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I. Dane identyfikacyjne 
LIDER-MED sp. z o.o.1 Nowy Świat 9A, 66-131 Sulechów (Świadczeniodawca lub 
Spółka) 
 
 
Ryszard Kocz, Prezes Zarządu od 6 września 2016 r. 
 
 
Realizacja umów o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej 
 
 
2015-2018 (I połowa), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym 
okresie, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na zjawiska będące 
przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją 
 
 
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze 

 
 
 
Dariusz Obierzyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/84/2018 z 28 sierpnia 2018 r.  
 

(akta kontroli str.1-17) 

 

                                                      
1 LIDER-MED sp. z o.o. posiada dwie jednostki stanowiące zakłady lecznicze, tj. 1) NZOZ LIDER-MED gdzie 
komórką organizacyjną jest Pielęgniarska opieka długoterminowa (ul. Strzelecka 1, 66-200 Świebodzin), 2) 
NZOZ LIDER-MED-2 gdzie komórkami organizacyjnymi są: Hospicjum domowe (ul. Strzelecka 1, 66-200 
Świebodzin), Hospicjum domowe (ul. Jagiełły 5, 66-600 Krosno Odrzańskie), Hospicjum domowe (ul. Szarzecka 
13, 66-330 Pszczew), Hospicjum domowe dla dzieci (ul. Strzelecka 1, 66-200 Świebodzin). 

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 Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim 
NFZ (LOW NFZ) umowę o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej (OPH), 
tj. postępował zgodnie z warunkami określonymi w umowie, a także przestrzegał przepisów 
ogólnych. W szczególności, zapewnił personel o odpowiednich kwalifikacjach i tak 
zorganizował jego pracę, że możliwe było udzielanie chorym świadczeń w wymaganej 
częstotliwości. W okresie objętym kontrolą świadczeniodawca objął opieką łącznie 404 
pacjentów, a średni czas oczekiwania na przyjęcie do hospicjum wynosił 6-9 dni 
w przypadku osób dorosłych i 3-4 dni w przypadku dzieci. Dłuższe przypadki oczekiwania 
(30 do 99) wynikały z nadwykonań, braku kontaktu z pacjentem lub brakiem jego zgody. 
Przypadki odmowy udzielenia świadczeń były uzasadnione czynnikami niezależnymi od 
Świadczeniodawcy (ograniczonym kontraktem z NFZ), w każdym z nich jednak informował 
chorego o innych podmiotach udzielających świadczeń OPH. Co do zasady prawidłowo 
rozliczał się z LOW NFZ, uzyskując za udzielone świadczenie 1.416,6 tys. zł. Kwota ta 
zapewniła pokrycie kosztów z nimi związanych. 

Wyniki kontroli NIK wykazały jednak przypadki udzielania świadczeń z naruszeniem umowy 
zawartej z LOW NFZ oraz obowiązujących Świadczeniodawcę rozporządzeń Ministra 
Zdrowia i zarządzeń Prezesa NFZ. Dotyczyło to 3 spośród 40 pacjentów, których 
dokumentację skontrolowano. Nieprawidłowości dotyczyły nieodnotowania w dokumentacji 
medycznej przeprowadzonych dwóch wizyt w ramach świadczeń gwarantowanych oraz 
niewykazania do rozliczenia przerw w opiece nad pacjentem. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności 

Realizacja umów o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej  

1. Zorganizowanie świadczeń OPH 

1.1. LIDER-MED sp. z o.o. świadczeń OPH udziela od 1 lipca 2017 r. W latach 2017-2018  
(I półrocze) udzielał świadczeń w zakresie opieki domowej dla dorosłych i dzieci. Na ten 
okres zawarł z LOW NFZ kontrakty w łącznej kwocie 1.498,8 tys. zł (w 2017 r. - 824,9 tys. zł 
i w 2018 r. - 673,9 tys. zł), z tego na opiekę domową dorosłych 1.363 tys. zł, dzieci - 77,4 
tys. zł, na dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgniarek - 58,4 tys. zł. Za udzielone 
świadczenia ogółem uzyskał 1.473,3 tys. zł, w 2017 r. uzyskał 819,6 tys. zł4, a w roku 2018  
- 653,7 tys. zł5. Kwoty te stanowiły odpowiednio 99,4% i 97% kwot zakontraktowanych. 
Koszty udzielonych świadczeń przez LIDER-MED sp. z o.o. w przypadku dorosłych i dzieci 
wyniosły łącznie 1.097,3 tys. zł. Kwota uzyskana z tytułu kontraktu OPH stanowiła 98,3% 
otrzymanej kwoty z tytułu umów zawartych z NFZ w tych latach. 

Łącznie w latach objętych kontrolą OPH objęto 404 pacjentów. Podstawą przyjęcia do 
opieki były głównie choroby nowotworowe (97,3%). Czas objęcia opieką wynosił od 43 do 
87 dni. 

