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I. Dane identyfikacyjne 
Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. ul. Stilonowa 21,  
66-400 Gorzów Wlkp. (dalej: Stowarzyszenie, Hospicjum  lub Świadczeniodawca) 
 
Tadeusz Iżykowski, Prezes Stowarzyszenia 
 
Dyrektorem Hospicjum, od dnia 14 grudnia 2009 r.1 jest Marek Lewandowski. 
Realizacja umów o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej (dalej: OPH) 
 
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 Kontroli2 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 
 
Cezary Romanczenko, Inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/85/2018 z dnia 30.08.2018 r.  

 

                                                      
1 Na podstawie uchwały nr 24/2018 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2018 r. Zakres 
upoważnień/uprawnień dla Dyrektora Hospicjum wynika z pełnomocnictwa stanowiącego załącznik Nr 1 do 
uchwały nr 19/2011 Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila z dnia 7 grudnia 2009 r., to jest do: 
podejmowania wszelkich działań oraz składania i przyjmowania wszelkich oświadczeń, związanych z 
zarządzaniem Hospicjum Św. Kamila oraz prowadzeniem jego działalności a także na podstawie pełnomocnictw 
z dnia 16 grudnia 2011 r. i 2 listopada 2017 r., to jest do: składania oświadczeń woli, w tym do składania 
oświadczeń woli i podpisywania umów w związku z konkursami ofert dotyczącymi świadczeń: rehabilitacja – 
fizjoterapia ambulatoryjna, opieka paliatywna i hospicyjna, poradnia psychologiczna. 

2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Świadczeniodawca prawidłowo realizował zawartą z Oddziałem Wojewódzkim NFZ 
umowę o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej, tj. postępował zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie, a także przestrzegał przepisów ogólnych. 
W szczególności, zapewnił personel o wymaganych kwalifikacjach i tak 
zorganizował jego pracę, że możliwe było udzielanie chorym świadczeń w 
wymaganej częstotliwości.  

W okresie objętym kontrolą świadczeniodawca objął opieką łącznie 1.638 
pacjentów, a średni czas objęcia opieką (łącznie dla wszystkich zakresów) wydłużył  
się o 15 dni, to jest ze 107 do 122 dni4.  

W swojej działalności świadczeniodawca z własnej inicjatywy podejmował działania 
podnoszące jakość życia pacjentów, m.in. zapewnił asystę wolontariuszy, terapeuty 
zajęciowego, opiekuna medycznego, a także stworzył w swojej siedzibie warunki 
sprzyjające pobytowi zarówno pacjentów jak i członków ich rodzin. Przypadki 
odmowy udzielenia świadczeń były uzasadnione czynnikami niezależnymi od 
świadczeniodawcy, przy czym w przypadku odmowy każdorazowo informowano 
chorych o innych podmiotach udzielających świadczeń OPH. Prawidłowo rozliczał 
się z OW NFZ, uzyskując za udzielone świadczenie 6.534 tys. zł. Kwota ta 
zapewniła pokrycie 83% kosztów z nimi związanych5 w latach 2015-2017, a w 
I połowie 2018 roku 86% kosztów udzielania świadczeń. 

Wyniki kontroli NIK nie wykazały przypadków udzielania świadczeń z naruszeniem 
umów zawartych z OW NFZ oraz obowiązujących świadczeniodawcę rozporządzeń 
Ministra Zdrowia i zarządzeń Prezesa NFZ. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

Zorganizowanie opieki 

1.1. Stowarzyszenie udziela świadczeń w ramach opieki paliatywnej od 23 maja 
1995 roku6. W latach 2015-2018 (I półrocze) udzielało świadczeń w zakresie opieki: 
stacjonarnej dla dorosłych oraz domowej dla dorosłych i dzieci. Na ten okres 
zawarło z OW NFZ kontrakty w łącznej kwocie 6.869 tys. zł7, z tego na stacjonarną 
3.584,3 tys. zł8, na dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgniarek 448 tys. zł. 
Za udzielone świadczenia w latach 2015-2017 uzyskało 5.513 tys. zł, a w roku 2018 
uzyskało 1.021  tys. zł. Kwoty te stanowiły odpowiednio 95% i 99% kwot 
zakontraktowanych. Za wykonane ponad ustalone limity świadczenia (w 2017 r. w 
zakresie hospicjum domowego dla dzieci) uzyskało 100% ceny kontraktowej. 
W latach 2015-2017 koszty udzielonych przez Hospicjum świadczeń były wyższe od 

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

opisowej. 

