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I. Dane identyfikacyjne 
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. 

 

Adam Niedzielski, Minister Zdrowia od 26 sierpnia 2020 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję Ministra Zdrowia poprzednio pełnili: Łukasz Szumowski, 
od 9 stycznia 2018 r. oraz Konstanty Radziwiłł, od 16 listopada 2015 r.   

 

1. Wdrożenie działań 1.1., 1.2. oraz 1.3. zaplanowanych w Programie „Za życiem”  
w ramach Priorytetu I Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin. 

2. Wdrożenie działań 2.1., 2.2. oraz 2.3. zaplanowanych w Programie „Za życiem”   
w ramach Priorytetu II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. 

3. Monitorowanie realizacji działań zaplanowanych w Programie „Za życiem” oraz  
w Programie polityki zdrowotnej służące wykonaniu programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

 

Lata 2017-2020 (I półrocze) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym 
okresem, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli lub są niezbędne do celów 
porównawczych.   

 

Art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Zielonej Górze 

 

1. Natalia Kajzer, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LZG/81/2020  
z 8 października 2020 r.  

2. Patrycja Woźniak, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr LZG/86/2020  
z 8 października 2020 r. 

3. Dorota Rudnicka-Kawa, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LZG/89/2020  
z 22 października 2020 r. 

 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Minister Zdrowia odpowiedzialny za realizację sześciu działań Programu Za życiem3 nie 
wykonywał istotnej części obowiązków przewidzianych w ramach monitoringu Programu, a 
niektóre z nich wykonywał w sposób nierzetelny. Występował wprawdzie corocznie do 
Narodowego Funduszu Zdrowia o przedstawienie danych dotyczących zakresu i sposobu 
wdrożenia działań, nie zapewnił jednak w sposób skuteczny kompletnych odpowiedzi i 
polegał na danych niepełnych. Nie odpowiadały one oczekiwaniom Koordynatora 
Programu4, w szczególności w żadnym dokumencie nie wskazano na trudności i bariery w 
realizacji świadczeń, podczas gdy potencjalni świadczeniodawcy w toku kontroli zgłaszali 
liczne bariery i trudności, które w ich ocenie stanowiły o braku przystąpienia do realizacji 
świadczeń.  

W rezultacie tego sporządzono za lata 2017-2019 niekompletne, ale również nierzetelne 
Sprawozdania z realizacji Programu Za życiem, które przekazywane Ministrowi Rodziny 
stanowiły podstawę informacji przedkładanych następnie Prezesowi Rady Ministrów. W 
sprawozdaniach ani w innym dokumencie nie przedstawiono bieżącej całościowej oceny 
poszczególnych instrumentów oraz oceny aktualnej sytuacji objętej celami Programu. 
Dokumenty te w przeważającej części zostały pozbawione waloru poznawczego, 
informacyjnego i sygnalizującego o aktualnej sytuacji w realizacji Programu oraz potrzebie 
ewentualnych zmian. Z uwagi na niewielką skalę realizacji części działań, NIK dostrzega 
konieczność dokonywania przez Ministerstwo Zdrowia pogłębionej, bieżącej analizy i oceny 
przyjętych założeń realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w kontekście 
zgłaszanych przez świadczeniodawców barier i trudności. 

Minister Zdrowia rozpoczął realizację działań wynikających z Programu Za życiem zgodnie  
z przyjętym harmonogramem stanowiącym załącznik do Programu, przy czym z uwagi na 
trwające prace nad wdrożeniem aktów prawnych, realizację świadczeń opieki zdrowotnej  
w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej rozpoczęto dopiero od 2018 r. Wprowadzone 
rozwiązania prawne nie pozwoliły na realizację świadczeń opieki zdrowotnej zaplanowanych  
w Programie w pełni oraz we wszystkich województwach.  

W najmniejszym stopniu realizowane było wsparcie w ramach koordynowanej opieki 
neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie  
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Pomimo, iż Program zakładał 
umożliwienie koordynacji tych świadczeń przez 30 wyspecjalizowanych ośrodków. 
Dodatkowo zainteresowanie ze strony świadczeniodawców było znikome –  
w poszczególnych latach objętych kontrolą liczba ośrodków zmniejszyła się z ośmiu  
(w 2018 r.) do sześciu (I półrocze 2020 r.).  

W okresie objętym kontrolą przybywało świadczeniodawców, rosła też liczba kobiet objętych 
opieką, jednak nadal na koniec I półrocza 2020 r., świadczeń w zakresie koordynowanej 
opieki nad kobietą w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej, nie 
realizowano w sześciu województwach. 

W niewielkim stopniu wykonywane były świadczenia w zakresie perinatalnej opieki 
paliatywnej, w czterech województwach – pomimo ogłaszanych konkursów – brak było 
świadczeniodawców zainteresowanych ich realizacją, bądź spełniających warunki do ich 
realizacji. Pomimo wprowadzenia możliwości finansowania wsparcia psychologicznego  
i psychiatrycznego dla kobiet w ciąży powikłanej i z płodem z nieuleczalną wadą letalną i po 
porodzie, to ta forma wsparcia była realizowana na minimalnym poziomie. Nie udało się  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
3 Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), dalej: Program Za życiem lub Program. 
4 Koordynatorem Programu Za życiem był od dnia wejścia w życie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Obecnie Minister Rodziny i Polityki Społecznej, dalej: Minister Rodziny. 

OCENA OGÓLNA 
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w pełni realizować świadczeń w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci, u których 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. 
Świadczeniodawcy uprawnieni do realizacji tych świadczeń funkcjonowali w każdym 
województwie i pomimo zaplanowania w Programie znacznych środków finansowych na ten 
cel ich wydatkowanie w okresie objętych kontrolą było minimalne.   

Przyczynami były, zgłoszone w toku kontroli NIK przez potencjalnych świadczeniodawców, 
trudności w pozyskaniu lekarzy specjalistów niezbędnych do realizacji umowy i brak 
możliwości zachowania wymagań w trakcie trwania umowy, warunki rozliczania świadczeń 
oraz nieadekwatna wycena, w szczególności na III poziomie opieki perinatalnej. W 
przypadku wczesnej rehabilitacji dzieci utrudnieniem była konieczność współpracy z 
wyspecjalizowanym ośrodkiem, których w kraju było tylko kilka.  

W pełni udało się zrealizować działanie Programu Za życiem, które zakładało utworzenie 
sieci 13 banków mleka (w 2017 r. siedem i sześć w 2018 r.). W dużym stopniu realizowany 
był również program badań prenatalnych, który jednak realizowany jest w kraju od kilku lat.  

Minister Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Rodziny, opracował i opublikował informator  
w przystępny sposób komunikujący o uprawnieniach przysługujących na podstawie ustawy 
z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”5.  

W celu realizacji Programu Za życiem, Ministerstwo Zdrowia opracowało i wdrożyło 
Program zdrowotny6, w ramach którego prawidłowo przeprowadzano konkursy na 
wyposażenie dla podmiotów realizujących działania w zakresie koordynacji 
neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci, banków mleka oraz wczesnej rehabilitacji 
dzieci. Nie rozpoczęto zaś szkoleń dedykowanych personelowi medycznemu zajmującemu 
się prowadzeniem banków mleka oraz personelowi medycznemu podmiotów leczniczych,  
w których funkcjonuje oddział neonatologiczny II lub III stopnia referencyjności.  

Ministerstwo Zdrowia prawidłowo realizowało zapisy umów zawartych w ramach Programu 
zdrowotnego, dotyczące nakładania i egzekwowania kar finansowych w przypadku 
opóźnień świadczeniodawców w zakresie m.in. przedkładania wymaganych dokumentów.  

Realizacja Programu zdrowotnego nie wpłynęła na zwiększenie zainteresowania 
świadczeniodawców udzielaniem świadczeń w zakresie koordynowanej opieki 
neonatologiczno-pediatrycznej. Z uwagi na małą liczbę ośrodków udzielających tych 
świadczeń nie udało się wydatkować środków pierwotnie zaplanowanych w Programie Za 
życiem, jak i w Programie zdrowotnym.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  
W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2017 r. ustawy o wsparciu oraz Programu Za 
życiem Ministerstwo Zdrowia (dalej: Ministerstwo lub MZ) odpowiadało za realizację 
następujących działań: 

1) w ramach priorytetu I Wsparcie dla kobiet w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży 
powikłanej: 

– Działanie 1.1. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, ze szczególnym 
uwzględnieniem ciąży powikłanej.  

Celem działania było: zapewnienie wszechstronnej opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie 
ciąży, porodu i połogu przez świadczeniodawców realizujących świadczenia szpitalne  
z zakresu położnictwo i ginekologia na II i III poziomie referencyjnym; umożliwienie 
prowadzenia ciąży fizjologicznej przez położne podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz 
zapewnienie zwiększonego dostępu do świadczeń psychologicznych i psychiatrycznych 
skierowanych do kobiet w ciąży powikłanej i w okresie jednego roku od porodu. 

                                                      
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 1329, dalej: ustawa o wsparciu. 
6 Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 
przyjęty 22 września 2017 r. Dalej: Program zdrowotny. 
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– Działanie 1.2. Diagnostyka i terapia prenatalna.  

Celem działania było zwiększenie dostępności do diagnostyki i terapii prenatalnej 
z możliwością rozszerzenia na inne elementy. Grupę docelową stanowiły kobiety w ciąży ze 
zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych. 

– Działanie 1.3. Opieka paliatywna i hospicyjna.  

Celem działania było wsparcie rodzin i dzieci z wadą letalną, poprzez zapewnienie 
możliwości opieki psychologicznej rodzinie i godnych warunków umierania dzieciom 
z nieuleczalną wadą letalną. Grupę docelową stanowiły rodziny z dzieckiem z nieuleczalną 
wadą letalną. 

2) w ramach priorytetu II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny: 

– Działanie 2.1. Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci,  
u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną 
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub  
w czasie porodu.  

Celem działania było podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na 
rzecz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub 
w czasie porodu, poprzez umożliwienie koordynacji udzielanych świadczeń przez poradnie 
neonatologiczno-pediatryczne przy wsparciu informatycznych środków wymiany  
i gromadzenia dokumentacji medycznej. Realizacja działania miała umożliwić  
1)  koordynację tych świadczeń przez 30 wyspecjalizowanych ośrodków neonatologicznych 
na terenie całej Polski, 2) wyposażenie ośrodków koordynujących, w odpowiedni sprzęt 
komputerowy oraz narzędzia informatyczne, umożliwiające szyfrowane przekazywanie 
danych medycznych przez podmioty udzielające świadczeń tym dzieciom oraz prowadzenie 
przez przedmiotowe ośrodki zbiorczej dokumentacji medycznej; 3) zatrudnienie 
koordynatora (pielęgniarki lub rejestratorki lub sekretarki medycznej) udzielanych świadczeń 
oraz 4) nałożenie obowiązku przekazywania danych medycznych przez podmioty 
udzielające świadczeń grupie docelowej do ośrodków koordynujących opiekę zdrowotną. 

– Działanie 2.2. Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie  
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. 

Celem działania było zapewnienie dostępu do odżywiania mlekiem kobiecym noworodków  
i niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie  
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Miało to nastąpić poprzez zwiększenie 
liczby Banków Mleka do 13 w całej Polsce, zapewnienie finansowania powstania Banków 
Mleka oraz zapewnienie finansowania działalności Banków Mleka. 

– Działanie 2.3. Wczesna rehabilitacja dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie  
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.  

Celem działania było zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci,  
u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu 
poprzez: wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzieci udzielających świadczeń w ramach 
zakresu dziecięca opieka koordynowana w urządzenia do rehabilitacji zaburzeń funkcji 
poznawczych i zaburzeń mowy oraz zwiększenie dostępności do świadczeń 
rehabilitacyjnych poprzez wprowadzenie jako jednego z elementów dziecięcej opieki 
koordynowanej, świadczeń w ośrodkach dziennej rehabilitacji wieku rozwojowego oraz 
zwiększenie poziomu finansowania tych świadczeń. 



 

6 

 

Rozpoczęcie realizacji działań poprzez zainicjowanie zmian w aktach prawnych przez 
Ministra oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ lub Fundusz) nastąpiło 
od 1 stycznia 2017 r., tj. zgodnie z harmonogramem Programu Za życiem7.  

Realizatorami świadczeń w ramach ww. działań byli świadczeniodawcy, o których mowa  
w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych8 oraz podmioty wyłonione w drodze konkursu na 
realizację Programu polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-20219 (dalej: Program zdrowotny). 