(akta kontroli str. 28-120, 189, 261-263) 

1.2. W wybranych do kontroli dwóch miesiącach6 LIDER-MED sp. z o.o. spełniał minimalne 

wymagania dotyczące personelu dla każdego zakresu świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 

2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń 

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

opisowej. 
4 W tym: 785,8 tys. zł na opiekę domową dorosłych, 11,6 tys. zł na dzieci i 22,2 tys. zł na dodatkowe 
wynagrodzenie pielęgniarek. 
5 W tym: 571,9 tys. zł na opiekę domową dorosłych, 47,4 tys. zł na dzieci i 34,4 tys. zł na dodatkowe 
wynagrodzenie pielęgniarek. 
6 Tj. październik 2017 r., maj 2018 r. 
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gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej7 (dalej rozporządzenie w sprawie 

OPH). Świadczeń udzielało (z zachowaniem wymaganych równoważników8): 

 od 13 do 16 lekarzy (z uzyskaniem wskaźnika 3,24 i 2,99 etatu przeliczeniowych na 30 
świadczeniobiorców w hospicjum domowym dla dorosłych oraz 7,65 etatu na 20 
świadczeniodawców w hospicjum domowym dla dzieci), w tym 2 lekarzy 
posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz 1 w trakcie 
specjalizacji; 

 od 17 do 18 pielęgniarek (z uzyskaniem wskaźnika 1,70 i 1,82 etatu na 15 
świadczeniodawców w hospicjum domowym dla dorosłych oraz 4,35 etatu na 12 
świadczeniobiorców w hospicjum domowym dla dzieci), w tym 5, które ukończyły 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej; 

 2 psychologów (z uzyskaniem wskaźnika 0,78 i 0,66 etatu na 30 świadczeniobiorców 
w hospicjum domowym dla dorosłych i oraz 1,5 etatu na 12 świadczeniobiorców 
w hospicjum domowym dla dzieci);  

 4 fizjoterapeutów (z uzyskaniem wskaźnika 0,49 i 0,51 etatu na 15 
świadczeniobiorców w hospicjum domowym dla dorosłych i oraz 0,98 etatu na 12 
świadczeniobiorców w hospicjum domowym dla dzieci). 

W przypadku 45% personelu posiadali oni ponad 3 letnie doświadczenie w OPH, z tego 
38% lekarzy i 67% pielęgniarek9. Praca w Spółce stanowiła jedyne miejsce pracy dla 
jednego lekarza. W wymiarze tygodniowym dla trzech lekarzy, jednej pielęgniarki, 
rehabilitanta i dwóch psychologów czas pracy przekroczył 40 godzin10.   

Świadczeniodawca spełniał również inne – wybrane do kontroli – warunki udzielania 
świadczeń, tj.: dla opieki domowej - całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do 
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę. 

(akta kontroli str.190-191, 223-228, 470-471) 

Udzielając świadczeń Spółka w niewielkim stopniu korzystała z niektórych pozycji sprzętu 
wymaganego rozporządzeniem w sprawie OPH (spośród 10 posiadanych/wymaganych 
pomp infuzyjnych korzystała jedynie jednokrotnie dla jednego świadczeniodawcy, spośród 
17 posiadanych/wymaganych ssaków Spółka korzystała jednokrotnie dla 6 
świadczeniobiorców). 

Natomiast w przypadku koncentratora tlenu spośród 17 posiadanych/wymaganych Spółka 
cały czas korzysta ze wszystkich urządzeń. 

 
Spółka posiadała podpisane następujące umowy z podwykonawcami w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej i badań specjalistycznych: 
- umowa z 2 listopada 2016 r. na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki 
radiologicznej i ultrasonograficznej, 
- umowa z 23 stycznia 2018 r. na wykonanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej i USG, 
- wykonanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i analityki medycznej oraz 
diagnostyki obrazowej, 
- umowa z 9 lutego 2017 r. na wykonanie usług zdrowotnych z zakresu badań 
laboratoryjnych, radiologicznych, USG i TK, 
- umowa z 1 lipca 2017 r. i 1 lipca 2018 r. – wykonanie badań diagnostyczno-
laboratoryjnych, 
- umowa z 1.07.2017 r. – wykonanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i analityki 
medycznej. 
Mimo zawartych 6 umów z podwykonawcami odnośnie diagnostyki laboratoryjnej, badań 
specjalistycznych, Świadczeniodawca korzystał z usług czterech podmiotów w zakresie 
badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej.  

(akta kontroli str. 121-182, 234, 235-243, 291, 470) 

                                                      
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 742, ze zm. 
8 Wskaźniki zostały wyliczone dla maksymalnej w miesiącu średniej tygodniowej liczby pacjentów, tj. 104 i 123 
dorosłych oraz 4 dzieci (w październiku 2017 r. nie objęto opieką dzieci).  
9 Według danych za maj 2018 r. 
10 Dla dwóch lekarzy czas pracy nie przekroczył 40 godzin na miesiąc. 
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1.3. LIDER-MED sp. z o.o. prowadził listy oczekujących w całym okresie objętym kontrolą 

i rozróżniał przypadki pilne od stabilnych. Według stanu na 30 czerwca 2018 r. oczekiwało 

10 osób11. Okresy oczekiwania na udzielenie świadczenia wynosiły 6 dni w 2017 r. i 9 dni 

w 2018 r. w przypadku osób dorosłych i odpowiednio 4 i 3 dni w przypadku dzieci. 