4 Biorąc pod uwagę pełne lata objęte badaniem (2015-2017), średni czas objęcia opieką dla poszczególnych 
zakresów wyniósł: hospicjum stacjonarne (dalej: HS) - 23 dni, hospicjum domowe dla dorosłych (dalej: HD) – 57 
dni, hospicjum domowe dla dzieci (dalej: HDD) – 227 dni. Dla wszystkich zakresów łącznie (HS, HD, HDD) w 
2015 roku średnia wyniosła 107 dni, w 2016 roku 126 dni, a w 2017 roku 122 dni. Dla I połowy 2018 roku średnia 
dla wszystkich zakresów łącznie wyniosła 54 dni.  

5 W latach 2015-2018 (I półrocze) wszystkie koszty udzielania świadczeń OPH wyniosły 7.798,9 tys. zł. 

6 Na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – nr księgi 4110. 

7 W przypadku 2018 roku kontrakt za I połowę roku wyniósł 1.036 tys. zł. 

8 W przypadku 2018 roku kontrakt za I połowę roku dotyczący opieki stacjonarnej wyniósł 594 tys. zł. 
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środków otrzymanych w ramach ww. kontraktów:  w przypadku opieki stacjonarnej 
(o 39%), opieki domowej dla dzieci (o 10%), a w przypadku opieki domowej dla 
dorosłych niższe (o 6%). Kwota uzyskana z tytułu kontraktu OPH stanowiła 83% 
otrzymanej kwoty z tytułu umów zawartych z OW NFZ w latach 2015-2018 
(I połowa).   

Łącznie w latach objętych kontrolą świadczeniami OPH objęto 1.638 pacjentów, 
w tym świadczeniami w warunkach stacjonarnych 913, w warunkach domowych dla 
dorosłych – 702 i w warunkach domowych dla dzieci – 23. W ramach stacjonarnej 
OPH Hospicjum dysponowało 17 łóżkami i udzieliło świadczeń 913 pacjentom. 
Istotnie zwiększono skalę udzielania świadczeń z zakresu opieki stacjonarnej, gdyż 
wskutek rozbudowy siedziby zwiększono liczbę łóżek z 13 do 179.    
W hospicjum domowym przeciętnie w jednym momencie przebywało 51 pacjentów 
dorosłych i 13 dzieci. Podstawą przyjęcia do opieki były głównie choroby 
nowotworowe  (97%). Przeciętny okres objęcia opieką wyniósł 102 dni, z tego w 
przypadku opieki stacjonarnej 23 dni, a  domowej – dorośli 57 dni, dzieci 227 dni. 

                                                             (dowód: akta kontroli str. 2-64, 69-93, 99-562) 

1.2. W wybranych do kontroli czterech miesiącach10 Hospicjum spełniało minimalne 
wymagania11 dotyczące personelu dla każdego zakresu świadczeń zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i 
hospicyjnej12 (dalej: rozporządzenia w sprawie OPH). Świadczeń udzielało: 

a) od 6 do 11 lekarzy (z osiągniętym wskaźnikiem od 0,83 do 2,03 etatu dla 
średniej miesięcznej liczby pacjentów w HS, z osiągniętym wskaźnikiem od 1,29 
do 2,16 etatu dla średniej miesięcznej liczby pacjentów w HD oraz z 
osiągniętym wskaźnikiem od 1,26 do 3,49 etatu dla średniej miesięcznej liczby 
pacjentów w HDD)13, w tym od 2 do 3 lekarzy posiadających specjalizację w 
dziedzinie medycyny paliatywnej; 

b) od 16 do 18 pielęgniarek (z osiągniętym wskaźnikiem od 1,58 do 1,97 etatu dla 
średniej miesięcznej liczby pacjentów w HD oraz z osiągniętym wskaźnikiem od 
1,11 do 2,24 etatu dla średniej miesięcznej liczby pacjentów w HDD)14, w tym od 
12 do 16 pielęgniarek, które ukończyły specjalizację lub kursy, o których mowa 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie OPH; 

c) od 2 do 3 psychologów (z osiągniętym wskaźnikiem od 0,64 do 1,68 etatu dla 
średniej miesięcznej liczby pacjentów w HS, z osiągniętym wskaźnikiem od 0,50 
do 1,00 etatu dla średniej miesięcznej liczby pacjentów w HD oraz z 
osiągniętym wskaźnikiem od 0,60 do 0,69 etatu dla średniej miesięcznej liczby 
pacjentów w HDD)15;  

d) od 4 do 6 fizjoterapeutów (z osiągniętym wskaźnikiem od 0,25 do 0,84 etatu dla 
średniej miesięcznej liczby pacjentów w HS, z osiągniętym wskaźnikiem od 0,28 
do 0,43 etatu dla średniej miesięcznej liczby pacjentów w HD oraz z 

                                                      
9 Od kwietnia 2018 roku. 

10 Tj. luty 2015 r., lipiec 2016 r., październik 2017 r., maj 2018 r. 
11 Wskaźniki obliczone na podstawie rzeczywistej liczby pacjentów oraz etatów zawartych w umowie z NFZ, ze 
względu na brak ewidencji czasu pracy w podziale na poszczególne zakresy OPH. Dla jednego miesiąca – maja 
2018 r. – tak obliczony wskaźnik nie był wystarczający w przypadku lekarza hospicjum stacjonarnego: 0,83 etatu 
dla wymaganego 1 na 10 łóżek.  Rzeczywisty czas pracy całego personelu Hospicjum w przeliczeniu do 
pacjentów ze wszystkich zakresów był wystarczający.  