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o wsparciu, do zawierania umów ze świadczeniodawcami 
realizującymi świadczenia opieki zdrowotnej w więcej niż jednym zakresie świadczeń lub  
w różnych rodzajach działalności leczniczej, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej10, skierowane do kobiet w ciąży powikłanej oraz 
dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie 
porodu, nie stosuje się przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących 
konkursu ofert i rokowań.  

 (dowód: akta kontroli str. 116-123) 

Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o wsparciu w zakresie właściwości 
Ministerstwa przypisano pracownikowi Wydziału Zdrowia Rodziny w Departamencie 
Zdrowia Publicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 1286-1299)  

1. Wdrożenie działań 1.1., 1.2. oraz 1.3. zaplanowanych 
w programie „Za  Życiem” w ramach Priorytetu I Wsparcie dla 
kobiet w ciąży i ich rodzin. 
1.1. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o wsparciu Ministerstwo opracowało  
w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (dalej: PFRON), opublikowany 30 grudnia 2016 r. na stronie 
internetowej MZ11 informator o uprawnieniach przysługujących na podstawie ww. ustawy.  

(dowód: akta kontroli str. 1076-1165) 

W dniu 30 stycznia 2017 r. Minister zaakceptował zaktualizowaną treść informatora zgodnie 
z prośbą Ministerstwa Rodziny, m.in. o informacje dotyczące wsparcia udzielanego przez 
asystenta rodziny, jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, innych świadczeń na 
rzecz rodzin posiadających dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne. Informator oprócz 
zakresu świadczeń zdrowotnych zawierał zakres socjalny. Został opracowany w sposób 
przejrzysty i przystępny.   

(dowód: akta kontroli str. 1125-1136) 

Informator przekazano również do rozpowszechnienia przez: 

 Ministerstwo Rodziny i zamieszczenie na stronach internetowych urzędów 
obsługujących ministra właściwego do spraw rodziny oraz do spraw zabezpieczenia 
społecznego12; 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej  i zamieszczenie na stronach internetowych urzędów 
obsługujących ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania13; 

                                                      
7 Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 
8 Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm. Dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej. 
9 Ustanowiony na podstawie art. 48a ust. 17 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej Program polityki 
zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” odnosił się do 
realizacji działań 2.1., 2.2. i 2.3.  
10 Dz. U. z 2020 r. poz. 295, ze zm. 
11 https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-, dostęp: 04.01.2021 r. 
12 Pismo nr MDL.073.21.2016 z 28 grudnia 2016 r. i nr MDL.074.9.2016.AW z 3 lutego 2017 r. 
13 Pismo nr MDL.073.21.2016 z 28 grudnia 2016 r. i nr MDL.074.9.2016.AW z 3 lutego 2017 r. 
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 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wszystkim podmiotom 
udzielającym świadczenia zdrowotne z zakresu ginekologii, położnictwa, pediatrii  
i neonatologii14; 

 NFZ wszystkim podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne z zakresu 
ginekologii, położnictwa, pediatrii i neonatologii15. Na stronie internetowej centrali NFZ 
oraz oddziałów wojewódzkich NFZ (dalej: OW NFZ) opublikowano informator 
przekazany przez MZ.  

  (dowód: akta kontroli str. 1112-1124, 1137-1140, 1166-1181) 

W dniu 16 lutego 2017 r. do informatora dodano komunikat o szczególnych uprawnieniach 
każdej kobiety w ciąży do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz 
usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

W dniu 23 lutego 2017 r. dodano komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania 
zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym do wsparcia w myśl ustawy o wsparciu,  
a w dniu 28 lutego 2017 r. opublikowano wzór zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa  
w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu.               

 (dowód: akta kontroli str. 1146-1155) 

Ministerstwo  opracowało również ulotkę informacyjną, zawierającą wybrane zagadnienia  
z ustawy o wsparciu, która została rozdystrybuowana za pośrednictwem Wojewódzkich 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych do wszystkich poradni ginekologiczno-położniczych  
i oddziałów ginekologiczno-położniczych w Polsce w ilości około 300 tys. szt.   

(dowód: akta kontroli str. 1182-1183) 

1.2. W ramach realizacji działania 1.1. Prezes NFZ, zarządzeniem Nr 125/2016/DSOZ  
z dnia 22 grudnia 2016 r. sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia 
koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży  
i rodzin „Za życiem”16, wprowadził nowy zakres świadczeń opieki zdrowotnej: koordynowaną 
opiekę nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (tzw. KOC II/III),  
tj. zakres świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK),  
w ramach którego realizowana i finansowana jest skoordynowana opieka nad kobietą  
w ciąży, realizowana w ośrodkach II lub III poziomu opieki perinatalnej, obejmująca 
specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, poród, a w przypadku wskazań medycznych 
także niezbędne hospitalizacje. Odpowiadało to założeniom realizacji działania Programu,  
w których m.in. wskazano, iż w ramach opieki koordynowanej kobieta w ciąży i w połogu 
będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym w razie potrzeby zabiegi 
wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą 
patologiczną, a noworodek opiekę neonatologiczną. 

Zgodnie z zarządzeniem umowę w zakresie KOC II/III zawierano ze świadczeniodawcą 
spełniającym warunki dla drugiego lub trzeciego poziomu referencyjnego położnictwa 
i ginekologii oraz odpowiednio dla neonatologii, który posiadał z Funduszem umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju – leczenie szpitalne w zakresie 
położnictwo i ginekologia – drugi lub trzeci poziom referencyjny przez co najmniej 2 lata 
poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy lub w zakresie koordynowana opieka 
nad kobietą w ciąży (KOC) na okres do 30 czerwca 2021 r.  

                                                      
14 Pismo nr MDL.074.9.2016.AW z 4 stycznia 2017 r. i nr MDL.074.9.2016.AW z 7 lutego 2017 r. 
15 Pismo nr MDL.074.9.2016.AW z  4 stycznia 2017 r. i nr MDL.074.9.2016.AW z 3 lutego 2017 r. 
16 Uchylone z dniem 1 kwietnia 2018. Następnie zarządzenie nr 30/2018/DSOZ z 30 marca 2018 r., uchylone  
z dniem 6 czerwca 2019 r. Następnie zarządzenie nr 49/2019/DSOZ z 6 maja 2019 r. uchylone z dniem 1 
stycznia 2020 r. Obecnie obowiązujące zarządzenie nr 178/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019 r. Dalej zwane: 
zarządzeniami w sprawie świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem. 
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Najwcześniej wdrożono działanie w województwie lubelskim, w którym zostały zawarte 
przez OW NFZ wieloletnie umowy od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. z dwoma17 
szpitalami. Pozostałe województwa, które w 2017 r. zawarły wieloletnie umowy na realizację 
KOC II/III to: łódzkie, małopolskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie, a w 2019 r. działanie wdrożono w województwie lubuskim18. Według 
stanu na I półrocze 2020 r. nie realizowano koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży 
patologicznej o średnim lub najcięższym stopniu (KOC II/III) w sześciu województwach, tj.: 
dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim  
i warmińsko-mazurskim.   

(dowód: akta kontroli str. 12-15, 1247-1250) 

Z informacji uzyskanych od OW NFZ, które nie finansowały świadczeń w zakresie KOC II/III 
wynika, iż w każdym przypadku pomimo publikacji zaproszeń do składania wniosków  
o zawarcie umów19 w przedmiotowym zakresie, potencjalni świadczeniodawcy nie byli 
zainteresowani złożeniem wniosku20.  

Ponadto, Podkarpacki OW NFZ wskazał, iż główną przyczyną braku zawarcia umów były 
całkowicie odmienne od dotychczasowych zasady rozliczeń świadczeń, tj. wprowadzenie 
ryczałtu KOC II/III o wysokości uzależnionej od tygodnia ciąży, w którym nastąpiło objęcie 
opieką, konieczność rozwiązania umów w zakresie neonatologia - drugi lub trzeci poziom 
referencyjny, brak możliwości finansowania przez Fundusz świadczeń związanych  
z położnictwem w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz związanych  
z położnictwem i neonatologią w ramach leczenia szpitalnego. Świadczeniodawcy podnosili 
chęć jednoczesnego udzielania świadczeń na dotychczasowych zasadach w ramach umów 
w rodzaju leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki i specjalistycznej oraz nowych - 
wprowadzonych zarządzeniem nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ w ramach pilotażu. 
Świadczeniodawcy, w szczególności II poziomu referencyjności, za zbyt ryzykowny uznali 
też przyjęty sposób płatności - tj. po porodzie zakończonym wypisaniem ze szpitala lub 
przeniesieniem na inny oddział szpitalny ze wskazań medycznych, w sytuacji gdy nie mieli 
pewności, że ów poród nastąpi w ich szpitalu. Gdyby kobieta ostatecznie wybrała inny 
szpital do porodu, to pomimo poniesienia kosztów opieki nad kobietą przez 9 miesięcy,  
w tym badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, nie otrzymaliby zapłaty za 
wykonane świadczenia. Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży na II lub III Poziomie 
Opieki Perinatalnej (KOC II/III) została wprowadzona jako pełno profilowa opieka nad 
kobietą w ciąży, której dodatkowe finansowanie uzależnione jest od spełniania parametrów 
jakościowych takich jak: odsetek kobiet objętych KOC II/III, które pozostawały w opiece 
koordynowanej co najmniej od 21 tygodnia ciąży, odsetek ciężarnych, u których został 
zrealizowany schemat opieki, odsetek cięć cesarskich, przeprowadzenie ankiety satysfakcji 
wśród pacjentek objętych opieką koordynowaną i uzyskanie co najmniej 50% zwrotnych 
odpowiedzi, odsetek porodów odbytych drogami natury, w trakcie których wykonano 
znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe. Spełnienie w/w parametrów niewątpliwie wiązało się 
z koniecznością przekonania całego zespołu medycznego udzielającego świadczeń w tym 
zakresie w szpitalu i chęci współpracy z jego strony. Wobec faktu, że znacząca większość 
kobiet w ciąży korzysta z ambulatoryjnych świadczeń prywatnie u tych samych lekarzy, 
którzy udzielają świadczeń w szpitalach, świadczeniodawcy obawiali się wprowadzenia 
KOC II/III wobec konfliktu interesów: szpitala (najwyższy poziom finansowania przy jak 
najwcześniejszym objęciu kobiety opieką, w tym zapewnienie świadczeń AOS21 i badań 

                                                      
17 Dwoma z pięciu, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie oraz Samodzielny Publiczny 
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu.    
18 Od 1 czerwca 2019 r. z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.  
i od 1 listopada 2019 r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. 
19 Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o wsparciu oraz zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 zarządzenia w sprawie 
świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem podmioty zainteresowane zawarciem umowy na 
realizację świadczeń w ramach KOC II/III mogą składać wnioski w przedmiotowym zakresie do 10. dnia każdego 
miesiąca. 
20 W przypadku Świętokrzyskiego OW NFZ w 2017 roku, potencjalny świadczeniodawca złożył wniosek, który 
został oceniony negatywnie (nie spełniał wszystkich wymogów). Świadczeniodawca nie złożył ponownie 
wniosku.    
21 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 



 

9 

 

diagnostycznych) i lekarzy prowadzących praktyki AOS prywatnie. Ponadto, sposób 
ewidencji i rozliczania świadczeń w innym niż dotychczas systemie informatycznym (SIMP) 
budził zastrzeżenia świadczeniodawców. 

(dowód: akta kontroli str. 496-719, 751-753) 

Odnośnie barier i trudności we wdrożeniu KOC II/III we wszystkich województwach, 
Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego wyjaśniła, iż z uwagi na fakt wyboru 
realizatorów świadczeń w oparciu o złożone wnioski przez świadczeniodawców 
wyrażających chęć przystąpienia do realizacji tych świadczeń, a zatem bez 
przeprowadzenia procedury konkursowej, NFZ nie ma wpływu na liczbę podmiotów 
gotowych podpisywać umowy na realizację świadczeń. Zgłaszane problemy dotyczące KOC 
II/III odnosiły się do technicznej obsługi systemu dedykowanego do sprawozdania  
i rozliczania świadczeń oraz interpretacji przepisów zarządzeń.  