Czas oczekiwania na przyjęcie na objęcie opieką paliatywną i hospicyjną zbadano na 

podstawie analizy 30 przypadków pacjentów z najdłuższymi okresami. W 23 przypadkach 

okres ten wynosił od 15 do 29 dni, a w 7 przypadkach liczba dni od daty zgłoszenia się 

pacjenta do dnia objęcia go opieką wynosiła: 30 dni, 33 dni, 35 dni, 37 dni, 51 dni, 55 dni 

i 99 dni. W przypadku trzech ostatnich spraw okres ten wynosił: 

- data zgłoszenie do Świadczeniodawcy: 11 kwietnia 2018 r., data udzielenia pierwszego 

świadczenia: 1 czerwca 2018 r., 

- data zgłoszenie do Świadczeniodawcy: 6 maja 2018 r., data udzielenia pierwszego 

świadczenia: 30 czerwca 2018 r., 

- data zgłoszenie do Świadczeniodawcy: 23 czerwca 2018 r., data udzielenia pierwszego 

świadczenia: 30 września 2018 r. 

Zdaniem Prezesa Zarządu okres oczekiwania na objęcie opieką wynikał wyłącznie z braku 
możliwości objęcia pacjenta w nadwykonaniach, braku kontaktu, braku zgody pacjenta czy 
jego hospitalizacją.       

(akta kontroli str. 211, 212-214, 424, 470, 478-482) 

Analiza wykazała 22 przypadki pilne, gdzie okres oczekiwania na udzielenie pierwszego 

świadczenia wynosił od 8 do 30 dni. 

Przeciętne okresy udzielania świadczeń wynosiły w 2017 r. 83 dni w przypadku hospicjum 
domowego dla dorosłych i 43 dni w przypadku dzieci, a w 2018 r. odpowiednio 87 i 89 dni. 

(akta kontroli str. 194, 215-217, 470, 478-482) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że artykuł 44 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym zawiera pojęcie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, które 
z kolei zdefiniowano w treści ustawy. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na 
nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, 
którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub 
uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych 
czynności ratunkowych i leczenia. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego jest pojęciem 
tożsamym ze stanem nagłym wskazanym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych, a wynika to z definicji ustawowej zawartej w art. 5 pkt 
33 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Co do zasady w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie w izbach przyjęć 
i szpitalnych oddziałach ratunkowych. 

Opieka hospicyjna i paliatywna ukierunkowana jest na poprawę jakości życia, ma na celu 
zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, nie jest to 
natomiast tożsame z czynnościami zmierzającymi do natychmiastowego ratowania życia. 

Nadmieniam, że niezależnie od powyższego Lider-Med sp. z o.o. w ramach możliwości 
kadrowych i sprzętowych obejmuje opieką paliatywną i hospicyjną pacjentów ponad limit 
określony w umowie z NFZ. 

(akta kontroli str.293-298) 

W okresie objętym kontrolą nastąpiły 43 zgony osób oczekujących przed udzieleniem 
pierwszego świadczenia, tj. od zgłoszenia do dnia przed objęciem świadczeniami OPH. 
Brak ich przyjęcia do opieki wynikał z braku możliwości objęcia pacjenta 
w nadwykonaniach. 

 (akta kontroli str. 292, 478-482) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że brak objęcia opieką hospicyjną i paliatywną pacjentów tak jak 
i innych oczekujących wynika z posiadanego potencjału Spółki, który i tak jest na tyle 

                                                      
11 Z tego w stanie pilnym 1 osoba, w stanie stabilnym 8 osób i w 1 przypadku brak było danych.  
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zabezpieczony, że znacznie przekracza ilość udzielonych świadczeń nad ilością świadczeń 
zakontraktowanych. 

(akta kontroli str. 399-400) 

1.4. Spółka nie prowadzi rejestru odmów opieki paliatywnej. Według Członka Zarządu 
w latach 2017-2018 (I półrocze) do Spółki zgłosiło się 2 pacjentów, którym nie udzielono 
świadczeń OPH. Zdaniem Członka Zarządu wynikało to z braku kwalifikacji do objęcia 
opieką hospicyjną z uwagi na jego stan zdrowia. 

W 18 przypadkach zaprzestanie udzielania świadczenia nastąpiło z powodu zgonu, a w 6 
przypadkach12 z powodu przekazania pacjenta do hospicjum stacjonarnego, gdzie otrzymali 
świadczenia OPH, a główną przyczyną była samotność, brak możliwości opieki przez 
bliskich czy hospitalizacja. 

(akta kontroli str. 254-260, 268, 276-286, 470, 478-482) 

1.5. W ramach organizacji OPH podmiot stosował - ponad obowiązujące wymogi - dobre 
praktyki, mające na celu osiągnięcie i utrzymanie jak najwyższej jakości życia chorych, takie 
jak np.: 

 pomoc w ubieraniu zmarłego, rozmowa z bliskim po śmierci pacjenta, 

 udzielanie informacji o możliwości skorzystania z pomocy w innych instytucjach i pomoc 
w dopełnieniu formalności,  

 pośrednictwo i pomoc w zakresie dofinansowania z Zielonogórskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe im. św. Pawła, 

 pomoc w bezpośrednim zorganizowaniu wizyty u specjalisty w danej poradni, 
sprawdzanie najkrótszych terminów, zgodnie z wolą i żądaniem pacjenta. 