12 Dz. U. z 2018 r. poz. 742, ze zm. 
13 HS- równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek, HD- równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 30 
świadczeniobiorców, HDD-równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 świadczeniobiorców. 
14 HD - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 15 świadczeniobiorców, HDD - równoważnik 1 
przeliczeniowego na 12 świadczeniobiorców. 
15 HS - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek, HD - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 
30 świadczeniobiorców, HDD - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 12 świadczeniobiorców. 
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osiągniętym wskaźnikiem od 0,55 do 1,20 etatu dla średniej miesięcznej liczby 
pacjentów w HDD)16; 

e) 1 opiekun medyczny.  
Ponad 62% personelu posiadało ponad 3 letnie doświadczenie w świadczeniach 
OPH, z tego 48% lekarzy i 94% pielęgniarek. 
Dyrektor Hospicjum nie posiada informacji czy Hospicjum stanowiło jedyne miejsce 
pracy dla  poszczególnych grup personelu 17. 

         (dowód: akta kontroli str. 70-73, 78-93, 563-585, 684 -797) 

Dla 18% lekarzy, 4% pielęgniarek, 33% psychologów oraz 50% fizjoterapeutów czas 
pracy w miesiącu nie przekraczał 40 godzin. 

(dowód: akta kontroli str. 94-97) 

Świadczeniodawca spełniał również inne – objęte kontrolą – warunki udzielania 
świadczeń, tj.: 

a) dla opieki stacjonarnej – całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do 
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza oraz całodobowe 
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarkę; 

b) dla opieki domowej – całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do 
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę. 

Świadczeniodawca nie wykorzystywał w pełni posiadanych zasobów, jeżeli chodzi o 
hospicjum stacjonarne. Obłożenie łóżek w hospicjum w badanych latach 
utrzymywało się  na poziomie 93%, co wynikało z wielkości otrzymanego z NFZ 
kontraktu18. Udzielając świadczeń Hospicjum w niewielkim stopniu korzystało ze 
sprzętu wymaganego rozporządzeniem w sprawie OPH (spośród wymaganych, 
bardzo rzadko korzystano z: EKG, zestawów do pierwszej pomocy, zestawu AMBU 
oraz urządzeń do przenoszenia chorego, a także z pomp infuzyjnych i lamp 
terapeutycznych). W okresie kontrolowanym, Świadczeniodawca nie korzystał ze 
sprzętu niewymaganego ww. rozporządzeniem.  

W związku z zawartą z podwykonawcą umową w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej, Świadczeniodawca korzystał tylko z tej usługi19. 

                  (dowód: akta kontroli str. 581-610) 

1.3. Hospicjum nie prowadziło ewidencji listy oczekujących pacjentów w całym 
okresie objętym kontrolą20, w związku z tym nie można było ustalić najdłuższych 
terminów oczekiwania na objęcie OPH  
Dyrektor Hospicjum wyjaśnił, że: „w Hospicjum nie była prowadzona ewidencja 
pacjentów oczekujących na przyjęcie zarówno do hospicjum domowego, jak i do 
hospicjum stacjonarnego. Prowadzenie takiej ewidencji nie było wymogiem żadnego 
przepisu prawa. W związku z powyższym nie można ustalić zarówno przeciętnego 
okresu oczekiwania chorego na przyjęcie, jak i najdłuższego (najdłuższych) 
terminów oczekiwania (…)”. 

                                                               (dowód: akta kontroli str. 611-615, 682-683) 

                                                      
16 HS - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek, HD - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na 
15 świadczeniobiorców, HDD - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na 15 świadczeniobiorców. 
17 Kierownik jednostki nie posiada narzędzi prawnych w celu pozyskania informacji czy hospicjum stanowiło 
jedyne miejsce pracy dla poszczególnych grup personelu. 

18 W 2018 I pół. obłożenie łóżek wyniosło 100%. 

19 Umowa współpracy Nr 5920 z dnia 03.12.2012 r. pomiędzy Stowarzyszeniem a Diagnostyka Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gorzowie Wlkp. 