 (dowód: akta kontroli str. 12-16) 

Z informacji uzyskanych od 16 potencjalnych świadczeniodawców22 z województw, które nie 
wdrożyły świadczenia KOC II/III wynika, iż przyczyną braku zainteresowania zawarciem 
umów w tym zakresie było, m.in.: 

 w momencie przystąpienia do realizacji KOC ll/lll23, NFZ nie finansuje świadczeń 
związanych z położnictwem w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (typ umowy - 02/01) 
oraz świadczeń związanych z położnictwem i neonatologią w ramach lecznictwa 
szpitalnego. Zapis ten powoduje, że szpital nie ma możliwości rozliczania świadczeń 
związanych z przebiegiem ciąży; 

 brak możliwości rozliczania grup (N24KOC) Noworodek wymagający szczególnej 
opieki oraz (N25KOC) Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru, zgodnie  
z uwagami w katalogu 1a: produkt dedykowany wyłącznie noworodkom urodzonym  
w innym ośrodku - nie można sumować z ryczałtem KOC ll/III. Oznacza to, że 
powyższe grupy wchodzą w koszt ryczałtu KOC, natomiast wartość niektórych 
hospitalizacji przekraczała najwyższą wartość ryczałtu, na który składają się również 
poród oraz wszystkie niezbędne konsultacje/badania specjalistyczne związane z 
ciążą; 

 obawa, że pacjentka może nie wyrazić zgody na przystąpienie do KOC, 
a świadczeniodawca ma obowiązek udzielenia jej pomocy medycznej i skoro 
placówka uczestniczy w KOC będzie wówczas bez szans na refundację; 

 konieczność zakończenia porodem u danego świadczeniodawcy, co nie jest 
oczywiste, ponieważ wiele ciężarnych mieszka w innych regionach województwa  
i w stanie nagłym jest wysokie prawdopodobieństwo porodu w najbliższej placówce 
zdrowotnej. Natomiast opieka nad kobietą w ciąży to kilka miesięcy rożnych 
świadczeń - ambulatoryjnych, diagnostycznych i szpitalnych i jeśli pacjentka 
zdecyduje inaczej lub z przyczyn losowych urodzi gdzie indziej świadczenia te nie 
zostaną zrefundowane; 

 wymagania dla podmiotów III poziomu referencyjnego w szczególności: odsetek 
porodów rozliczanych jako fizjologiczne - powyżej 60%; odsetek cięć cesarskich - 
poniżej 40%, natomiast w przypadku placówki, w której leczone są pacjentki z ciążą 
powikłaną, zagrożoną oraz ciężką patologią, odsetek cięć cesarskich w latach 2016-
2019 przekroczył oczekiwany 40% poziom. Ponadto, szpitale z III stopniem 
referencyjności przyjmują najcięższe patologie ciąży i dążenie do obniżenie odsetka 
cesarskich cięć może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet i dzieci; 

                                                      
22 Zwrócono się z pismem do 18 potencjalnych świadczeniodawców w oparciu o dane uzyskane z OW NFZ. 
23 Zgodnie z aktualnym zarządzeniem w sprawie świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem - § 9 
ust. 6. 
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 współpraca z lekarzem lub położną/pielęgniarką POZ, w sytuacji gdy pacjentka była 
przekazywana na oddział położniczo-ginekologiczny danego szpitala z innej 
jednostki, tj. trudność w utrzymaniu ścisłej współpracy z np. lekarzem kierującym lub 
lekarzem POZ; 

 każda pacjentka objęta koordynowaną opieką otrzymuje do podpisu formularz, gdzie 
ma wyszczególnione miejsca, w których realizowana może być opieka w trakcie 
ciąży lub porodu w ramach Programu, co w znaczący sposób ogranicza pacjentce 
możliwość wyboru szpitala lub poradni, gdzie może prowadzić ciążę lub też wręcz 
uniemożliwia wybór danego szpitala ze względu na odległość. Pacjentce łatwiej było 
przyjechać z odległej miejscowości tylko raz do porodu, natomiast raczej nie 
zdecyduje się na prowadzenie ciąży w poradni przyszpitalnej właśnie ze względu na 
odległość; 

 konieczność zatrudnienia znacznie większej liczby specjalistów z zakresu ginekologii 
oraz neonatologii, jak również większej liczby położnych; spodziewane zyski dalece 
nie rekompensowałyby wydatków na pokrycie dodatkowej kadry; 

 zapewnienie leczenia ambulatoryjnego u wybranych przez pacjentki lekarzy, np. 
w formie podwykonawstwa. Ogromna część pacjentek korzysta z różnych form 
opieki ambulatoryjnej – leczą się prywatnie i u innych świadczeniodawców AOS 
dobierając indywidulanie lekarzy prowadzących ciążę. Pacjentki nie chcą być objęte 
opieką przez nieznanych lekarzy. System KOC ogranicza tym samym prawa 
przysługujące ciężarnym poprzez narzucanie całego pakietu usług medycznych, 
które pacjentki będąc poza systemem KOC, mogą realizować w wybranych przez 
siebie miejscach; 

 w przypadku realizacji KOC należałoby znacząco rozszerzyć harmonogram pracy 
poradni ginekologiczno-położniczych w ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, co wiąże się z brakiem zainteresowania lekarzy; 

 istnieje ryzyko zbyt małej liczby pacjentek chętnych do udziału w KOC II/III, z uwagi 
na ograniczony wybór personelu, który realizowałby opiekę w trakcie ciąży w poradni 
ginekologiczno-położniczej (pacjentki niejednokrotnie dokonują wyboru osoby 
prowadzącej ciążę - lekarza spośród lekarzy, którzy udzielają świadczeń w szpitalu,  
a nie udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy AOS z NFZ); 

 deficyt lekarzy specjalistów ginekologii i położnictwa, którzy podjęliby się opieki 
ambulatoryjnej nad kobietami w ciąży; 

 nieadekwatna wycena świadczeń na III stopniu referencyjnym szpitala; 

 przyjęcie programu KOC uniemożliwia rozliczanie wysokospecjalistycznych 
świadczeń leczenia wewnątrzmacicznego płodu. Szpital zajmujący się 
prowadzeniem ciąż wielopłodowych, zwrócił uwagę, iż taka specyfika nie została 
ujęta w programie KOC. 

Ponadto, wskazywano, iż dotychczasowe umowy z NFZ pozwalały na sprawowanie 
prawidłowej opieki nad ciężarną i noworodkiem, natomiast zaproponowany program 
koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży wymagał zaangażowania większej liczby 
personelu co stanowiło dodatkowe utrudnienie. 

 (dowód: akta kontroli str. 450-495) 

1.3. W latach 2017-2020 (I półrocze) świadczenie KOC II/III realizowane było przez24: 

                                                      
24 Dane prezentowane w wystąpieniu pokontrolnym w zakresie liczby i wartości poszczególnych świadczeń, 
będących przedmiotem kontroli mogą różnić się od danych wykazywanych przez Ministerstwo w rocznych 
sprawozdaniach z realizacji Programu Za życiem (opisanych w obszarze III wystąpienia). Jak wynikało  
z wyjaśnień Ministerstwa (na podstawie informacji z NFZ): pierwsze dane do sprawozdania z realizacji w roku 
2017 ustawy „Za życiem” przekazywane były na początku 2018 r. Zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia  
8 września 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 320) rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy 
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– w 2017 r. – 18 świadczeniodawców realizowało KOC II/III w dziewięciu 
województwach25. W przypadku pięciu województw świadczeniodawcą był jeden 
szpital, w jednym województwie – dwa szpitale; w dwóch województwach – trzy;  
w jednym województwie – pięć. Opieką zostało objętych 23 668 kobiet, natomiast 
liczba porodów wyniosła: 18 517; 

– w 2018 r. – 19 świadczeniodawców realizowało KOC II/III w dziewięciu tych 
samych województwach co w roku poprzednim. W przypadku czterech 
województw świadczeniodawcą był jeden szpital, w dwóch województwach – dwa; 
w dwóch województwach – trzy; w jednym województwie – pięć. Opieką zostało 
objętych 34 383 kobiet, natomiast liczba porodów wyniosła: 28 714; 

– w 2019 r. – 22 świadczeniodawców realizowało KOC II/III w dziesięciu 
województwach26. W przypadku czterech województw świadczeniodawcą był jeden 
szpital, w trzech województwach – dwa; w dwóch województwach – trzy; w jednym 
województwie – sześć. Opieką zostało objętych 37 134 kobiet, natomiast liczba 
porodów wyniosła: 32 143; 

– w 2020 r. (I półrocze) – 25 świadczeniodawców realizowało KOC II/III w dziesięciu 
tych samych województwach co w roku poprzednim. W przypadku trzech 
województw był to jeden szpital, w czterech województwach – dwa; w jednym 
województwie – trzy; w jednym województwie – cztery, w jednym województwie - 
siedem. Opieką zostało objętych 19 623 kobiet, natomiast liczba porodów 
wyniosła: 16 657. 

(dowód: akta kontroli str. 12-15, 116-123, 1247-1250, 1263-1268) 

Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie KOC II/III w badanym okresie corocznie 
przekraczały kwoty ujęte w planie finansowym Programu27 (na każdy rok realizacji działania 
zaplanowano w wysokości 66.000,0 tys. zł), tj.: 

– w 2017 r. wydatkowano: 189 217,0 tys. zł;  
– w 2018 r. wydatkowano: 294 494,9 tys. zł;  
– w 2019 r. wydatkowano: 346 095,0 tys. zł;  
– w 2020 r. (I półrocze) wydatkowano: 177 808,7 tys. zł.     

Niemniej jednak nie przekraczały środków zaplanowanych przez NFZ, przyjętych według  
wartości zawartych umów, które wynosiły: 

– w 2017 r.: 192 069,7 tys.  zł, tj. 98,5% planowanych środków; 
– w 2018 r.: 301  836,0 tys. zł, tj. 97,6% planowanych; 
– w 2019 r.: 350 067,4 tys. zł, tj. 98,9% planowanych; 
– w 2020 r. (I półrocze): 188 330,4 tys. zł, tj. 94,4% planowanych.     

Stosownie do zapisów zarządzeń w sprawie świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą  
i dzieckiem (aktualnie § 9 ust. 4) wykonanie świadczeń finansowane było bezlimitowo, 

                                                                                                                                       
następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu. Zatem dane przekazane na przełomie 
stycznia i lutego 2018 r. mogły nie obejmować tych świadczeń, które zgodnie z przepisami zostały przekazane 
do rozliczenia później. Ponadto, w przypadku kiedy OW Funduszu kwestionuje przedstawione do rozliczenia 
świadczenia i wymaga od świadczeniodawcy dodatkowych wyjaśnień, rozliczenie części świadczeń może 
nastąpić później. Zdarza się także, że świadczeniodawca zapomni sprawozdać do rozliczenia wszystkie 
świadczenia i wnioskuje o ich sfinansowanie w terminie późniejszym. Bywają także sytuacje odwrotne, kiedy  
w wyniku kontroli realizacji umowy OW NFZ zakwestionuje rozliczone świadczenia jako sprawozdane 
niezasadnie i faktury zostaną skorygowane „in minus”. Wówczas dane wygenerowane po przeprowadzeniu 
kontroli będą przedstawiały niższe wartości. W przekazywanych wcześniej danych nie stosowano także podziału 
na środki wydatkowane na rzecz dzieci i matek. W przypadku niektórych świadczeń, kiedy rozlicza się 
kompleksową opiekę, nie zawsze możliwe jest precyzyjne wyodrębnienie środków finansowych wydatkowanych 
na jedną z tych grup. 
25 Lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. 
26 Lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 
oraz lubuskie. 
27 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu Za życiem (dalej: plan Programu). 
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tj. zgodnie z rzeczywistym wykonaniem na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie 
kwartału następowało zwiększenie finansowania ponad kwoty zawarte w umowie.  

(dowód: akta kontroli str. 12-15, 116-123, 306-314) 

1.4. Zgodnie z Programem Za życiem kolejnym sposobem realizacji działania 1.1. było 
umożliwienie prowadzenia ciąży fizjologicznej przez położne POZ. Zarządzeniem w sprawie 
koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży oraz dzieckiem, z dniem 1 stycznia 2017 r. 
wprowadzono zmianę warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez wprowadzenie świadczeń 
położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej.  

W okresie objętym kontrolą położne POZ nie były zaangażowane w prowadzenie ciąży 
fizjologicznej w sześciu województwach28. W trzech29 zostały zawarte umowy, jednakże nie 
sprawozdano w badanym okresie żadnego świadczenia dotyczącego prowadzenia ciąży 
fizjologicznej przez położne POZ. Ministerstwo wskazało, iż w pozostałych województwach 
nie zostały zawarte umowy o realizację wskazywanych świadczeń z uwagi na brak 
wniosków złożonych do OW przez świadczeniodawców POZ o zawarcie takich umów. 

    (dowód: akta kontroli str. 12-15, 779-860) 

Z informacji uzyskanych z OW NFZ, które nie finansowały świadczeń położnych POZ 
w zakresie prowadzenia ciąży fizjologicznej wynikało, iż w każdym przypadku nastąpiła 
publikacja zaproszeń do składania wniosków o zawarcie umów w przedmiotowym zakresie, 
w tym: w dwóch przypadkach potencjalni świadczeniodawcy nie byli zainteresowani 
złożeniem wniosku30, a w jednym przypadku został złożony wniosek, który oceniono 
negatywnie31. 