Z informacji uzyskanej z Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum 
Domowe im. św. Pawła wynika m.in., że współpraca ze Spółką dotyczy pośrednictwa 
pielęgniarek i lekarzy w zakresie pomocy i przekazywania wniosków na dofinansowanie 
zakupu leków, środków opatrunkowych, pampersów czy podkładów medycznych. Za 
pośrednictwem Spółki udzielono w 2017 r. pomocy dla 4 osób w kwocie 7,2 tys. zł, 
a w 2018 r. dla 5 osób w kwocie 7,6 tys. zł. 

(akta kontroli str. 261-264, 265, 282-288, 478-482) 

W okresie kontrolowanym Świadczeniodawca nie współpracował z OPS w zakresie pomocy 
społecznej. 

(akta kontroli str. 261-264) 

1.6. W zakresie problemów w realizacji świadczeń Zarząd Spółki wskazał m.in. na pomoc 
wolontariuszy (z których pomocy Spółka w badanym okresie nie korzystała), która wiąże się 
z dodatkowym ubezpieczeniem, kosztami badań, dojazdami do pacjentów, wyznaczeniem 
osób odpowiedzialnych za wolontariuszy w terenie i określeniem czynności, które osoba ta 
może wykonywać.  

Do innych problemów Zarząd zaliczył: 

- limity finansowe otrzymane przez Spółkę na podstawie umowy z NFZ, które są 
niewystarczające w stosunku do liczby pacjentów wymagających opieki paliatywnej 
i hospicyjnej; 

- brak zwiększonego limitu finansowego na świadczenia realizowane przez Hospicja 
Domowe, Poradnie Paliatywne i Poradnie Leczenia Bólu. Powyższe podyktowane jest 
rozwojem onkologii wynikającym ze zwiększonej liczby zachorowań na choroby 
nowotworowe w woj. lubuskim, brak ujednoliconego programu dla hospicjów; 

- ograniczenia finansowe w objęciu pacjentów spowodowane długoterminowym 
„kredytowaniem" świadczeń (brak możliwości bieżącego rozliczania świadczeń przez NFZ 
ponad określony limit finansowy w umowie z NFZ) oraz niepewność w otrzymaniu zapłaty 
za te udzielone świadczenia, co utrudnia funkcjonowanie Spółki; 

- brak stabilności finansowej - świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej są świadczeniami 
gwarantowanymi, a jednocześnie limitowanymi. Utrudnia to organizację pracy, a okresy 

                                                      
12 Na podstawie próby 40 pacjentów.  
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oczekiwania na świadczenia powodują pretensje rodzin i „wylewanie złości” na personel 
Hospicjum Domowego; 

- brak zasięgu sieci komórkowej i internetowej w wielu miejscowościach i związane z tym 
utrudnienia w wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz konsultacji 
specjalistycznej, brak wsparcia w zakresie informatyzacji małych firm; 

- trudności w interpretacji przepisów prawnych, które są nieprzejrzyste, niespójne 
i niejednokrotnie przygotowane bez zachowania zasad prawodawczych, niejasne przepisy 
i różne interpretacje przepisów w różnych regionach Polski, np. sposób rozliczenia 
jednodniowej chemioterapii; 

- brak przejrzystych zapisów w umowach z NFZ. Zapisy te odnoszą się do aktów prawnych, 
a nie są zawarte w treści umowy; 

- wprowadzenie od 1.07.2018 r. nowych jednostek chorobowych w HD bez pomocy płatnika 
co do rozwiązywania problemów dotyczących tych pacjentów. Brak zwiększonego limitu 
finansowego na świadczenia dla tej grupy chorych w związku ze zmianą przepisów; 

- brak profesjonalnego informowania pacjentów przez podmioty kierujące do hospicjum 
(pacjenci nie są doinformowani w jakim celu są kierowani do hospicjum); 

- zbyt późne kierowanie pacjentów do hospicjum domowego przez podmioty kierujące 
(niejednokrotnie personel hospicjum nie ma możliwości odpowiedniego przygotowania 
pacjentów i ich rodzin do śmierci); 

- przenoszenie niezadowolenia pacjentów z wcześniejszej obsługi medycznej na personel 
hospicjum; 

- bardzo duże odległości dojazdu do pacjentów (ok. 70 km). 

(akta kontroli str. 183-188, 261-264, 470, 483) 
 

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

2. Realizacja świadczeń zdrowotnych 

2.1. Na podstawie próby przeprowadzonej na dokumentacji 40 pacjentów13 stwierdzono 
m.in., że w ramach OPH wszystkim pacjentom zapewniono świadczenia opieki zdrowotnej 
udzielane przez lekarzy i pielęgniarki zgodnie z warunkami ich udzielania wynikającymi 
z zawartych umów oraz rozporządzenia w sprawie OPH, a ponadto zapewniono: 
a) leczenie bólu 100% pacjentom spośród 35, którzy uskarżali się na ból, z tego 

w odniesieniu do 100% ból monitorowano w sposób ciągły; 

b) opiekę psychologa, 7,5% pacjentom hospicjum domowego (tj. trzem spośród 40, których 

dokumentację objęto badaniem). Opiekę taką zapewniono w trzech przypadkach, gdzie 

występowały stany depresyjne. W jednym przypadku opieka taka dotyczyła żony 

pacjenta po stracie męża, a w dwóch opieką objęto rodziców, w tym po stracie dziecka; 

c) badania diagnostyczne 12,5% pacjentom hospicjum domowego. Były to najczęściej 

badania laboratoryjne; 

d) wypożyczenie sprzętu14 medycznego 15% pacjentom hospicjum domowego 

(koncentrator tlenu, ssak elektryczny). Żaden z badanych pacjentów nie korzystał ze 

sprzętu pomocniczego w poruszaniu (wózek, balkoniki) oraz z pompy infuzyjnej. 