20 Na podstawie informacji świadczeniodawcy.  
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W okresie objętym kontrolą zdarzyły się (ok. 1%) przypadki zgonów osób 
oczekujących przed udzieleniem pierwszego świadczenia.  

Dyrektor Hospicjum wyjaśnił, że: „(…) przyczynami takich zdarzeń jest zawsze zły 
stan chorego i niemożliwość objęcia go opieką hospicyjną. W tym drugim przypadku 
od ok. 1-1,5 roku non stop są chorzy oczekujący na przyjęcie zwłaszcza do HD. Od 
roku kontrakt opiewa na 20 łóżek, a wykonanie powyżej 30 łóżek i zawsze kolejka. 
Pacjent po hospitalizacji jest obligatoryjnie przyjmowany pod opiekę Hospicjum (nie 
oczekuje ponownie w kolejce).” 

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 581-585) 

 

1.4. W latach 2015-2018 I półrocze do Hospicjum zgłosiło się 3 pacjentów z zakresu 
hospicjum domowego dzieci, którym nie udzielono świadczeń OPH. We wszystkich 
przypadkach było to spowodowane miejscem zamieszkania pacjentów21.  

Dyrektora Hospicjum wyjaśnił, że: „Od września 2012 r. do  połowy 2017 r. 
Hospicjum Domowe dla Dzieci funkcjonujące w ramach Hospicjum Św. Kamila było 
jedynym tego rodzaju hospicjum na terenie województwa lubuskiego. Ponieważ nie 
było fizycznej możliwości objęcia opieką dzieci z terenu całego województwa przez 
Hospicjum Św. Kamila, w Zielonej Górze została podpisana umowa z lekarzem 
specjalistą z medycyny paliatywnej (ale także z pielęgniarką z tamtego terenu) po to, 
aby móc objąć opieką chociaż te dzieci, które były w zasięgu wspomnianego 
lekarza. 

Pamiętam trzy przypadki dzieci, które nie zostały objęte opieką tut. 
Hospicjum. Dwa dotyczyły dzieci z okolic Krosna Odrzańskiego.  

Jeden z nich zgłoszony był (…) przez Centrum Zdrowia Dziecka. Drugi – też 
przez jakiś szpital (…?). Zgłoszenia odbyły się telefonicznie i to w formie pytania, 
czy jesteśmy w stanie objąć opieką dane dziecko. Tak było też w trzecim przypadku, 
o którym będzie mowa niżej. W poszukiwanie rozwiązania dla tych dzieci aktywnie i 
intensywnie włączyła się p. Zast. Dyr. ds. Med. LOW NFZ. Wiem, że dzieci 
ostatecznie zostały objęte opieką placówki (chyba) ze Świebodzina. 

Jedno dziecko było z okolic Gubina. Nie pamiętam finału sprawy, ale 
Hospicjum nie było w stanie – nawet przy pomocy życzliwego nam lekarza z 
Zielonej Góry – objąć opieką żadnego z trójki wymienionych dzieci. 

Pamiętam, że poszukiwałem dla nich rozwiązania analogicznego, jak dla 
Zielonej Góry i okolic, ale nikt z lekarzy i pielęgniarek, do jakich dotarłem, nie chciał 
podjąć się przedmiotowej opieki.” 

                                                                               (dowód: akta kontroli str. 616-617) 

Wszystkim chorym, którym odmówiono przyjęcia do Hospicjum wskazano innego 
świadczeniodawcę, ale ww. zgłoszeń nie odnotowano w prowadzonej 
dokumentacji22, gdyż były to przypadki świadczeniobiorców, którzy nie posiadali 
formalnego skierowania. 

Dyrektor Hospicjum wyjaśnił, że (…) W żadnym z trzech opisanych przez mnie w 
piśmie z dnia 21 września przypadków nie zaistniał fakt posiadania przez 
świadczeniobiorcę skierowania. 

W piśmie zaznaczyłem dodatkowo, tytułem wyjaśnienia-komentarza, że 
„zgłoszenia odbyły się telefonicznie i to w formie pytania, czy jesteśmy w stanie 

                                                      
21 Znaczna odległość od siedziby Hospicjum. 

22 Stosownie do §10 zarządzenia nr 73/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 
2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna 
(NFZ z 2013 r. poz. 73, ze zm.) 



 

7 

objąć opieką dane dziecko.” Skoro nie zostały wypełnione przesłanki formalne 
zaistnienia skierowania, było bezprzedmiotowe „odnotowanie ich w dokumentacji 
prowadzonej przez świadczeniodawcę.” 

                                                                               (dowód: akta kontroli str. 618-619) 

W pozostałych przypadkach (ok. 1% pacjentów z okresu objętego badaniem) 
odmowy dotyczyły sytuacji, kiedy chory nie miał żadnej z 7 chorób wskazanych do 
objęcia OPH. 