Ponadto, według wiedzy OW NFZ przyczyną braku zawarcia umów dla realizacji 
wskazanego świadczenia przez położne POZ było, m.in.: 

 niekorzystna wycena świadczeń zaproponowana do rozliczenia dla położnych. Koszty 
związane z organizacją gabinetu w tym zakup fotela ginekologicznego oraz wydatki 
związane z realizacją badań zlecanych podwykonawcom tj. laboratorium analityczne, 
praktyka lekarza ginekologa-położnika, praktyka lekarza stomatologa. W opinii 
położnych rozszerzenie umowy nie było opłacalne; 

 przyjęty schemat rozliczenia świadczeń możliwy po wykonaniu wszystkich świadczeń 
właściwych terminowi badania określonemu w przepisach rozporządzenia o opiece 
okołoporodowej. W sytuacji jeżeli kobieta ciężarna pozostająca pod opieką położnej 
miałaby obowiązkową konsultację lekarza ginekologa, w wyniku której zostałaby 
rozpoznana choroba, to w takim przypadku położna nie mogłaby rozliczyć świadczeń jej 
wykonanych np. przed zakończeniem I trymestru; 

 brak możliwości realizacji niektórych świadczeń przez położną np. brak możliwości 
wykonania USG płodu. Dla wielu kobiet ciężarnych badanie USG to jedno  
z najważniejszych badań monitorujących przebieg ciąży; 

 występuje niedobór położnych, dlatego często jedna położna pracuje w dwóch lub trzech 
podmiotach POZ; 

 wysoki poziom wymagań koniecznych określonych do realizacji tych świadczeń oraz 
przywiązanie pacjentek do prowadzenia ciąży przez lekarzy specjalistów w poradniach 
położniczo – ginekologicznych. 

                                                      
28 Kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie. 
29 Małopolski OW NFZ; Opolski OW NFZ; Zachodniopomorski OW NFZ. 
30 Dotyczy Kujawsko-Pomorskiego  i Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ.  
31 Dotyczy Łódzkiego OW NFZ. Powodem był brak możliwości wczytania danych wniosku zawartych na nośniku 
elektronicznym (…), brak informacji o współpracy z innymi komórkami lub - umów podwykonawstwa (ginekolog, 
stomatolog, badania laboratoryjne i mikrobiologiczne oraz holter RR), brak wymaganego wyposażenia gabinetu 
w fotel ginekologiczny, KTG oraz wzierniki dopochwowe. 
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 (dowód: akta kontroli str. 779-860) 

Z kolei Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wskazała, iż niskie zainteresowanie 
zawieraniem umów w tym zakresie świadczeń położnej POZ wynika z problemów w co 
najmniej trzech obszarach: ekonomicznym, mentalnym i organizacyjnym, tj.: 

– problemy ekonomiczne - teoretycznie warunki kontraktowania tego świadczenia były 
identyczne w przypadku realizowania przez lekarza ginekologa lub położną. Praktycznie 
koszty nie były rozłożone równolegle w obydwu przypadkach. Gdy opieka sprawowana 
była przez lekarza ginekologa nie ponosił on żadnych kosztów związanych z opieką 
położnej POZ sprawowaną nad ciężarną. Jedynym zadaniem było skierowanie do 
położnej POZ. Najczęściej USG wykonywane było także we własnym podmiocie.  
W przypadku sprawowania opieki nad ciężarną przez położną zgodnie z obowiązującym 
prawem położna musi ciężarnej zagwarantować co najmniej trzy konsultacje lekarza 
ginekologa-położnika i cztery badania USG ponosząc koszty na podstawie umowy 
cywilno-prawnej z podmiotami oferującymi takie świadczenia. Na rynku świadczeń 
komercyjnych koszt tych świadczeń przekracza kwoty finansowania przez NFZ opieki 
nad ciężarną. Niewielka grupa położnych w Polsce posiada kompetencje wykonywania 
USG i mają ograniczone możliwości ich zdobycia; 

– problemy mentalne - od lat 60-tych ubiegłego stulecia z rynku świadczeń medycznych 
zaczęły znikać prowadzone przez położne poradnie dla kobiet ciężarnych i izby 
porodowe. Opieka nad ciężarnymi została przejęta przez lekarzy ginekologów-
położników. Na przestrzeni lat przesunęła się wręcz w kierunku świadczeń medycznych 
rynku komercyjnego. W społeczeństwie utarło się wręcz przekonanie, że kobieta 
powinna pozostawać pod opieką lekarza, który pracuje w szpitalu, w którym będzie 
rodzić (na podstawie badań prowadzonych przez organizacje konsumenckie); 

– problemy organizacyjne - niejednokrotnie niezbędne było zaświadczenie o niezdolności 
do pracy kobietom, u których przebieg ciąży był fizjologiczny. Wynika to z czynników 
środowiskowych związanych z pracą które w znaczący sposób mogą zaważyć na 
przebiegu ciąży i rozwoju dziecka. Położna nie posiada możliwości wystawienia takiego 
zaświadczenia. Po raz kolejny wymagana jest konsultacja lekarska. 

(dowód: akta kontroli str. 944-946) 

Wartość sfinansowanych świadczeń położnych POZ w zakresie prowadzenia ciąży 
fizjologicznej w okresie objętym kontrolą wyniosła odpowiednio:  

– w 2017 r. 356,7 tys. zł, opieką objęto 645 kobiet; 
– w 2018 r. 599,0 tys. zł, opieką objęto 1 076 kobiet; 
– w 2019 r. 588,3 tys. zł, opieką objęto 1 076 kobiet; 
– w 2020 r. (I półrocze) 244,8 tys. zł, opieką objęto 604 kobiety. 

(dowód: akta kontroli str. 12-16, 1263) 

1.5. Kolejnym sposobem realizacji działania 1.1. miało być zapewnienie zwiększonego 
dostępu do świadczeń psychologicznych i psychiatrycznych skierowanych do kobiet w ciąży 
powikłanej i w okresie jednego roku od porodu. W ramach zapewnienia kobietom z ww. 
grupy docelowej zwiększonego dostępu do świadczeń psychologicznych i psychiatrycznych, 
zarządzeniem w sprawie świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem z dniem 
1 stycznia 2017 r. wprowadzono opiekę psychologiczną udzielaną na rzecz kobiety w ciąży 
jako produkt32 możliwy do sumowania z ryczałtem KOC II/III dedykowany dla III poziomu 
opieki perinatalnej.  

Świadczenia opieki psychologicznej zapewnione w ramach KOCII/III zostały udzielone  
w badanym okresie: w 2017 roku w pięciu województwach33; w 2018 roku w czterech34;  

                                                      
32 Kod produktu 5.10.00.0000112. 
33 Lubelskie (4), małopolskie (10), podlaskie (3), wielkopolskie (3), zachodniopomorskie (98). 
34 Lubelskie (15),  małopolskie (13), wielkopolskie (3), zachodniopomorskie (108). 
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w 2019 roku w czterech35; w 2020 r. (I półrocze) w pięciu36. Świadczenia te były nieliczne 
w stosunku do liczby kobiet objętych wsparciem KOC II/III, a mianowicie: 

– w 2017 r. – ogółem: 118 kobiet, tj. 0,5 %; 
– w 2018 r. – ogółem: 139 kobiet, tj. 0,4 %; 
– w 2019 r. – ogółem: 171 kobiet, tj. 0,5 %; 
– w 2020 r. (I półrocze) – ogółem: 85 kobiet, tj. 0,4%. 

(dowód: akta kontroli str. 12-16, 1247-1248, 1252-1253, 1256, 1263-1268) 

Koszty tego wsparcia w kolejnych latach wyniosły: w 2017 r. – 67,6 tys. zł, w 2018 r. – 81,0 
tys. zł, w 2019 r. – 100,8 tys. zł oraz w 2020 r. (I półrocze) – 51,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1247-1248a, 1256-1258) 

Ww. zarządzeniem dla umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, 
udzielanych na podstawie zarządzenia nr 56/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 czerwca 
2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka 
psychiatryczna i leczenie uzależnień37, wprowadzono zmiany polegające na udzielaniu 
świadczeń na rzecz kobiet w ciąży powikłanej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy  
o wsparciu, w okresie roku po porodzie (z uwzględnieniem wsparcia psychologicznego 
udzielanego na rzecz rodziny) takich jak: porada psychologiczna diagnostyczna, porada 
psychologiczna, porada lekarska diagnostyczna, porada lekarska terapeutyczna, 
wizyta/porada domowa/środowiskowa realizowana przez lekarza lub psychologa,  
w zakresach: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, świadczenia 
psychologiczne, wartość punktowa tych świadczeń korygowana jest w rozliczeniu  
z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,538. Świadczeń tych nie rozlicza się łącznie ze 
świadczeniami opieki psychologicznej w ramach ryczałtu KOC II/III, jednakże uwzględniono 
możliwość bezlimitowego ich rozliczania.  

Wsparcie to uzyskały w 2017 r. – 2 kobiety, w 2018 r. – 16 kobiet, w 2019 r. – 51 kobiet oraz 
w 2020 r. (I półrocze) – 24 kobiety. Ww. świadczenia w całym badanym okresie zostały 
udzielone w 11 województwach (w siedmiu39, które realizowały KOC II/III oraz w czterech40, 
które go nie realizowały). 

Koszty realizacji przedstawionego powyżej wsparcia ze wszystkich województw ogółem 
wynosiły odpowiednio41: w 2017 r. – 596,70 zł; w 2018 r. – 2.531,95 zł; w 2019 r. – 8.313,45 
zł; w 2020 (I półrocze) – 4.041,25 zł.  

(akta kontroli str. 1247-1248a, 1252-1253, 1258) 

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez NFZ pacjentki korzystały również ze świadczeń: 
psychologiczno-psychiatrycznych oraz psychologicznych ogólnodostępnych w ramach 
świadczeń kontraktowanych przez NFZ poza ustawą o wsparciu. Liczba kobiet w ciąży 
powikłanej, którym udzielono świadczenia psychologiczne lub psychiatryczne również  
w okresie do jednego roku po porodzie, ale na zasadach ogólnej dostępności do świadczeń 
w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie objętym kontrolą oraz do 
trzech lat przed wprowadzeniem Programu Za życiem była następująca: 

                                                      
35 Lubelskie (17),  małopolskie (27), wielkopolskie (6), zachodniopomorskie (121). 
36 Lubelskie (4), lubuskie (1), małopolskie (16), wielkopolskie (3), zachodniopomorskie (61). 
37 Uchylone z dniem 30 czerwca 2018 r. Następnie: nr 41/2018/DSOZ z 23 maja 2018 r. uchylony z dniem  
17 stycznia 2020 r. Obecnie obowiązujące 7/2020/DSOZ z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka 
psychiatryczna i leczenie uzależnień. Dalej: zarządzenia w sprawie świadczeń opieki psychiatrycznej. 
38 Kody produktów: 5.15.00.0000026 porada lekarska diagnostyczna, 5.15.00.0000027 – porada lekarska 
terapeutyczna, 5.15.00.0000028 – porada psychologiczna diagnostyczna, 5.15.00.0000029 – porada 
psychologiczna. Z dniem 17 stycznia 2020 r. wartość punktowa tych świadczeń korygowana jest w rozliczeniu  
z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,64 (par.18 ust. 1 pkt.19 zarządzenia).   
39 Lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podlaskie, śląskie, wielkopolskie. 
40 Dolnośląskie; mazowieckie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie. 
41 Kody produktu 5.15.22.0000028 i 5.15.22.0000029. 
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– liczba kobiet, którym udzielono wsparcia psychologiczno-psychiatrycznego we 
wszystkich województwach ogółem: w 2017 r. – 8 411; w 2018 r. – 8 482;   
w 2019 r. – 6 917; w 2020 r. (I półrocze) – 2 270 i była na porównywalnym 
poziomie, jak trzy lata wcześniej: w 2014 r. – 7 479; w 2015 r. – 8 260; w 2016 r. – 
8 484;   

– koszty realizacji wsparcia ogółem: w 2017 r. – 2 118,4 tys. zł; w 2018 r. – 2 214,5 
tys.  zł; w 2019 r. – 1 648,6 tys. zł; w 2020 r. (I półrocze) – 394,4 tys. zł; 

– liczba kobiet, którym udzielono wsparcia psychologicznego w poszczególnych 
województwach wynosiła ogółem: w 2017 r. – 3 532, w 2018 r. – 8 428,  w 2019 r. 
– 2 788, w 2020 r. (I półrocze) – 839 i była na porównywalnym poziomie, jak trzy 
lata wcześniej: 2014 r. – 3 213; 2015 r. – 3 431; 2016 r. – 3 492; 

– koszty realizacji wsparcia ogółem: w 2017 r. – 883,8 tys. zł, w 2018 r. – 891,0 tys. 
zł, w 2019 r. – 719,5 tys. zł, w 2020 r. (I półrocze) – 171,5 tys. zł. 