Wizyty odbywały się z częstotliwością określoną rozporządzeniem w sprawie OPH 
i przeprowadzał je personel posiadający stosowne kwalifikacje, wykazany przez Spółkę 
w umowie OPH jako zasoby. 

(akta kontroli str. 254-260) 

                                                      
13 Wybranych losowo, w tym dzieci stanowiły 17,5% pacjentów, a dorośli 82,5%, z tego najwięcej w wieku 
powyżej 65 lat (60%). Podstawą przyjęcia ich do opieki były głównie choroby nowotworowe (80% pacjentów 
dorosłych) oraz m.in. wrodzone wady rozwojowe, zaburzenia układu nerwowego, następstwa zapalnych chorób 
odśrodkowego układu nerwowego (15% dzieci). 
14 W przypadku sprzętu medycznego określonego rozporządzeniem w sprawie OPH, był on udostępniony 
wszystkim osobom, którzy zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej go używali. 

Stwierdzone 
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Opieką psychologiczną nie objęto 2815 pacjentów, dla których stwierdzono wskazania 
medyczne - w zbiorczej uproszczonej ocenie stanu chorego i efektywności opieki, 
w obszarze psychicznym zaznaczano poszczególne elementy oceny stanu chorego 
wskazujące m.in., na drażliwość, irytację, martwienie się, nerwowość, poczucie 
beznadziejności, napięcia wewnętrzne, lęk, zaburzenia świadomości i otępienie czy 
depresyjny nastrój.  

W wykazie personelu Spółka posiada dwóch psychologów, a zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie OPH w ramach świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach 
domowych przysługuje opieka psychologiczna nad świadczeniobiorcą i jego rodziną (§ 5 pkt 
6 w zw. z § 6 ww. rozporządzenia). 

(akta kontroli str. 254-260, 299-398, 478-482) 

Z wyjaśnień lekarzy wynika m.in., że (…) domowa opieka paliatywna jest postępowaniem 
zindywidualizowanym. Każdorazowo planowanym pod kątem potrzeb i dla dobra pacjenta. 
Musi być dopasowana do oczekiwań i potrzeb  chorego. Każdy rodzaj postępowania musi 
być zaakceptowany przez chorego i wtórnie przez jego opiekunów. Wymagana jest wielkie 
delikatność i wyczucie w kwalifikowaniu pacjentów czy rodzin do interwencji 
psychologicznej. Nietaktowne skierowanie do psychologa zawsze spotka się 
z odrzuceniem. W naszym społeczeństwie ciągle jeszcze problemy psychologiczne traktuje 
się wstydliwie. Niefrasobliwe bądź formalne potraktowanie pacjenta może narazić lekarza 
na utratę zaufania. 

To lekarz prowadzący ocenia sytuację zdrowotną pacjenta i jego otoczenia. Zastosowanie 
środków i metod leczniczych należy wyłącznie do niego, lekarz swoim doświadczeniem, 
zaangażowaniem, znajomością całej rodziny, wnikliwie ocenia sytuację i zleca odpowiednie 
metody i środki. Priorytetem w opiece paliatywnej jest leczenie objawowe i tego przede 
wszystkim oczekują pacjenci i ich opiekunowie.  

Ponadto w ocenie lekarzy pacjent i jego rodzina nie wymagali opieki psychologa. W  ich 
ocenie wsparcie psychologiczne nie odniosłoby korzyści, bądź pacjenci nie wyrażali takiego 
zainteresowania. 

Jednocześnie wskazali, że brak opieki psychologicznej w dotychczasowych 
postępowaniach terapeutycznych nie wyklucza możliwości jej zapewnienia w przyszłości. 

 

(akta kontroli str. 401-420) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej - świadczenia 
gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych (dotyczy to także warunków 
domowych) obejmuje świadczenie psychologiczne nad pacjentem i jego rodziną (§ 5 i 6 
rozporządzenia). Podkreślam, że pomoc psychologiczna w przypadku pacjentów objętych 
przez Lider-Med sp z o.o. jest zapewniona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
paliatywnej i hospicyjnej w ramach świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach 
domowych i zarówno chory, jak i jego rodzina mogą z takiej opieki skorzystać. Natomiast 
pomoc ta realizowana jest w razie potrzeby i wskazań medycznych. Nie wszyscy pacjenci 
muszą godzić się na taką pomoc i z niej korzystać, podobnie jak ich rodziny, nie we 
wszystkich przypadkach musi również zachodzić potrzeba skorzystania z pomocy 
psychologa. 

(akta kontroli str. 293-298) 

Analiza 40 spraw wykazała, że w dwóch przypadkach (pacjent nr 4/2018/Dz oraz nr 
24/M/18) wystąpiła rehabilitacja i to u innego świadczeniodawcy, podczas gdy jest to 
świadczenie gwarantowane. Spółka w okresie objętym kontrolą posiadała w zasobach 
kadrowych 4 fizjoterapeutów. Opieką fizjoterapeuty Lider-Med objęto jednego pacjenta, ale 
dokumentacji z porady nie włączono do akt pacjenta. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie OPH świadczenia gwarantowane realizowane 
w warunkach domowych obejmują rehabilitację (§ 5 pkt 7 w zw. z § 6 ww. rozporządzenia 
w sprawie OPH). 