                                                                              (dowód: akta kontroli str. 581-585) 

Nie stwierdzono przypadków niezasadnego zaprzestania udzielania świadczeń 
pacjentowi.  

Spośród 40 pacjentów Hospicjum Św. Kamila objętych badaniem, którym w okresie 
kontrolowanym udzielano świadczeń OPH dla 33 pacjentów nastąpiło zakończenie 
udzielania tych świadczeń, z tego: 16 osób zmarło (49%), 3 osoby zostały 
skierowane do dalszego leczenia w innym podmiocie (9%),  11 osób zostało 
skierowanych do dalszego leczenia w hospicjum stacjonarnym (33%), 1 osoba 
zakończyła proces terapeutyczny lub diagnostyczny (3%), a 2 osoby zostały 
wypisane na własne żądanie 23(6%). 

1.5. W ramach organizacji opieki Świadczeniodawca stosował – ponad 
obowiązujące go wymogi – dobre praktyki, mające na celu osiągnięcie i utrzymanie 
jak najwyższej jakości życia chorych, takie jak np.: 

- pozyskanie środków z innych źródeł (1% z podatku dochodowego dla organizacji 
pożytku publicznego – w latach 2015-2018 I półrocze 1.393 tys. zł), które pokrywały 
30-40 % kosztów związanych z opieką OPH; 

- zatrudnienie opiekuna medycznego (przed 1 lipcem 2018 r.), który w znacznym 
stopniu odciążył zespoły pielęgniarskie w zakresie pielęgnacji pacjentów;  

- obejmowanie diagnostyką psychologa fizjoterapeuty (dla każdego pacjenta); 

- pomoc w żałobie (pacjenci HS – 6%, HD-6% i HDD-8%); 

- zatrudnienie koordynatora wolontariatu – tzw. menadżera wolontariatu24;  

- opracowanie i stosowanie pielęgniarskich kart  opieki dla wszystkich pacjentów; 

- korzystanie z wolontariatu jako istotnej składowej zespołu opieki25 – angażując do 
pomocy 37 osób rocznie26. Średnioroczny poświęcony przez nich czas wyniósł 6000 
godzin, co istotnie wspomagało opiekunów w ich zadaniach, a pacjentom 
towarzyszenie i organizację czasu. Do zadań wolontariuszy należało m.in. 
wspomaganie personelu hospicjum stacjonarnego w sprzątaniu siedziby, 
towarzyszenie pacjentom - rozmowa, zakupy, pomoc w transporcie pacjentów; 

- zatrudnienie koordynatora opieki duchowej (kapelan); 

- współpraca z duchownymi różnych wyznań (90% pacjentów przeciętnie korzysta z 
takiego wsparcia); 

- grupy wsparcia dla rodzin pacjentów (pacjenci HS – 6%, HD-6% i HDD-8%) - 
spotkania raz w tygodniu (psycholog). Od 2009 roku w ramach prowadzonego przez 
Hospicjum Projektu „Jaskółka” podejmowane są działania na rzecz dzieci 

                                                      
23 Wypis do domu lub zmiana miejsca zamieszkania. 

24 Dla opieki stacjonarnej. 

25 Wolontariusze wspomagali wyłącznie opiekę stacjonarną. 

26 W 2017 roku. 
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osieroconych (spotkania raz w tygodniu) oraz organizacja zimowisk, kolonii a także 
wycieczek edukacyjnych; 

- organizowanie czasu pacjentom hospicjum domowego dzieci (mikołajki i dzień 
dziecka - dwa spotkania w roku); 

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

- tworzenie klimatu towarzyszenia, domowego: umożliwienie posiadania w 
hospicjum sprzętu z mieszkania takiego jak obrazki, zdjęcia; 

- stworzenie terenu zielonego (ogród) wraz z tarasem dolnym dla chorych – miejsce 
odpoczynku pacjentów oraz odwiedzających członków rodzin; 

- zaspakajanie potrzeb takich jak fryzjer27; 

- w przypadkach koniecznych, kontakt i współpraca z ośrodkami pomocy społecznej. 