Mimo wprowadzenia zmian wynikających z Programu Za życiem ogólnodostępne 
świadczenia psychologiczne i psychiatryczne nadal stanowiły największą część wsparcia 
dla kobiet w ciąży powikłanej.  

 (akta kontroli str. 306-312, 315-316, 1247-1248a, 1254-1255) 

1.6. W latach 2018-2019 OW NFZ42 przeprowadziły pięć kontroli (cztery planowe i jedną 
doraźną) świadczeniodawców w zakresie prawidłowości udzielania świadczeń KOC II/III.  
W toku dwóch kontroli stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na: niezasadne lub 
nieprawidłowe zakwalifikowanie wykonanego świadczenia, wykazywanie w sprawozdaniu 
danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz udzielanie świadczeń w sposób lub  
w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie lub obowiązujących 
przepisach. W związku z powyższym wydano zalecenia polegające na kwalifikowaniu  
i przedstawianiu do rozliczenia świadczeń zgodnie z warunkami określonymi w umowie, 
czytelne prowadzenie dokumentacji medycznej oraz bieżące aktualizowanie danych  
o potencjale wykonawczym, które zostały zrealizowane w terminie. Ponadto nałożono kary 
finansowe w łącznej wysokości 13,2 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 150-152) 

W latach 2017-2020 do NFZ wpłynęła jedna skarga na utrudnienia w dostępie do świadczeń 
KOC II/III dotycząca ustalenia odległego terminu na pierwsze świadczenie. Podlaski OW 
NFZ skierował pismo dyscyplinujące do świadczeniodawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 140-144) 

1.7. W ramach realizacji działania 1.2. założono zwiększenie dostępności do diagnostyki  
i terapii prenatalnej z możliwością rozszerzenia na inne elementy dla kobiet w ciąży ze 
zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych. W okresie objętym kontrolą na 
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych43 oraz na podstawie zarządzenia  
Nr 67/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne 
programy zdrowotne44 realizowany był Program badań prenatalnych (PBP), który 
skierowany był do kobiet spełniających co najmniej jedno z pięciu niżej wskazanych 
kryteriów.  

                                                      
42 Lubelski, Łódzki i Pomorski. 
43 Dz. U. z 2020 r. poz. 2209. 
44 Uchylony z dniem 7 września 2018 r. Następnie: zarządzenie nr 78/2018/DSOZ z dnia 7 sierpnia 2018 r. 
uchylone z dniem 29 czerwca 2019 r., zarządzenie nr 86/2019/DSOZ z 28 czerwca 2019 r. uchylone z dniem  
30 grudnia 2019 r. Obecnie zarządzenie nr 168/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.   
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W latach 2017-2020 (I półrocze) PBP objęto następującą liczbę kobiet według kryteriów 
kwalifikowania do udziału w Programie45: 

– wiek od 35 roku życia: w 2017 r. - 41 434 kobiet; w 2018 r. - 50 750; w 2019 r. - 
58 578; w 2020 r. (I półrocze) - 35 008;  

– w poprzedniej ciąży wystąpiły aberracje chromosomowe46 u płodu lub dziecka:  
w 2017 r. - 2 793 kobiet; w 2018 r. - 2 878; w 2019 r. - 2 706; w 2020 r. (I półrocze) 
- 1 171; 

– stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych47  
u ciężarnej lub u ojca dziecka: w 2017 r. - 644 kobiet; w 2018 r. - 733; w 2019 r. - 
687; w 2020 r. (I półrocze) - 352; 

– stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą 
uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikowo: w 2017 r. - 17 078 kobiet;  
w 2018 r. - 23 149; w 2019 r. - 21 670; w 2020 r. (I półrocze) - 13 666; 

– stwierdzony w czasie ciąży nieprawidłowy wynik badania USG lub badań 
biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub 
wady płodu: w 2017 r. - 31 258 kobiet; w 2018 r. - 33 579; w 2019 r. - 35 399;  
w 2020 r. (I półrocze) - 19 751.  

(dowód: akta kontroli str. 1207-1227) 

Świadczenia w zakresie PBP w latach 2017-2020 (I półrocze) realizowane były we 
wszystkich województwach, jednakże w części województw tylko przez nielicznych 
świadczeniodawców. I tak, w 2017 r., w przypadku czterech województw (opolskie, 
podlaskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) realizowane były przez dwóch 
świadczeniodawców; w 2018 r. w województwie podlaskim przez jednego 
świadczeniodawcę, w przypadku trzech województw (opolskie, warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie) przez dwóch; w 2019 r. w województwie podlaskim przez jednego 
świadczeniodawcę, w województwie warmińsko-mazurskim przez dwóch, w przypadku 
dwóch województw (świętokrzyskie i podkarpackie) przez trzech świadczeniodawców;  
w 2020 r. (I półrocze) w województwie podlaskim przez jednego świadczeniodawcę,  
w trzech województwach (podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) przez 
trzech świadczeniodawców. 

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego wskazała, iż z uwagi na wysokie wymagania, 
jakie musieli spełniać realizatorzy programu, w niektórych województwach pojawiały się 
trudności w zapewnieniu dostępności do świadczeń z powodu braku świadczeniodawców 
spełniających wszystkie kryteria wyboru. W związku z tym w roku 2018, zarządzeniem 
nr 78/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne 
programy zdrowotne wprowadzono dwa nowe zakresy: „10.1450.159.02 - Program badań 
prenatalnych - część położniczo-ginekologiczna” oraz „10.1210.159.02 - Program badań 
prenatalnych - część genetyczna” pozwalające podpisać umowy, także ze 
świadczeniodawcami spełniającymi wymagania dla jednej z dziedzin mających 
zastosowanie w udzielaniu świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 12-19, 1207-1227) 

Ponadto, z informacji uzyskanej z NFZ wynikało, iż na liczbę ofert składanych  
w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów przede wszystkim miała wpływ baza 
medyczna danego województwa. Decyzja dotycząca obszarów kontraktowania świadczeń 
pozostaje w kompetencjach dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. W roku 2017 konkurs 
ofert w zakresie badań prenatalnych przeprowadzało 12 oddziałów wojewódzkich, w tym  
w siedmiu z nich obszar kontraktowania podzielono na grupy powiatów. Z pozostałych OW, 

                                                      
45 Dane przedstawione na podstawie „kodów efektów” przekazywanych przez świadczeniodawców. 
46 Zmiana struktury lub liczby chromosomów (źródło: Wikipedia.org). 
47 Zmiany powstające na skutek pęknięć, a następnie łączenia się odcinków w odmiennym już porządku (źródło: 
Wikipedia.org). 
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które przeprowadzały konkursy ofert w latach 2018 - 2019 podział obszaru kontraktowania 
na grupy powiatów zastosował oddział lubuski i małopolski. 

(dowód: akta kontroli str. 1207-1213) 

W opinii NFZ warunki realizacji badań prenatalnych są właściwie określone przez Ministra 
Zdrowia. Ze względu, iż są to wysokospecjalistyczne badania, których wynik może 
determinować podjęcie leczenia wewnątrzmacicznego, rozwiązanie ciąży cięciem cesarskim 
w terminie optymalnym dla płodu, a w skrajnych przypadkach również terminację ciąży, 
jakość przedmiotowej diagnostyki musi być na możliwie najwyższym poziomie. 

(dowód: akta kontroli str. 1209-1213) 

Skalę realizacji świadczeń w zakresie PBP obrazują poniższe dane: 

– liczba obowiązujących umów ze świadczeniodawcami w zakresie PBP: w 2017 r. – 
213 (przy czym 86 wieloletnich umów wygasło 30 czerwca, w tym 73 umów 
kontynuowano - stan na koniec roku – 127); w 2018 r. – 127; 2019 r. – 133 i 2020 
r. (I półrocze) – 128.   

– liczba świadczeniodawców, którzy rozliczyli świadczenia48: w 2017 r. – 179; 2018 r. 
– 160; 2019 r. – 167 i 2020 r. (I półrocze) – 163, przy czym ich liczba 
w poszczególnych województwach była bardzo zróżnicowana49; 

– liczba udzielonych świadczeń ogółem: w 2017 r. – 366 376, w 2018 – 396 191,  
w 2019 r. – 246 573, w 2020 r. (I półrocze) – 213 521. 

(dowód: akta kontroli str. 1214-1225, 1263-1268) 

Z danych przedstawionych przez NFZ wynikało, iż w stosunku do trzech lat wstecz przed 
wprowadzeniem Programu Za życiem wystąpiła tendencja zwyżkowa dostępności do badań 
prenatalnych w odniesieniu do danych ogółem ze wszystkich 16 województw. Liczba 
świadczeniodawców PBP w poszczególnych latach 2014-2016 wynosiła: 108, 102, 102, 
natomiast wartość rozliczonych świadczeń to odpowiednio: 46 148,9 tys. zł, 52 621,8 tys. zł, 
57 930,4 tys. zł. Liczbę kobiet według kryteriów kwalifikowania do udziału w Programie 
obrazowały następujące dane: 

– wiek od 35 roku życia: w 2014 r. – 33 252 kobiet; w 2015 r. – 41 622; w 2016 r. – 
43 729;  

– w poprzedniej ciąży wystąpiły aberracje chromosomowe50 u płodu lub dziecka:  
w 2014 r. – 619 kobiet; w 2015 r. – 258; w 2016 r. - 2 531; 

– stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych51  
u ciężarnej lub u ojca dziecka: w 2014 r. – 177 kobiet; w 2015 r. - 99; w 2016 r. - 
712; 

– stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą 
uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikowo: w 2014 r. – 2 004 kobiet;  
w 2015 r. – 1 475; w 2016 r. – 21 015;  

– stwierdzony w czasie ciąży nieprawidłowy wynik badania USG lub badań 
biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub 
wady płodu: w 2014 r. – 4 691 kobiet; w 2015 r. – 2 720; w 2016 r. – 31 556.  

(dowód: akta kontroli str. 1209-1213) 

                                                      
48 Liczba świadczeniodawców realizujących diagnostykę i terapię prenatalną obejmuje świadczeniodawców, 
którzy wykonują świadczenia w zakresie PBP oraz w ramach lecznictwa szpitalnego w zakresie położnictwa i 
ginekologii rozliczających jednorodne grupy pacjentów N08, N08A i N08B. 
49 Dotyczy realizatorów PBP: w 2017 r. od dwóch do 42 świadczeniodawców w poszczególnych województwach; 
w 2018 r. od jednego do 38; w 2019 r. od jednego do 38; w 2020 r. (I półrocze) od jednego do 36 -  
w województwie podlaskim występowało najmniej świadczeniodawców (od 1 do 2) , a w śląskim najwięcej (od 36 
do 42). 
50 Zmiana struktury lub liczby chromosomów (źródło: Wikipedia.org). 
51 Zmiany powstające na skutek pęknięć, a następnie łączenia się odcinków w odmiennym już porządku (źródło: 
Wikipedia.org). 
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Środki finansowe wykorzystane na realizację działania 1.2. w badanym okresie znacznie 
przekraczały kwoty ujęte w planie Programu, w którym na każdy rok zaplanowano 
58 000 tys. zł  tj.: 

– w 2017 r. wydatkowano: 78 301,7 tys.  zł (135% planu);  
– w 2018 r. wydatkowano: 82 842,8 tys. zł (143% planu);  
– w 2019 r. wydatkowano: 88 859,9 tys. zł (153% planu);  
– w 2020 r. (I półrocze) wydatkowano: 42 176,9 tys. zł (72,7% planu).     

Przekraczały również kwoty zaplanowane przez NFZ, przyjęte na podstawie wartości 
zawartych umów, które wynosiły: 

– w 2017 r.: 68 344,6 tys. zł, co stanowiło 114,6% kwoty zaplanowanej; 
– w 2018 r.: 72 239,9 tys.  zł, co stanowiło 114,7% kwoty zaplanowanej; 
– w 2019 r.: 79 067,9 tys. zł, co stanowiło 112,4% kwoty zaplanowanej; 
– w 2020 r. (I półrocze): 43 383,6 tys. zł, tj. wykorzystano 97,2%. 