                                                      
15 Spośród 28 przypadków w odniesieniu do 18 spraw obszar psychiczny pacjenta obejmował więcej niż jeden 
z ww. symptomów. 
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(akta kontroli str. 254-260) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że (…) w przypadku pacjentów objętych przez Lider-Med sp. 
z o.o. rehabilitacja jest zapewniona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 
października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej 
i hospicyjnej w ramach świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach domowych. 
Rehabilitacja w kontrolowanych przypadkach nie była realizowana przez Spółkę z uwagi na 
brak wskazań medycznych, jak i również woli pacjenta oraz korzystania z rehabilitacji 
podmiotów zewnętrznych. Pacjent ma prawo do wyboru świadczeniodawcy, w tym również 
do korzystania z rehabilitacji wybranych przez siebie podmiotów zewnętrznych. 

(akta kontroli str. 293-298) 

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 wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania16 (dalej rozporządzenie w sprawie dokumentacji) dokumentacja – poza 
dwoma przypadkami17 – zawierała informacje dotyczące stanu choroby, procesu 
diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, w tym m.in. 
monitorowano objawy somatyczne; 

b) dokumentacja nie była prowadzona w postaci elektronicznej; 
c) we wszystkich przypadkach do dokumentacji załączone było skierowanie stanowiące 

podstawę objęcia opieką przez Świadczeniodawcę. Na skierowaniach chorych do OPH 
nie wpisane zostało rozpoznanie spoza zakresu określonego załącznikiem nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie OPH. W 8 przypadkach rozpoznanie występowało w formie 
opisowej lub brak było jego wskazania (kod ICD). W trakcie pierwszej porady/wizyty 
brakujące jednostki zostały odpowiednio uzupełnione; 

d) poza przypadkami opisanymi w części „Ustalone nieprawidłowości”, wizyty personelu 
medycznego w domu chorego były niezwłocznie potwierdzone na kartach wizyt; 

e) w przypadku czterech pacjentów (10% analizowanych spraw) niebędących zdolnymi do 
wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia OPH, pisemne zgody uzyskano od 
żony i córki (po dwa przypadki). 

(akta kontroli str. 252-253, 254-260) 

Stosownie do obowiązujących przepisów (art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta18) zgody na udzielenie świadczeń 
zdrowotnych, w tym w zakresie OPH nie może udzielić inna osoba niż przedstawiciel 
ustawowy nieubezwłasnowolnionego pacjenta, a w przypadku braku przedstawiciela 
ustawowego opiekun faktyczny tego pacjenta. 
 

Ze stanowiska Ministerstwa Zdrowia wynika m.in., że pojęcie „opiekuna faktycznego” zostało 
uregulowane w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.). Zgodnie z przywołanym 
przepisem opiekunem faktycznym osoby fizycznej jest osoba sprawująca bez obowiązku 
ustawowego stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek lub stan zdrowia opieki 
takiej wymaga. Jednocześnie należy podkreślić, że zapis ten wyklucza możliwość 
przyznania statusu opiekuna faktycznego osobie, na której ciąży ustawowy obowiązek 
sprawowania opieki nad pacjentem. Oznacza to, że opiekunem faktycznym nie mogą być 
np. małżonkowie względem siebie albo dzieci względem rodziców. 

(akta kontroli str. 254-260, 466-469) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że Pacjent powinien otrzymać wszelkie informacje na temat 
świadczeń medycznych, które będą mu udzielane, a dopiero po uzyskaniu wszelkich 
informacji w sposób dla niego zrozumiały powinien wyrazić zgodę na ich udzielenie. 
W przypadku niezdolności chorego do wyrażenia woli, zgody na opiekę paliatywno-
hospicyjną może udzielić opiekun prawny lub inna osoba sprawująca opiekę nad chorym 
(w tym członkowie rodziny). Dostrzegamy, że przepisy prawa są niejasne w zakresie 

                                                      
16 Dz. U. z 2015 r. poz. 2069. 
17 Dotyczy pacjentów: nr 3/2018/Dz oraz nr 17/Sw/2017. 

18 Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm. 
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podejmowania decyzji za chorego, ale w praktyce dzieci i małżonek wyrażają zgodę na 
opiekę. Precyzyjne usankcjonowanie prawne, wymagałoby na dzień dzisiejszy postępowań 
sądowych, które mogłyby trwać zbyt długo dla pacjenta z chorobą terminalną. 

 (akta kontroli str. 399-400) 

2.3. W stosunku do 17 (42,5%) spośród 40 pacjentów zastosowano dobre praktyki 

dotyczące udzielania pomocy i wsparcia dla członków rodziny w żałobie. 

(akta kontroli str. 254-260) 

2.4. W latach 2017-2018 (I półrocze) do Spółki wpłynęła jedna skarga na sposób udzielania 
świadczeń OPH. W skardze z 5 lipca 2017 r. córka świadczeniobiorcy wskazała m.in. na: 
długie oczekiwanie i przyjazd pracowników Spółki na wizytę, kolejkę, brak kontaktu 
z pracownikami Spółki, brak zainteresowania losem chorego, pogorszenie stanu chorego 
i przewiezienie go do szpitala. 