                                                  (dowód: akta kontroli str. 70-73, 620-631, 675-681) 

1.6. W zakresie problemów w realizacji świadczeń kierownik jednostki podał m.in., 
że:  
- zmiana interpretacji przepisu art. 16 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 
działalności leczniczej28 w związku z  art. 6 i 7 oraz 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie29, dokonana w 
dniu 25 kwietnia 2018 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Departament 
Społeczeństwa Obywatelskiego w zakresie działalności stowarzyszenia 
prowadzącego przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, która nie może jednak 
stanowić działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, z uwagi na fakt, iż 
występuje element wynagrodzenia, spowoduje, iż działalność lecznicza prowadzona 
przez pozarządowe organizacje pożytku publicznego stanie się działalnością 
gospodarczą z uwagi na ograniczenia, jakie wyznacza art.9 ust.1 ww. ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 
- w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 5 sierpnia 2016 r. w 
sprawie szczegółowego wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 
udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372), podane są 
warunki, jakie muszą spełnić lekarze, by – w tych dwóch przypadkach – oferent (tu: 
hospicjum) mogło otrzymać w sumie 25 pkt rankingowych – problem pojawia się 
jeśli hospicjum wielodyscyplinarne (trzy rodzaje hospicjów) zatrudnia jednego 
lekarza specjalistę i np. 10 lekarzy z kursem kwalifikacyjnym, obejmując łącznie 
opieką ok. 60-70 pacjentów, a ów lekarz zechce założyć działalność hospicjum 
domowego np. na 10 łóżek (tu: hospicjum małego), to „zabiera” ze sobą 25 pkt, 
pozostawiając hospicjum wielodyscyplinarne co najwyżej z 10 punktami za kryterium 
na pozycji z góry przegranej; 

- Gorzów Wielkopolski nie jest ośrodkiem klinicznym. Najbliżej lekarze kształceni są 
w Szczecinie, Poznaniu czy Wrocławiu. W północnej części województwa 
lubuskiego jest czworo specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej. Troje z nich 
pracuje w spółkach prawa handlowego, działających w oparciu o inne zasady prawa 
niż organizacja pożytku publicznego, jaką jest Stowarzyszenie Hospicjum Św. 
Kamila. Głównym celem spółek jest osiąganie zysku. OPP jest organizacją non 
profit. To determinuje podejście do sposobu realizacji świadczeń oraz sposobu 
ograniczania kosztów, co jest ściśle powiązane z głównymi celami obydwu form 

                                                      
27 W opiece stacjonarnej. 

28 Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm. 

29 Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm. 
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prowadzenia działalności. Jest rzeczą oczywistą, że spółka może zaoferować inne 
warunki uposażenia lekarza niż organizacja PP. W konfrontacji zatem tej ostatniej 
ze spółką, z góry można założyć, która z nich odniesie zwycięstwo, pozyskując 
lekarza specjalistę; 

- stworzenie uwarunkowań prawnych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu 
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej30), dających 
handicap lekarzom w postaci ilości przyznawanych punktów placówce ubiegającej 
się o kontrakt za lekarza specjalistę (15 lub 10) jest poważnym naruszeniem zasady 
równości dostępu do możliwości świadczenia usług przez różne zakłady 
lecznicze(…);  

- w przypadkach ustalonych parytetów czasowych dla fizjoterapeutów w OPH,  
parytety te są za wysokie dla hospicjów stacjonarnych i domowych a za niskie dla 
hospicjów domowych dla dzieci; 

- brak bieżącego rozliczenia nadwykonań stanowi poważne utrudnienie, a i 
zagrożenie dla hospicjum prowadzonego w formie OPP. W przypadku Hospicjum 
Św. Kamila (dalej: Hospicjum), kiedy w ubiegłym roku utracona została połowa 
kontraktu a nie zmniejszone zasoby kadrowe (lekarzy, bez względu na ilość 
pacjentów, trzeba zatrudnić w ilości gwarantującej spełnienie warunki z p. VIII.1.), co 
oznacza także stałe ponoszenie kosztów wyższych niż wynika to z wartości i 
zakresu kontraktu, przy zmniejszonych dochodach bieżących. Taka sytuacja może 
zagrażać płynności finansowej zakładu (hospicjów). Jednocześnie powstaje inne 
zagrożenie - zawiera je kwota nadwykonań w połączeniu z ewentualnym przyjęciem 
przez Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM interpretacji działalności 
hospicjów  funkcjonujących w formach stowarzyszeń, jako działalności odpłatnej 
pożytku publicznego.  
                                                                              (dowód: akta kontroli str. 632-643)                                                                                      

Realizacja świadczeń zdrowotnych 

2.1. Na podstawie próby przeprowadzonej na dokumentacji 40 pacjentów31 
stwierdzono m.in., że w ramach świadczeń OPH wszystkim pacjentom zapewniono 
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z 
rozporządzeniem w   sprawie OPH a ponadto zapewniono: 

a) leczenie bólu 100% pacjentom spośród 24 uskarżających się na ból, z tego 
w odniesieniu do wszystkich ból monitorowano w sposób ciągły; 

b) opiekę psychologa 37% pacjentom hospicjum stacjonarnego32, 25% 
pacjentom hospicjum domowego dla dorosłych (tj. 6 spośród 24, których 
dokumentację objęto badaniem) i 25% hospicjum domowego dla dzieci33. 
Opiekę taką zapewniono 8 z 9 pacjentów, spośród 40 pacjentów objętych 
badaniem posiadających stany lękowe/depresyjne34; 