(dowód: akta kontroli str. 116-123, 306-314) 

W odniesieniu do wskaźników monitorowania oczekiwanych efektów określonych w PBP,  
w stosunku do zakładanych, monitorowana była liczba i wartość rozliczanych świadczeń 
oraz liczba kobiet objętych programem w podziale na przyczyny włączenia do programu 
(dane wskazano powyżej). Ponadto w latach 2017-2020 (I półrocze) określono następujące 
parametry52: 

 liczba kobiet zakwalifikowanych do badania inwazyjnego na podstawie 
zwiększonego ryzyka wystąpienia wady lub choroby płodu stwierdzonego w wyniku 
przeprowadzonego badania przesiewowego (USG i biochemiczny test 
przesiewowy I lub II trymestru ciąży), tj. przy ryzyku niskim < 1:1000, w 2017 r. – 
12 336 kobiet; w 2018 r. – 19 690; w 2019 r. – 29 387, w 2020 (I półrocze – 10 389; 
przy ryzyku pośrednim pomiędzy 1:300 i 1:1000, w 2017 r. – 2 628 kobiet; w 2018 
r. – 3 385; w 2019 r. – 5 137, w 2020 r. (I półrocze – 1 933; przy ryzyku wysokim> 
1:300, w 2017 r. – 3 764 kobiet; w 2018 r. – 5 262; w 2019 r. – 6 545, w 2020  
(I półrocze) – 2 760; 

 liczba kobiet zakwalifikowanych do badania inwazyjnego na podstawie 
zwiększonego ryzyka wystąpienia wady lub choroby płodu wynikającego z analizy 
historii choroby (wywiad genetyczny), tj. w 2017 r. – 7 590 kobiet; w 2018 r. –  
15 739; w 2019 r. – 11 001, w 2020 r. (I półrocze) – 7 148; 

 liczba kobiet z potwierdzeniem wady płodu w badaniu USG (bez procedury 
inwazyjnej), tj. w 2017 r. – 461 kobiet; w 2018 r. – 647; w 2019 r. – 1928, w 2020 r. 
(I półrocze) – 398; 

 liczba kobiet z potwierdzeniem wady lub choroby płodu na podstawie wyniku 
badania inwazyjnego (ICD-10), tj. w 2017 r. – 322 kobiet; w 2018 r. – 374; w 2019 
r. – 319, w 2020 r. (I półrocze) – 966; 

 liczba wykonanych prenatalnych badań inwazyjnych (badań genetycznych)53,  
tj. w 2017 r. – 6 745; w 2018 r. – 7 200; w 2019 r. – 7 301. 

W latach 2014-2016 wskaźniki monitorowania obrazowały następujące dane: 

 liczba kobiet zakwalifikowanych do badania inwazyjnego na podstawie 
zwiększonego ryzyka wystąpienia wady lub choroby płodu stwierdzonego w wyniku 
przeprowadzonego badania przesiewowego (USG i biochemiczny test 
przesiewowy I lub II trymestru ciąży), tj. w 2014 r. – 4 057 kobiet54; przy ryzyku 
niskim< 1:1000, w 2015 r. – 4 619 kobiet; w 2016 r. – 23 314; przy ryzyku 
pośrednim pomiędzy 1:300 i 1:1000, w 2015 r. – 1 409 kobiet; w 2016 r. – 4 676; 
przy ryzyku wysokim> 1:300, w 2015 r. – 1 999 kobiet; w 2016 r. – 5 390; 

                                                      
52 Na podstawie „kodów efektu”. 
53 Dane z raportów statystycznych z rozliczonych świadczeń. 
54 Bez podziału na ryzyko niskie<1:1000, pośrednie pomiędzy 1:300 i 1:1000 i ryzyko wysokie > 1:300. 
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 liczba kobiet zakwalifikowanych do badania inwazyjnego na podstawie 
zwiększonego ryzyka wystąpienia wady lub choroby płodu wynikającego z analizy 
historii choroby (wywiad genetyczny), tj. w 2014 r. – 830 kobiet; w 2015 r. – 7 728; 
w 2016 r. – 14 274; 

 liczba kobiet z potwierdzeniem wady płodu w badaniu USG (bez procedury 
inwazyjnej), tj. w 2014 r. – 931 kobiet; w 2015 r. – 107; w 2016 r. – 684; 

 liczba kobiet z potwierdzeniem wady lub choroby płodu na podstawie wyniku 
badania inwazyjnego (ICD-10), tj. w 2014 r. – 352 kobiety; w 2015 r. – 166;  
w 2016 r. – 393; 

 liczba wykonanych prenatalnych badań inwazyjnych (badań genetycznych)55,  
tj. w 2014 r. – 5 022; w 2015 r. – 5 643; w 2016 r. – 5 778. 

Dla parametrów tych nie określano wartości referencyjnych, ponieważ wszystkie poza liczbą 
kobiet objętych PBP zależne były od stanu klinicznego ciężarnej lub płodu. Jednakże należy 
stwierdzić, iż ich wartości prezentowały tendencję zwyżkową. 

(dowód: akta kontroli str. 17-18, 1209-1213, 1226) 

1.8. W latach 2017-2020 (I półrocze) Centrala NFZ wskazała, iż nie otrzymywała informacji 
o utrudnionym dostępie do badań prenatalnych (...) Szczegółowa analiza w tym zakresie nie 
była możliwa, ponieważ część kobiet ciężarnych pozostawała pod opieką lekarza 
prywatnego (w szczególności w grupie wiekowej od 35 roku życia) lub w ramach pakietów 
pracowniczych (nie są zatem ujęte w liczbie kobiet ciężarnych), natomiast badania 
prenatalne można także wykonać na podstawie skierowania od lekarza prywatnego.  
Z doraźnej analizy danych przez NFZ wynikało, że w odniesieniu do ogółu kobiet ciężarnych 
badania prenatalne wykonywane są u ok. 20-30%, natomiast w grupie wiekowej od 35 roku 
życia wskaźnik ten był wyższy i wynosił ok. 40-80%. 

(dowód: akta kontroli str. 1209-1213) 

Niemniej w analizowanym okresie do OW NFZ56 wpłynęło sześć skarg dotyczących 
realizacji działania 1.2. w zakresie: braku możliwości uzyskania badań prenatalnych, 
pobrania opłaty za badanie prenatalne, odmowy wykonania operacji prenatalnej, odmowy 
wykonania drugiego z dwóch zleconych badań prenatalnych. W wyniku rozpatrzenia skarg 
cztery uznano za zasadne lub częściowo zasadne (skierowano odpowiednie pouczenia do 
świadczeniodawców, jedną sprawę przekazano Rzecznikowi Odpowiedzialności 
Zawodowej), w dwóch przypadkach skargi uznano za niezasadne (badanie płatne 
wykonano u świadczeniodawcy, który nie posiadał umowy z NFZ). 

(dowód: akta kontroli str. 140-144) 

1.9. W zakresie realizacji działania 1.3., na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej57, wprowadzono nowe 
świadczenie perinatalna opieka paliatywna – poprzez zapewnienie wsparcia rodzicom 
dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej oraz opieki nastawionej na zapewnienie 
komfortu i ochronę przed uporczywą terapią noworodkom z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu58. Od 10 października 2017 r.59 wprowadzono 
możliwość finansowania świadczeń realizowanych w ramach perinatalnej opieki paliatywnej 

                                                      
55 Dane z raportów statystycznych z rozliczonych świadczeń. 
56 Podlaski, Śląski, Lubelski i Małopolski.  
57 Dz. U. z 2017 r. poz. 236, ze zm., dalej: rozporządzenie z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. 
58 Na tej podstawie Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji obwieszczeniem z dnia  
30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej 
dokonał wyceny świadczeń na poziomie 25,82 pkt. 
59 Zarządzenie Nr 83/2017/DSOZ z dnia 9 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, tj. zarządzenie  
nr 54/2016/DSOZ z dnia 28 czerwca 2016 r. uchylone z dniem 1 września 2018 r. Obecnie zarządzenie  
nr 74/2018/DSOZ z dnia 31 lipca 2018 r. 
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do 28. dnia po porodzie na rzecz rodziców dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej 
oraz noworodków, zgodnie z kryteriami kwalifikacji do leczenia określonymi w załączniku nr 
1 część III do rozporządzenia60. Umowy zawierano od 2018 r. ze świadczeniodawcami 
wybranymi w trybie konkursu ofert. 

(dowód: akta kontroli str. 12-21, 310, 496-723) 

Z danych NFZ wynikało, że świadczenia perinatalnej opieki paliatywnej finansowane były 
ryczałtowo, oznacza to, że Fundusz finansował opiekę nad pacjentem za cały okres objęcia 
opieką, niezależnie od liczby wykonanych wizyt, porad lub zabiegów. W ramach perinatalnej 
opieki paliatywnej pacjentowi i jego rodzicom przysługiwały wszystkie świadczenia 
określone w § 7a rozporządzenia, dostosowane indywidualnie do potrzeb i stanu zdrowia.  

 (dowód: akta kontroli str. 306-308) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) perinatalna opieka paliatywna nie była zapewniona  
w każdym województwie, tj.: 

– w 2018 r. – 13 świadczeniodawców realizowało wsparcie w dziesięciu 
województwach61 - w ilości od jednego do dwóch świadczeniodawców w danym 
województwie.  

– w 2019 r. – 16 świadczeniodawców realizowało wsparcie w dwunastu 
województwach62 – w ilości od jednego do trzech świadczeniodawców w danym 
województwie.  

– w 2020 (I półrocze) – 16 świadczeniodawców realizowało wsparcie w dwunastu 
tych samych województwach co w roku poprzednim – w ilości od jednego do trzech 
świadczeniodawców w danym województwie.  

(dowód: akta kontroli str. 12-22, 1251) 

Z informacji uzyskanych z OW NFZ63, które nie finansowały w latach 2018-2020 (I półrocze) 
świadczeń w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej wynikało m.in., że:   

 pomimo ogłaszanych postępowań w trybie konkursu ofert o zawarcie umowy 
w przedmiotowym zakresie, nie wpływały żadne oferty;   

 w nielicznych przypadkach nieogłoszenia postępowania konkursowego64 główną 
przyczyną był brak potencjalnych świadczeniodawców chętnych do realizacji 
przedmiotowych świadczeń przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków finansowych 
przez OW NFZ; w 2020 roku (I półrocze) wskazano, iż w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii65 nie przeprowadza się konkursów ofert i rokowań, 
o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,  
z wyłączeniem konkursów ofert i rokowań dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej. 

                                                      
60 Wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej,  
o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie, a w przypadku 
perinatalnej opieki paliatywnej - ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w szczególności zaburzenia 
rozwojowe prowadzące do poronienia samoistnego, porodu przedwczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego, 
zaburzenia rozwojowe prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, określone  
w szczególności jednostkami chorobowymi. 
61 Dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, 
warmińsko-mazurskie. 
62 Dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, 
śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie. 
63 Kujawsko-Pomorski, Lubuski, Podlaski (w 2018 r.); Świętokrzyski, Wielkopolski (w 2018 r.); 
Zachodniopomorski. 
64 W 2018 r.: Podlaski OW NFZ, Zachodniopomorski OW NFZ; w 2020 r. (I półrocze) – Lubuski OW NFZ, 
Świętokrzyski OW NFZ.    
65 Zgodnie z art. 7 c. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.). 
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  (dowód: akta kontroli str. 496-723) 

Ponadto, jeden z OW NFZ66 wskazał, iż pomimo braku umowy w tym zakresie, w przypadku 
ciąży powikłanej z wadą letalną płodu, perinatalna opieka paliatywna nad matką, dzieckiem  
i rodziną może być faktycznie sprawowana w odpowiednich poradniach specjalistycznych 
(np. psychologiczna, położniczo-ginekologiczna, neonatologiczna, hematologiczna) oraz  
w odpowiednich oddziałach szpitalnych (III poziomu położniczo - ginekologicznych, 
koordynowanej opiece nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC 
II/III) przez: psychologów, lekarzy specjalistów, pielęgniarki i położne podstawowej opieki 
zdrowotnej. Dzieci z wadami letalnymi są po narodzeniu prowadzone przez hospicjum 
domowe dla dzieci, które udziela również wsparcia psychologicznego rodzinie dziecka  
z wadą letalną. Jednocześnie OW NFZ podkreślił, że warunki wymagane dotyczące 
świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej, są 
bardzo trudne do spełnienia w ocenie potencjalnych oferentów z województwa. 

Ponadto, OW NFZ ze względu na obecną sytuację pandemii zwrócił szczególną uwagę na 
warunek wymagany, tj. lekarz (...) posiadający udokumentowany co najmniej roczny staż 
pracy w ośrodku zajmującym się perinatalną opieką paliatywną z uwagi na brak możliwości 
odbycia stażu w ośrodku zajmującym się perinatalną opieką paliatywną. 