Skarga uznana została jako niezasadna, w odpowiedzi na ww. skargę Prezes Zarządu 
poinformował m.in. o: prowadzeniu pacjenta w zakresie opieki domowej przez inny podmiot, 
o objęciu - w pierwszej kolejności - opieką osób, które wcześniej miały świadczone usługi, 
wizytach pomimo ograniczeń limitów pacjentów wynikających z zawartej umowy z NFZ, 
doświadczeniu i praktyce specjalistów zatrudnionych w LIDER-MED sp. z o.o. 
 

Z informacji uzyskanej od podmiotu świadczącego opiekę ww. pacjentowi wynika m.in., że 
pacjent ten był objęty opieką hospicyjną w okresie od 17 maja do 30 czerwca 2017 r., 
a z dokumentacji medycznej (historii choroby) wynika, że opiekę nad pacjentem 
sprawowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wizyty lekarskie przeprowadzono 17 
maja 2017 r. oraz 13 i 27 czerwca 2017 r., a wizyty pielęgniarskie wykonywane były 
z częstotliwością od 2 do 6 dni. 

(akta kontroli str. 244-249, 269-270) 

Z oświadczenie Prezesa Zarządu wynika m.in., że w czasie zgłoszenia ww. pacjenta do 
opieki paliatywnej Spółka rozpoczynała swoją działalność, zgodnie z umową z NFZ od 
1 lipca 2017 r. i w pierwszej kolejności obejmowała grupę pacjentów, którzy tę opiekę już 
mieli (…) nie zostaliśmy poinformowani, że ilość pacjentów, dla których ma być kontynuacja 
świadczenia, znacznie przewyższa ilość pacjentów na którą mamy kontrakt z NFZ. Nikomu 
nie odmówiono przyjęcia, a do trzeciego dnia udzielania świadczeń pacjentów objętych 
opieką paliatywną było znacznie więcej niż przewiduje kontrakt z NFZ. 

(akta kontroli str. 266) 
 

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

W dokumentacji medycznej brak było informacji o udzielonej opiece psychologicznej 
(pacjent nr 3/2018/Dz)19 oraz usługach fizjoterapeuty (pacjent nr 17/Sw/2017)20. 
Z powyższego wynika, że nie wszystkie porady i wizyty zostały odnotowane czy załączone. 
Z § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej wynika m.in., że 
dokumentacja indywidualna zawiera informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz 
procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, które każdorazowo 
potwierdza pacjent w Karcie wizyt w domu chorego (§ 9 ust. 2 Zarządzenia OPH nr 
54/2016/DSOZ z 28 czerwca 2016 r.). Potwierdzone przez pacjenta lub opiekuna karty wizyt 
w trakcie kontroli NIK dołączono do dokumentacji. 

(akta kontroli str. 254-260, 459-460, 475-477, 478-482) 

Z wyjaśnień Prezesa Zarządu wynika m.in., że zarówno dokumentacja udzielonej opieki 
psychologicznej jak i dokumentacja zrealizowanej rehabilitacji była prowadzona zgodnie 
z  przepisami. Ze względu na fakt, że hospicjum domowe prowadzone jest wobec pacjentów 
przebywających w domach (tzn. w terenie, a nie w siedzibie) i każda z osób personelu 
Lider-Med sp. z o.o. prowadzi dokumentację indywidualnie, dokumentacja ta dla 
wskazanych pacjentów nie została jeszcze całkowicie skompletowana, a długi czas wynikał 
z przeoczenia. Jednośnie Prezes zadeklarował podjęcie działań w celu natychmiastowego 

                                                      
19 Psycholog w dniu 4 sierpnia 2018 r. wystawił rachunek za usługę (4 godziny) w dniu 19 lipca 2018 r. Opinia 
nie została dołączona do dokumentacji pacjenta. 
20 Fizjoterapeuta w dniu 15 maja 2018 r. wystawił rachunek za usługę (1 godzina) w dniu 19 lutego 2018 r. Karta 
nie została dołączona do dokumentacji pacjenta. 
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włączenia opinii psychologicznej oraz dokumentów odnośnie rehabilitacji do dokumentów 
medycznych pacjenta. 

(akta kontroli str. 462-463, 465, 472) 

3. Rozliczenie się z LOW NFZ 

3.1. Raporty statystyczne przekazywane przez Spółkę do LOW 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 2017-
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, z tym że w przypadku pacjenta do zapłaty 
wykazano 14 osobodni, mimo że w okresie tym pacjent miał przerwę w opiece, a Spółka nie 
udzielała mu żadnych świadczeń. 

(akta kontroli str. 254-260, 455-458, 478-482) 

3.2. W latach 2017-2018 (I półrocze). LOW NFZ nie przeprowadził kontroli 
Świadczeniodawcy w zakresie OPH. Spółka nie prowadziła sporu sądowego z LOW NFZ 
w zakresie świadczeń OPH. 