                                                      
30 Dz. U. 2016 poz. 1372. 

31 Wybranych losowo, w tym 24, którym udzielono świadczeń w warunkach domowych, 8 – w warunkach 
stacjonarnych, 8– w warunkach domowych dzieci. Dzieci stanowiły 20% pacjentów, a dorośli 80%  z tego 
najwięcej w wieku powyżej 65 lat (66%). Podstawą przyjęcia ich do opieki były głównie choroby nowotworowe 
(100% pacjentów dorosłych) oraz inne choroby jak: zespół Edwardsa, mózgowe porażenie dziecięce (100% 
dzieci). 

32 W tym jeden przypadek opieki psychologicznej udzielonej rodzinie pacjenta. 

33 W tym jeden przypadek opieki psychologicznej udzielonej matce dziecka. 

34 Opieka psychologa jest regularnie proponowana wszystkim pacjentom Hospicjum Św. Kamila oraz członkom 
ich rodzin w ramach zespołu medycznego zbierającego się raz w tygodniu (każdy wtorek). 
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c) rehabilitację 38% pacjentom hospicjum stacjonarnego, 29% pacjentom 
hospicjum domowego dla dorosłych (tj. 7 spośród 24, których dokumentację 
objęto badaniem) oraz 75% pacjentom hospicjum domowego dla dzieci; 

d) badania diagnostyczne 8% pacjentom hospicjum domowego oraz 25% 
hospicjum stacjonarnego. Były to tylko i wyłącznie badania laboratoryjne 
(objęte umową podwykonawstwa);  

e) wypożyczenie sprzętu35 medycznego 23% pacjentom (5 pacjentom 
hospicjum domowego oraz 4 pacjentom hospicjum domowego dla dzieci 
(koncentrator tlenu, ssak elektryczny, nebulizator, łóżko z materacem, 
materac do łóżka), a 8% – sprzęt pomocniczy w poruszaniu (wózek, 
balkonik, kula pachowa). 

We wszystkich zbadanych przypadkach, wizyty odbywały się z częstotliwością 
określoną rozporządzeniem w sprawie OPH, a przeprowadzał je personel 
posiadający stosowne kwalifikacje, wykazany przez Hospicjum w umowie OPH jako 
zasoby. 
W przypadku jednego pacjenta36, posiadającego objawy wskazujące na 
konieczność konsultacji psychologicznej (nadpobudliwość, agresja), 
świadczeniodawca zapewnił tego rodzaju opiekę w okresie poprzedzającym okres 
kontrolowany, ale opiekun ustawowy zrezygnował z jej kontynuacji.      

Dyrektor Hospicjum wyjaśnił, że:  „pacjent o numerze 8193 (a także jego rodzina) 
mieli zapewnioną opiekę psychologiczną w okresie od 18 marca 2013 r. do 30 lipca 
2013 r., kiedy to matka małoletniego zrezygnowała z pomocy psychologa 
hospicyjnego”. 

                                                              (dowód: akta kontroli str. 644-658, 682-683) 

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

a) zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania37 – dokumentacja zawierała 
informacje dotyczące stanu choroby, procesu diagnostycznego, 
leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, w tym m.in. monitorowano 
objawy somatyczne; 

b) dokumentacja prowadzona była w postaci elektronicznej38 i odnotowywane 
w niej były wszystkie porady lub wizyty personelu medycznego; 

c) we wszystkich przypadkach do dokumentacji załączone było skierowanie 
stanowiące podstawę objęcia opieką przez Hospicjum, zawierające 
rozpoznanie objęte zakresem określonym załącznikiem nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie OPH; 

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

e) w przypadkach pacjentów niebędących zdolnych do wyrażenia świadomej 
zgody na udzielenie świadczenia OPH, pisemne zgody takie uzyskano od 
ich przedstawiciela ustawowego oraz zespołu medycznego39 – dotyczyło to 

                                                      
35 W przypadku sprzętu medycznego określonego rozporządzeniem w sprawie OPH, był on udostępniony 
wszystkim osobom, którzy zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej go używali. W przypadku sprzętu 
pomocniczego w poruszaniu – sprzęt taki został udostępniony trzem pacjentom i było to 100% pacjentów 
objętych badaniem którzy korzystali z takiego sprzętu - wypożyczony przez Hospicjum Św. Kamila w ramach 
świadczeń z zakresu OPH. 
36 To jest o nr 8193. 