  (dowód: akta kontroli str. 503-505) 

Z informacji uzyskanych od pięciu potencjalnych świadczeniodawców67 z trzech 
województw, w których nie zapewniono perinatalnej opieki paliatywnej wynikało, iż 
przyczyną braku zainteresowania udzielaniem świadczeń w tym zakresie było, m.in.: 

 brak możliwości spełnienia warunków realizacji świadczeń68, ze względu na braki 
kadrowe personelu oraz duże obciążenie personelu już realizującego świadczenia  
w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub  
w hospicjum stacjonarnym, wynikające z braku możliwości pozyskania nowych 
osób do pracy, z uwagi na niskie zainteresowanie pracą w opiece paliatywnej  
i hospicyjnej przez personel medyczny. Ponadto, w związku z aktualną sytuacją 
epidemiologiczną zjawisko to zdecydowanie się pogłębiło; 

 trudności kadrowe oraz konieczność zatrudnienia personelu, wśród którego 
znaleźli się m.in. lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz 
wyspecjalizowane pielęgniarki; 

 wymóg dotyczący personelu, a mianowicie konieczność zatrudnienia lekarza 
specjalisty z co najmniej rocznym stażem pracy w ośrodku zajmującym się 
perinatalną opieką paliatywną, przy równoczesnym koniecznym dwuletnim 
doświadczeniu w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej; 

 zapis w rozporządzeniu z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, iż „Świadczenie 
gwarantowane realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej obejmują: 
zapewnienie współpracy z hospicjum domowym dla dzieci lub z hospicjum 
stacjonarnym pozwalającej na zachowanie ciągłości opieki nad dzieckiem 
w przypadku zaistnienia możliwości wypisu z oddziału na którym dziecko 
przebywa” i świadomość, że nie można byłoby zapewnić rodzinom i ich dzieciom 
ciągłości opieki w hospicjum domowym oraz ze względu ograniczoną liczbę miejsc 
(3) i bezskuteczne starania zwiększenia tej liczby.  

  (dowód: akta kontroli str. 1184-1194) 

                                                      
66 Zachodniopomorski OW NFZ.  
67 Zwrócono się z pismem do pięciu potencjalnych świadczeniodawców w oparciu o dane uzyskane z trzech OW 
NFZ (lubuskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego), z uwagi na fakt, iż Kujawsko-pomorski OW nie 
wskazał potencjalnych świadczeniodawców. 
68 Określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1347, ze  zm.). 
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Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej (dalej: Konsultant) pismem z dnia  
30 grudnia 2019 r. wystąpił do NFZ m.in. odnośnie realizacji wniosku z kontroli NIK69  
w sprawie podjęcia skutecznych działań nadzorczych zmierzających do zapewnienia 
świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej na terenie wszystkich województw.  

W odpowiedzi z 12 lutego 2020 r. Zastępca Prezesa ds. medycznych wskazał, że wniosek 
został zrealizowany, konkursy ofert w przedmiotowym zakresie ogłoszone zostały we 
wszystkich oddziałach wojewódzkich, niemniej jednak w czterech nie zostały 
zakontraktowane z uwagi na brak świadczeniodawców spełniających wymogi określone  
w przepisach. Jednocześnie zwrócił się do Konsultanta z prośbą o podjęcie działań 
zmierzających do wyłonienia świadczeniodawców, którzy mogliby przystąpić do konkursu 
ofert i realizować świadczenia z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej. 

dowód: akta kontroli str. 278, 1228-1234) 

Konsultant 70 nie wskazał na podjęte działania, jedynie poinformował, że (poza przyczynami 
wskazanymi przez potencjalnych świadczeniodawców oraz OW NFZ) w województwach,  
w których nie zapewniono perinatalnej opieki paliatywnej występują, m.in. problemy: 

 braku przekazywania informacji przez ginekologów o możliwości korzystania  
z perinatalnej opieki paliatywnej oraz trudności w spełnieniu przez potencjalnego 
świadczeniodawcę wymogów formalnych dotyczących współpracy z innymi jednostkami 
wymienionymi w wymaganiach rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej; 

 niska świadomość istnienia takiej formy opieki paliatywnej wśród ginekologów, 
neonatologów, pediatrów i lekarzy innych specjalizacji. Wynika to najprawdopodobniej  
z faktu, iż była to nowa forma opieki dodana do koszyka świadczeń gwarantowanych  
w 2018 r. Przed tym okresem opieką tą zajmowały się jedynie fundacje i stowarzyszenia. 

Konsultant wskazał ponadto, iż należałoby rozważyć, czy nie wprowadzić okresu 
dostosowawczego dla tych podmiotów, aby mogły w trakcie trwania umowy uzupełniać 
swoje kwalifikacje. Sztywne podejście do długich okresów stażu pracy w ośrodku opieki 
perinatalnej powoduje brak realizacji świadczeń z zakresu opieki paliatywnej perinatalnej. 

  (dowód: akta kontroli str. 1235-1239) 

1.10. Prezes NFZ wskazał, że występuje szereg czynników utrudniających zawarcie umowy 
w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej, gdyż świadczenie to dedykowane jest relatywnie 
wąskiej grupie pacjentów w związku z tym występuje stały problem związany z brakiem 
świadczeniodawców gotowych udzielać świadczeń w tym zakresie. Ponadto pomoc 
rodzicom oraz nieuleczalnie choremu dziecku, udzielana jest również w ramach innych 
rodzajów świadczeń: np. lekarza i psychologa w ramach świadczeń opieki psychiatrycznej  
i leczenia uzależnień, oraz w leczeniu szpitalnym. Powyższe składowe utrudniają ocenę 
potrzeb zdrowotnych i przeprowadzenie postępowania konkursowego w tym zakresie. 

  (dowód: akta kontroli str. 308, 1196-1197) 

Odnośnie zapewnienia dostępu do perinatalnej opieki paliatywnej w każdym województwie, 
Prezes NFZ 10 maja 2019 r. zwrócił się z pismem71 do czterech OW NFZ (kujawsko-
pomorski, lubuski, wielkopolski, świętokrzyski), w których nie zakontraktowano świadczeń 
w przedmiotowym zakresie, z prośbą o ogłoszenie postępowania konkursowego 

                                                      
69 Sformułowanego w Informacji o wynikach kontroli P/18/063 Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej. 
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/opieka-paliatywna-i-hospicyjna.html - dostęp: 18 marca 2021 r. 
70 Pan Wojciech Leppert, w odpowiedzi na pismo NIK w sprawie trudności i barier w realizacji świadczeń  
z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej oraz podjętych działań zmierzających do wyłonienia 
świadczeniodawców, którzy mogliby przystąpić do konkursu ofert i realizować świadczenia z zakresu 
perinatalnej opieki paliatywnej na terenie OW Kujawsko-Pomorskiego; Lubuskiego, Świętokrzyskiego  
i Zachodniopomorskiego, o które wystąpił Zastępca Prezesa ds. Medycznych NFZ. 
71 Z dnia 10 maja 2019 r. o sygnaturze: DSOZ.401.993.2019 (2019.25465.MAMI). 
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w najbliższym możliwym terminie. W wyniku ogłoszonych konkursów72, w żadnym 
przypadku nie wpłynęła oferta i wobec tego postępowania konkursowe zostały 
unieważnione ze względu na brak ofert. Należy jednak nadmienić, iż Wielkopolski OW 
w wyniku kolejno ogłoszonego postępowania konkursowego73 zawarł wieloletnią umowę 
w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej74, natomiast Zachodniopomorski OW, który nie 
miał zakontraktowanych świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej nie otrzymał pisma 
Prezesa NFZ w sprawie ogłoszenia konkursu i nie powtórzył kolejny raz postępowania  
w tym zakresie75. 

(dowód: akta kontroli str. 22, 501-510, 580-606, 618-719, 1240-1241) 

W toku kontroli, tj. 6 listopada 2020 r.76, również Ministerstwo skierowało do wskazanych 
czterech OW NFZ prośbę o udzielenie informacji „jakie działania zostały podjęte lub są 
planowane na terenie poszczególnych województw, w celu zapewnienia dostępności do 
świadczeń w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej”. OW NFZ odpowiedziały, że na 
ogłaszane wcześniej konkursy nie wpłynęła żadna oferta, planowane jest ogłoszenie 
konkursu na 2021 r. Ponadto Kujawsko-Pomorski OW wskazał, iż nie docierały sygnały, 
które wskazywałyby na konieczność zawarcia umowy w zakresie świadczeń perinatalnej 
opieki paliatywnej. 

(dowód: akta kontroli str. 264-269) 

W zakresie dostępności do świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej oraz list oczekujących 
na świadczenie NFZ wskazał, że monitoruje dostępność do świadczeń perinatalnej opieki 
paliatywnej i ocenia ją na podstawie realizacji świadczeń. Świadczenia perinatalnej opieki 
paliatywnej dedykowane są relatywnie małej grupie pacjentów. Pomoc dla rodziców oraz 
dziecka (…) udzielana jest również w innych rodzajach świadczeń. Poza perinatalną opieką 
paliatywną udzielane są świadczenia przez lekarza i psychologa w leczeniu szpitalnym oraz 
psychologa w ramach świadczeń opieki psychiatrycznej. Powyższe możliwości przyczyniają 
się do braku kolejki oczekujących w perinatalnej opiece paliatywnej. 

(dowód: akta kontroli str. 306-308) 

Odnośnie zapewnienia dostępności świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej w 2019 r. 
wpłynęła jedna skarga, która przez Kujawsko-Pomorski OW NFZ została uznana za 
niezasadną. 

(dowód: akta kontroli str. 140-144) 

1.11. Ze świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej w latach 2018-2020 (I półrocze) 
skorzystało  odpowiednio: 289; 476; 193 pacjentów/rodzin. 

Środki finansowe wykorzystane na realizację działania 1.3. w badanym okresie, w stosunku 
do planu Programu, w którym zaplanowano na każdy rok kwotę 500,0 tys. zł stanowiły: 

– w 2018 r. 82,6% planu (wydatkowano: 412,9 tys. zł); 
– w 2019 r. 88,3% planu (wydatkowano: 441,7 tys. zł); 
– w 2020 r. (I półrocze) 56,3% planu (wydatkowano: 281,5 tys. zł).     

Natomiast w odniesieniu do środków zaplanowanych przez NFZ, przyjętych wg wartości 
zawartych umów w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej, wynosiły: 

– w 2018 r. 86,3% (plan: 478,2 tys. zł);  
– w 2019 r. 78,4% (plan: 563,1 tys. zł); 
– w 2020 r. (I półrocze) 27,0% (plan: 1 041,2 tys. zł).     

  (dowód: akta kontroli str. 116-123, 306-314) 

                                                      
72 Kujawsko-Pomorski OW NFZ w dniu 27 czerwca 2019 r.,  Lubuski OW NFZ w dniu 29 maja 2019 r.,  
Wielkopolski OW NFZ w dniu 2 lipca 2019 r., Świętokrzyski OW NFZ w dniu 20 maja 2019 r. 
73 W dniu 2 sierpnia 2019 r. 
74 Na okres od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. z Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem 
Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
75 Postępowanie konkursowe z 1 lutego 2019 r. zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.  
76 Pismo nr ZPR.050.146.2020.JK. 
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1.12. Realizacja działania 1.3. odbywała się również poprzez zapewnienie opieki 
psychologicznej matce w ciąży z płodem z nieuleczalną wadą letalną i po porodzie przez 
wykwalifikowany zespół psychologów. Od dnia 10 października 2017 r. w ramach ryczałtu 
perinatalnej opieki paliatywnej finansowana była porada psychologiczna77.  

W kolejnych latach ze świadczeń tych skorzystało: w 2018 r. – 50 kobiet, w 2019 r. – 310 
kobiet, w 2020 r. (I półrocze) – 203 kobiety. 

(dowód: akta kontroli str. 1247-1248, 1256) 

Kobiety z grupy docelowej korzystały również ze świadczeń: porada psychologiczna oraz 
porada psychologiczna diagnostyczna w ramach świadczeń kontraktowanych przez NFZ  
w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień78, opisanych w punkcie 1.5. 
niniejszego wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli str. 306-312, 315-316, 1247-1248, 1254-1255) 

W związku z faktem, iż perinatalna opieka paliatywna była nowym świadczeniem 
zdrowotnym, które wcześniej nie było finansowane ze środków publicznych, w 2017 roku 
zostały opracowane jedynie akty wykonawcze, natomiast nie wykonano żadnych świadczeń 
w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej. 