(akta kontroli str. 464) 

Według stanu na 30 września 2018 r. Spółka posiada nadwykonania na kwotę 
543.787,53 zł (11.974 punktów). W ramach nadwykonań Spółka posiadała nierozliczone 
przez NFZ od stycznia do sierpnia 2018 r. świadczenia. Analiza 10 przypadków wykazała, 
że okres ten wynosił: 
- od 93 do 105 dni w 3 przypadkach21, 
- od 106 do 129 dni w 4 przypadkach22, 
- od 130 do 195 dni w 3 przypadkach23. 
W przypadku np. pacjenta, gdzie okres za rozliczenie wynosił 93 dni LOW NFZ rozliczył dni 
za luty, kwiecień, maj czerwiec i lipiec, a do rozliczenia pozostał styczeń marzec i sierpień 
2018 r. Natomiast w przypadku pacjenta, gdzie okres ten wynosił 195 dni, Fundusz 
od stycznia do sierpnia 2018 r. nie rozliczył świadczeń. 
 

Z informacji uzyskanej z LOW NFZ wynika m.in., że zgodnie z § 9 ogólnych warunków 

umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej24, świadczeniodawca udziela świadczeń przez 
cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem pracy 
oraz planem rzeczowo-finansowym. Fundusz natomiast zobowiązany jest do sfinansowania 
świadczeń udzielonych w okresie rozliczeniowym do kwoty zobowiązania Funduszu wobec 
świadczeniodawcy określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń, co wynika z § 14 

powołanych wyżej ogólnych warunków umów. W związku z powyższym, realizując 
świadczenia zdrowotne świadczeniodawca powinien uwzględnić ustalony plan rzeczowo-
finansowy zawartej umowy. LOW NFZ systematycznie analizuje poziom realizacji 
świadczeń. Decyzja o ewentualnej zapłacie za świadczenia wykonane ponad limit zawartej 
umowy podejmowane są przez dyrektora LOW NFZ w miarę dostępnych środków w planie 
finansowym. Nadwykonania określają liczbę osobodni nierozliczonych w ramach umowy, 
a nie okres oczekiwania na rozliczenie. 

(akta kontroli str. 233, 282-286) 
 
 
 

                                                      
21 Odpowiednio: 93, 97 i 105 dni.  
22 Odpowiednio: 120, 123, 126 i 129 dni. 
23 Odpowiednio: 151, 182 i 195 dni. 
24 Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.  

Opis stanu 
faktycznego 



 

12 

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

W przypadku pacjenta (nr 24/M/18) Świadczeniodawca wykazał w rozliczeniu do NFZ 
objęcie pacjenta świadczeniami OPH w okresie 1 do 30 czerwca 2018 r. (30 dni), podczas 
gdy w okresie od 1 do 14 czerwca 2018 r. (14 dni) świadczenia nie były udzielane z uwagi 
na przebywanie pacjenta na rehabilitacji.  

(akta kontroli str. 230-232, 274, 461, 473, 478-482) 

Było to niezgodne z § 4 ust. 5 umowy z OPH oraz § 11 ust. 1 zarządzenia Prezesa NFZ nr 

54 z 2016 r., zgodnie z którym do rozliczenia pobytu w zakładzie udzielającym świadczeń 
w warunkach domowych wskazuje się wyłącznie osobodni faktycznie wykonane, przez które 
należy rozumieć każdy rozpoczęty osobodzień pobytu. 

Powyższe skutkowało zawyżeniem wykazanej do rozliczenia z LOW NFZ należności 
o 621,79 zł25. 

(akta kontroli str. 254-260, 470) 

Prezes wyjaśnił, że wprowadzenie okresu udzielonych świadczeń za czerwiec 2018 r. dla 
pacjenta w wymiarze 30 dni stanowi błąd ludzki przy wprowadzaniu danych. Nie był on 
zamierzony i celowy. Błędnie wprowadzony okres świadczeń nie został zafakturowany 
przez świadczeniodawcę i zrealizowany przez NFZ w ramach limitu umowy kontraktowej. 
Spółka wprowadziła zmiany do systemu informatycznego w celu prawidłowego rozliczenia 
okresu sprawowanej opieki za czerwiec 2018 r.  

(akta kontroli str. 293-298, 421-423, 472) 

IV. Wnioski 
 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Zapewnienie prawidłowego prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów. 

2. Przekazanie do LOW NFZ informacji o faktycznym (uwzględniającym przerwy) okresie 
udzielania świadczeń OPH pacjentowi - nr 24/M/18 w celu skorygowania ich 
rozliczenia.  

 

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 
dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków 
pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

 

                                                      
25 Wprowadzony okres świadczenia za cały czerwiec 2018 r. stanowi kwotę 1.434,90 zł. Wprowadzony okres 
świadczenia według Spółki: 31.05.-1.06.2018 r. - 1 pkt, 14-30.06.2018 r. - 16 pkt. Razem 17 pkt x 47,83 zł = 
813,11 zł (1.434,90 zł – 813,11 zł = 631,79 zł). 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie  

wykonania wniosków 
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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, 30 października 2018 r. 
 

                    Kontroler 
            Dariusz Obierzyński 
Główny specjalista kontroli państwowej 
 

 
................................................................... 

podpis 

       Najwyższa Izba Kontroli 
    Delegatura w Zielonej Górze 
             p.o. Dyrektora 
       Włodzimierz Stobrawa  
 
………………………………………….. 

podpis 
 