37 Dz. U. poz. 2069. 

38 Do połowy 2015 roku dokumentacja była prowadzona w wersji papierowej. 

39 W tym trzy przypadki, gdy chorzy kierowani byli z powodu trudnych do opanowania dolegliwości i wymagali 
niezwłocznej pomocy lekarskiej, mimo braku kompetencji musieli być pilnie otoczeni opieką hospicyjną bez 
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14 pacjentów (35% wszystkich pacjentów objętych badaniem, w tym 100% 
dzieci). 

                                                                              (dowód: akta kontroli str. 647-658)  

2.3. W stosunku do 16 spośród 40 pacjentów zastosowano następujące dobre 
praktyki: 

a) 8 z nich (20%) udzielono pomocy socjalnej w postaci dostarczenia sprzętu 
(po indywidualnym rozeznaniu potrzeb), to jest: materaców 
przeciwodleżynowych, inhalatorów, termometrów oraz kocyków, kołderek, 
śpiworków, a także odzieży ogólnej i środków pielęgnacji tj. oliwki, maści, 
kremy, zasypki, dzięki czemu poprawiła się jakość ich opieki40; 

b) 8 z nich (20%) udzielono wsparcia wolontariuszy, którzy uczestniczyli w 
opiece w trakcie wszystkich 297 dni opieki dotyczących tych pacjentów41; 

c) 100% pacjentów objętych opieką stacjonarną udzielono wsparcia 
duchowego; 

d) wobec 45 % pacjentów (8 objętych opieką stacjonarną oraz 10 objętych 
opieką domową dla dorosłych) stosowano drobne czynności na rzecz 
pacjenta według jego indywidualnych życzeń, wykraczające poza zakres 
obowiązków pielęgniarskich (np. zakupy, pomoc w napisaniu pisma, 
golenie, posprzątanie w otoczeniu pacjenta, pomoc rodzinie w prostych 
czynnościach wynikłych z sytuacji). 

                                                                             (dowód: akta kontroli str. 647-658) 

2.4. W latach 2015-2018 I półrocze do Hospicjum wpłynęła jedna skarga na sposób 
udzielania świadczeń OPH, która dotyczyła braku objęcia opieką zmarłej żony 
skarżącego, przed pierwszą wizytą medyczną (hospicjum domowe). Skarga nie 
została uznana za zasadną, a jedynie za przypadek losowy. Dyrektor Hospicjum 
podjął jednak decyzję o zwiększeniu ilości nadwykonań i tym samym skrócenia 
czasu oczekiwania chorych na objęcie opieką. 

    (dowód: akta kontroli str. 659-660, 670)                                                                                        

Rozliczanie się z OW NFZ 
3.1. Raporty statystyczne przekazywane przez  Hospicjum do OW NFZ 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 
wykazywano prawidłowo, z uwzględnieniem przerw w opiece (głównie na czas 
udzielania świadczeń u innych świadczeniodawców) oraz prawidłowo wykazywano 
jednostki rozliczeniowe. 

(dowód: akta kontroli str. 671-674)                                                                                        

3.2. W latach 2015-2018 (I półrocze) OW NFZ przeprowadził w Hospicjum jedną 
kontrolę w zakresie OPH42. Dotyczyła ona realizacji umowy OPH pod względem 

                                                                                                                                       
zgody sądu, aby uniknąć sytuacji powodującej wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju 
zdrowia - art. 33 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, ze 
zm.). 

40 Pomoc socjalna dotyczyła 100% objętych badaniem pacjentów hospicjum domowego dla dzieci. 

41 Co stanowi 100% wszystkich badanych pacjentów objętych opieką w hospicjum stacjonarnym. 

42 Kontrola Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze w dniu 
31 marca 2017 r. 
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ordynacji lekarskiej.  Pod względem kryterium legalności, pozytywnie oceniono 
prowadzenie kontrolowanej indywidualnej dokumentacji wewnętrznej. Natomiast pod 
względem kryteriów legalności i celowości pozytywnie oceniono ordynowanie 
refundowanych preparatów fentanylu we wszystkich kontrolowanych przypadkach. 
Oceniając pozytywnie działalność w skontrolowanym zakresie, OW NFZ nie 
przedstawił zaleceń pokontrolnych. 

OW NFZ nie przeprowadzał kontroli, których wynikiem było nałożenie kar umownych 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w latach 
objętych badaniem (2015 – 2018 I pół.). 

W okresie objętym kontrolą Hospicjum nie prowadziło sporu sądowego z NFZ 
dotyczącego świadczeń OPH (również w przedmiocie nadwykonań). 

                                                                               (dowód: akta kontroli str. 659-670)  

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

IV. Wnioski 
W związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych. 

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. 
 
Zielona Góra,  10 grudnia 2018 r. 
 
 

Kontroler 

            Cezary Romanczenko 
       Inspektor kontroli państwowej 
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