miast Gorzów Wlkp. i Zielona Góra) ze 
świadczeń korzystały 632 osoby.  

 Świadczenia w poradni medycyny paliatywnej udzielane były w latach 2015-2016 
przez trzy podmioty (zlokalizowane w Drezdenku, Gorzowie Wlkp. oraz Zielonej 
Górze), a w latach 2017 -2018 (I połowa) przez pięciu świadczeniodawców 
(zlokalizowanych w ww. miejscowościach oraz w Sulęcinie i Kostrzynie nad 
Odrą). W okresie objętym kontrolą z ww. świadczeń korzystali mieszkańcy ze 
wszystkich powiatów (10 w 2015 r., 12 w 2016 r. 14 w latach 2017-2018). 
Najmniej osób korzystających z usług poradni pochodzi z powiatu wschowskiego 
(odległość od Wschowy do najbliższej poradni w Zielonej Górze wynosi 65 km.). 

                                                      
68 Z tego świadczeń: 3.705 w warunkach stacjonarnych, 33.319 w warunkach domowych (w tym 385 dla dzieci), 
5.755 w warunkach ambulatoryjnych. 
69 Do wyliczenia wskaźników przyjęto liczbę ubezpieczonych na koniec każdego analizowanego okresu wg 
Centralnego Wykazu Ubezpieczonych: w roku 2015 - 908.563 ubezpieczonych, w roku 2016 - 906.239, w roku 
2017 - 901.658, w roku 2018 - 903.616 
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 ze świadczeń w ramach hospicjum domowego dla dzieci zakontraktowanych na 
obszarze całego województwa lubuskiego (12 powiatów oraz dwa miasta na 
prawach powiatu) korzystali pacjenci z dziesięciu  powiatów70. W przypadku 
czterech powiatów: sulęcińskiego, słubickiego, żagańskiego i wschowskiego 
(w których nie było pacjentów korzystających z ww. świadczeń) odległość do 
siedziby najbliższego świadczeniodawcy wynosiła odpowiednio: 42, 81, 91 i 85 
kilometrów.  

Dyrektor OW NFZ wyjaśnił, że OW NFZ posiada bardzo dobrze rozwiniętą opiekę 
realizowaną w ramach hospicjów domowych, Jest to najbardziej pożądana forma 
opieki ze strony pacjentów i ich rodzin. Biorąc powyższe pod uwagę, nakłady na 
realizację świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych są 
mniejsze. W okresie od 2015 do 2018 roku do LOW NFZ nie wpływały skargi 
pacjentów lub rodzin pacjentów dotyczących odmowy udzielenia świadczeń 
w warunkach stacjonarnych lub dotyczące długiego czasu  oczekiwanie na uzyskanie 
świadczenia w warunkach stacjonarnych. Do LOW NFZ nie wpływały również skargi 
rodziców dotyczące możliwości uzyskania świadczeń w ramach hospicjum domowego 
dla dzieci. W chwili obecnej na terenie województwa lubuskiego świadczenia w tym 
zakresie realizowane są przez dwóch Świadczeniodawców, jeden zlokalizowany jest 
w Gorzowie Wlkp. (północ województwa), natomiast drugi w Świebodzinie (południe 
województwa). Należy podkreślić, że Świadczeniodawcy zobowiązani są do 
udzielania świadczeń na obszarze całego województwa lubuskiego. Lokalizacja 
pacjentów, którzy korzystają z omawianych świadczeń może wskazywać również na 
to, że rodzicie dzieci, które mogłyby uzyskać świadczenia w ramach hospicjum 
domowego korzystają z innych form opieki. Przy zabezpieczeniu świadczeń brana jest 
pod uwagę liczba i wartość jednostek zakontraktowanych do udzielania świadczeń 
oraz przeprowadzana jest analiza realizacji świadczeń. Z analizy realizacji świadczeń 
wynika rzeczywiste zapotrzebowanie na świadczenia, które jest wartością zmienną. 
Brak jest możliwości precyzyjnego określenia ilu pacjentów w danym okresie 
rozliczeniowym będzie korzystało ze świadczeń w rodzaju opieka paliatywna 
i hospicyjnej, a tym samym określenia formy tej opieki. 

(akta kontroli str.34, 345-347, 513, 550, 584-585, 652, 724) 

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

W przypadku ośmiu pacjentów OW NFZ w latach 2015-2018, na podstawie 
nierzetelnie zweryfikowanych sprawozdań statystycznych, wypłacił ogółem kwotę 
29.340,70 zł za świadczenia w zakresie hospicjum domowego dla dorosłych oraz 
w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym, dla których 
świadczeniodawcy wskazali w raportach z wykonania świadczeń jednostki chorobowe 
spoza katalogu wymienionego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
opieki paliatywnej i hospicyjnej71.  

Zgodnie z par. 1 umów72 przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń 
gwarantowanych zgodnie z warunkami udzielania świadczeń 
określonymi  m.in.  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zgodnie z § 3 ust. 2 tego  

                                                      
70 Z tego w latach 2015-2018 (I półrocze) odpowiednio z: 5, 4, 5, 9 powiatów położonych na północy i południu 
województwa. 
71 Dz. U. z 2018 r. poz. 742, ze zm. 
72 Zgodnie z § 1 ust. 1 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 54/2016/DSOZ Prezesa NFZ z 28 czerwca 2016 r. w 
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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rozporządzenia, świadczenia gwarantowane przysługują świadczeniobiorcom 
chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe 
i nienowotworowe, wykazane w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

Poprawną weryfikację i rozliczenie świadczeń dokonano dopiero w toku kontroli NIK. 
Dyrektor OW NFZ wyjaśnił m.in., iż w wyniku postępowania wyjaśniającego 
rozliczenie świadczeń w hospicjum domowym oraz w oddziale medycyny 
paliatywnej/hospicjum stacjonarnym, stwierdzono, że pacjenci zostali objęci opieką 
w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Świadczeniodawcy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oświadczyli, iż 
sprawozdane rozpoznania ICD10 zostały przekazane omyłkowo lub omyłkowo nie 
wykazano rozpoznania współistniejącego wymienionego w Załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia. Ta sytuacja dotyczyła 7 z 8 zakwestionowanych 
pacjentów. W przypadku jednego pacjenta w systemie informatycznym LOW NFZ 
zaewidencjonowano rozpoznania współistniejące określone w Załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
opieki paliatywnej i hospicyjnej, tj. C34.9 oraz J96.1. System informatyczny 
zaakceptował raporty dotyczące ww. pacjentów, gdyż w latach objętych kontrolą 
sprawozdawane przez świadczeniodawców świadczenia z rodzaju opieka paliatywna 
i hospicyjna, weryfikowane za pomocą Centralnych Reguł Weryfikacyjnych (CRW) 
były kwestionowane jedynie w przypadku wykazania rozpoznania innego niż 
określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia. W macierzy 
znajdowały się wszystkie rozpoznania z ww. załącznika bez podziału na wiek 
pacjenta. Obecnie dokonano zmian w CRW, w wyniku czego reguła weryfikacyjna 
bada rozpoznanie w podziale na wiek pacjenta. 

(akta kontroli str.565-573, 574) 

Zdaniem NIK, niezależnie od wskazywanych w ww. wyjaśnieniach błędów 
użytkowanego systemu informatycznego, za niewystarczający należy uznać sposób 
sprawowawania przez Oddział kontroli nad świadczeniodawcami OPH.  
Niezaplanowanie przez cztery lata żadnej kontroli w rodzaju opieki paliatywnej, 
nieprzeprowadzenie przez okres 3,5 roku żadnej kontroli w zakresie warunków 
stacjonarnych, domowych dla dzieci oraz ambulatoryjnych, skontrolowanie na miejscu 
jedynie dwóch podmiotów udzielających świadczeń, wskazuje, że system kontroli 
w Oddziale nie spełniał funkcji prewencyjnej, co może mieć wpływ na jakość, 
dostępność i prawidłowość udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowość 
ich rozliczania. Fundusz wypełnia funkcję płatnika ze środków pochodzących 
z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego i w związku z powyższym ze 
szczególną starannością winien monitorować jakość i sposób udzielania świadczeń 
zdrowotnych udzielanych osobom ubezpieczonym. 

 

Oddział poza ośmioma jednostkowymi przypadkami prawidłowo weryfikował i rozliczał 
realizację świadczeń OPH, a także w odpowiedni sposób reagował na zgłaszane 
skargi. 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w celu zapewnia rzetelnego monitorowania  
rozliczania świadczeń, wskazane byłoby wzmocnienie kontroli nad realizacją, w tym 
rozważenie ujmowania w planach kontroli OW NFZ kontroli dotyczących realizacji 
umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w szczególności, że potwierdzały się 
sygnały o nieprawidłowościach ze skarg.  

Mimo zwiększenia w 2017 r. do dwóch liczby świadczeniodawców udzielających 
opieki w hopiscjum domowym dla dzieci, wskaźnik liczby jednostek rozliczeniowych 

OCENA CZĄSTKOWA 
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na 10 tys. ubezpieczonych plasował województwo lubuskie na ostatnim miejscu 
w kraju.  

IV. Wniosek 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 
 

NIK wnosi o rzetelną weryfikację sprawozdań świadczeniodawców w celu 
wyeliminowania przypadków zapłaty za świadczenia nie podlegające refundacji 
w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. 

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 Zielonej Górze. 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 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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. 

 

 

Zielona Góra, 12 grudnia 2018 r. 
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