(dowód: akta kontroli str. 12-20, 1195-1197) 

1.13. W wyniku analizy danych zgromadzonych przez NFZ, ustalono, iż w latach 2014-2019 
obserwowany był wzrost odsetka ciąż powikłanych, w związku z którymi udzielono pomocy 
psychologicznej lub psychiatrycznej oraz w okresie jednego roku od porodu79. Istotnymi 
czynnikami, wpływającymi na ten wzrost, były: 

 miejsce zamieszkania (kobiety z obszarów wiejskich miały mniejszą szansę  
na otrzymanie tych świadczeń w porównaniu do kobiet z obszarów miejskich); 

 wiek (starsze kobiety miały większą szansę na otrzymanie tych świadczeń); 
 województwo zamieszkania (największą szansą na otrzymanie tych świadczeń miały 

kobiety z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego, 
najmniejszą z mazowieckiego i małopolskiego). 

W latach 2014-2020 (I półrocze) około 1,12 mln kobiet doświadczyło ciąży powikłanej, co 
odpowiadało ok. 1,6 mln ciąż powikłanych. Liczba ciąż, w związku z którymi skorzystano ze 
świadczeń psychologicznych lub psychiatrycznych wzrastała. W 2014 r. było to 7,5 tys., zaś 
w 2019 r. już 8,1 tys.80. Obserwowany był wzrost w każdym z analizowanych okresów – czy 
to w trakcie czy po zakończeniu ciąży. W latach 2014-2019 odsetek ciąż powikłanych,  
w związku z którymi udzielono opieki psychologicznej lub psychiatrycznej wzrósł z:  

– 1,76% do 2,03% w przypadku okresu trwania ciąży; 
– 0,30% do 1,60% w przypadku okresu od pierwszego świadczenia do 

zakończenia ciąży. 

Odsetek ciąż powikłanych, w związku z którymi udzielono świadczeń psychiatrycznych lub 
psychologicznych wzrastał, niezależnie od miejsca zamieszkania pacjentki. Widoczna była 
jednak różnica między pacjentkami zamieszkującymi tereny miejskie, a wiejskie. Na 
przestrzeni badanych lat 2014-201981 różnica w tym aspekcie wynosiła ok. 1 punktu 
procentowego. Wiek pacjentki również miał znaczenie w kontekście otrzymywania opieki 
psychiatrycznej lub psychologicznej. Im starsza pacjentka, tym odsetek był wyższy. Trend 
ten utrzymywał się między analizowanymi latami. Ponadto województwo zamieszkania 
pacjentki także miało znaczenie: największy odsetek ciąż powikłanych, w związku z którymi 

                                                      
77 Kod produktu 5.15.00.0000164 – porada psychologiczna w ramach opieki perinatalnej. 
78 Kody produktów: 5.15.22.0000028 i 5.15.22.000029. 
79 Ze względu na charakter analizy poszerzono zakres o ciąże niezakończone porodem. 
80 W I połowie 2020 r. 3 tys. 
81 W dalszej analizie odrzucono te ciąże, które zakończyły się nie później niż 30 września 2019, gdyż był to 
ostatni dzień, po którym było możliwe obserwowanie w bazie losów świadczeniobiorcy przez kolejne 365 dni. 
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otrzymano świadczenie psychologiczne lub psychiatryczne występował na północy kraju 
(województwa pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie). Najmniejszy zaś 
odsetek charakteryzował województwa mazowieckie, małopolskie, podkarpackie 
i warmińsko-mazurskie. 

(dowód: akta kontroli str. 70-73, 1300-1311) 

W celu sprawdzenia, czy obserwowana sytuacja uległa zmianie po 2017 r., w analizie 
danych NFZ zastosowano model regresji logistycznej. Jego zadaniem było udzielenie 
odpowiedzi jakie (i w jakim stopniu) czynniki wpływały na szansę otrzymania świadczenia 
psychologicznego lub psychiatrycznego w związku z ciążą powikłaną. Wyniki tego modelu 
wskazują, że82: 

 miejsce zamieszkania wpływa na szansę otrzymania tych świadczeń. Kobiety 
pochodzące z terenów wiejskich miały o 24% mniejszą szansę na otrzymanie tych 
świadczeń, w porównaniu do kobiet z terenów miejskich; 

 w porównaniu do 2014 r., w 2018 r. kobiety miały o 14% większą szansę  
na otrzymanie tych świadczeń; 

 wiek miał znaczenie: każdy rok był związany ze wzrostem szansy o 2,1%  
na otrzymanie świadczeń; 

 województwo zamieszkania nie było bez znaczenia. Porównując z województwem 
dolnośląskim83, pacjentki z województwa pomorskiego84 miały o 41% większą szansę 
na otrzymanie świadczenia, zaś z województwa kujawsko-pomorskiego85 – o 36%. 
Najmniejsze szanse miały pacjentki z województw mazowieckiego86 i małopolskiego87. 
Porównując je do pacjentek z województwa dolnośląskiego miały mniejsze szanse  
o odpowiednio 19% i 21%. 

(dowód: akta kontroli str. odp. 70-73, 1307-1311)  

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

Minister Zdrowia rozpoczął realizację działań wynikających z Programu Za życiem zgodnie  
z przyjętym harmonogramem stanowiącym załącznik do Programu, przy czym z uwagi na 
trwające prace nad wdrożeniem aktów prawnych realizację świadczeń perinatalnej opieki 
paliatywnej rozpoczęto dopiero od 2018 r. Wprowadzone rozwiązania prawne nie umożliwiły 
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach działań 1.1. i 1.3. w pełni oraz we 
wszystkich województwach. Potencjalni świadczeniodawcy w toku kontroli zgłaszali liczne 
bariery i trudności, które w ich ocenie stanowiły o braku przystąpienia do realizacji 
świadczeń.  

W najmniejszym stopniu realizowane było wsparcie w zakresie perinatalnej opieki 
paliatywnej. W czterech województwach – pomimo ogłaszanych konkursów – brak było 
świadczeniodawców zainteresowanych ich realizacją, bądź spełniających warunki do ich 
realizacji. Pomimo wprowadzenia możliwości finansowania wsparcia psychologicznego dla 
kobiet w ciąży powikłanej i z płodem z nieuleczalną wadą letalną, wsparcie to w ramach 
działań Programu Za życiem było realizowane w minimalnym stopniu. W największym 

                                                      
82 Należy zauważyć, iż w danych dostępnych dla NFZ nie ma informacji dotyczących jednostkowych świadczeń 
realizowanych w ramach programu KOC. Z tego względu analiza nie obejmowała do 10% ciąż rocznie. Drugim 
ograniczeniem był brak ścisłych ram czasowych, który wyznaczyłyby początek i koniec okresu ciąży powikłanej, 
a dokładniej: kiedy ciąża została zdiagnozowana jako powikłana. Trzecim ograniczeniem była pandemia  
COVID-19. Na podstawie analizowanych trendów można przypuszczać, że odsetek ciąż powikłanych 2019 roku,  
w których zapewniono opiekę psychiatryczną lub psychologiczną, powinien być większy niż w latach 
poprzednich. Nie było tak ze względu na bardzo niski poziom wskaźnika dotyczącego okresu po porodzie. 
Ograniczenie w dostępie do świadczeń od połowy marca 2020 roku może być tego przyczyną. 
83 Nie realizowano KOC II/III w województwie (analiza własna NIK). 
84 Realizowano KOC II/III w województwie (analiza własna NIK). 
85 Nie realizowano KOC II/III w województwie (analiza własna NIK). 
86 Nie realizowano KOC II/III w województwie (analiza własna NIK). 
87 Realizowano KOC II/III w województwie (analiza własna NIK). 
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stopniu realizowany był program badań prenatalnych (działanie 1.2.), program ten jednak 
realizowany jest w kraju od kilku lat.  

Minister w porozumieniu z Ministrem Rodziny opracował i opublikował informator  
w przystępny sposób komunikujący o uprawnieniach przysługujących na podstawie ustawy 
o wsparciu. 

2. Wdrożenie działań 2.1., 2.2. oraz 2.3. zaplanowanych  
w Programie Za życiem 

2.1. Realizacja zadania 2.1. miała nastąpić poprzez wprowadzenie rozwiązań prawnych 
umożliwiających koordynację świadczeń udzielanych przez 30 wyspecjalizowanych 
ośrodków neonatologicznych na terenie kraju, na rzecz dzieci, u których zdiagnozowano 
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W tym celu zarządzeniem  
w sprawie świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem z dniem 1 stycznia 
2017 r. wprowadzono nowy zakres świadczeń odrębnie kontraktowanych, tj. dziecięcą 
opiekę koordynowaną (dalej: DOK).  

Umowa w zakresie DOK zawierana była ze świadczeniodawcą, który posiadał zawartą  
z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia z zakresie neonatologii, przez co najmniej  
2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy i posiadał oddział 
neonatologiczny spełniający warunki dla trzeciego poziomu referencyjnego na okres nie 
dłuższy niż do 30 czerwca 2021 r.88 

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach DOK realizowało: w 2017 r. – sześć podmiotów,  
w 2018 r. – osiem, w 2019 r. – siedem, a w I półroczu 2020 r. – sześć podmiotów89. 
Świadczenia realizowane były przez świadczeniodawców zlokalizowanych  
w województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, śląskim, wielkopolskim; dodatkowo  
w latach 2017-2019 r. w województwie małopolskim, w 2018 r. w województwie 
podkarpackim i kujawsko-pomorskim, a w latach 2019-2020 (I półrocze) w województwie 
opolskim. 

(dowód: akta kontroli str. 9-60, 95-98, 183-253) 

Oddziały NFZ, które nie posiadały zawartej umowy z zakresie DOK, publikowały 
zaproszenia90 do składania wniosków o zawarcie umów o udzielenie świadczeń w zakresie 
DOK91. Część OW NFZ organizowała również spotkania z potencjalnymi 
świadczeniodawcami, których celem było przybliżenie warunków zawierania i realizacji 
umów o udzielanie świadczeń DOK92. W województwie podlaskim, jako jedynym, brak było 
podmiotów spełniających warunki wymagane do ubiegania się o możliwość realizacji tych 
świadczeń93. 

                                                      
88 § 3 ust. 5 i 7 zarządzenia w sprawie świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem. 
89 Nie ujęto jednego podmiotu, który z uwagi na brak realizacji świadczeń w zakresie DOK, nie został wykazany 
przez Centralę NFZ jako świadczeniodawca realizujący przedmiotowe świadczenie (pomimo zawartej umowy).  
90 Do zawierania umów w tym zakresie nie stosuje się przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań. 
91 Zgodnie z § 4 ust. 3 aktualnego zarządzenia w sprawie świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą  
i dzieckiem podmioty zainteresowane zawarciem umowy na realizację świadczeń w ramach DOK mogą składać 
wnioski w przedmiotowym zakresie do 10. dnia każdego miesiąca; mimo tego część OW NFZ w których DOK nie 
był realizowany lub świadczeniodawca zrezygnował z dalszej realizacji umowy w tym zakresie, publikowała 
zaproszenia do składania wniosków o zawarcie tych umów corocznie. 
92 M.in.: Lubuski i Świętokrzyski OW NFZ. 
93 Wg informacji uzyskanej od Podlaskiego OW NFZ. 
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Jako główną przyczynę braku zawarcia umów z potencjalnymi świadczeniodawcami, 
kierownictwo poszczególnych OW NFZ94 wskazało brak zainteresowania ze strony tych 
podmiotów. Ponadto wskazano na: 

– brak podmiotów spełniających warunki niezbędne do zawarcia umowy w zakresie 
DOK, bez ograniczania dostępności do świadczeń realizowanych z tytułu innych 
zawartych umów; 

– rezygnację z dalszej realizacji umowy w zakresie DOK, z uwagi na utratę 
warunków niezbędnych do realizacji świadczeń, w szczególności w zakresie 
zapewnienia rehabilitacji95; 

– wielość zadań spoczywających na poradni neonatologicznej – konieczność 
połączenia wielorakich form działalności medycznej, ustalania i nadzorowania 
harmonogramu świadczeń dla każdego pacjenta, co jest czasochłonne, trudne  
i zbyt obciążające i tak nieliczny personel medyczny, głównie lekarzy specjalistów 
neonatologii. 

(dowód: akta kontroli str. 337-411) 

W toku kontroli zwrócono się do 18 podmiotów96, które w opinii OW NFZ97 mogły być 
potencjalnymi świadczeniodawcami DOK, o wskazanie przyczyn braku zainteresowania 
zawarciem umów na realizację świadczeń w ramach DOK.  

W rezultacie ustalono, że podmioty te najczęściej nie miały możliwości spełnienia warunku 
dotyczącego zapewnienia wymaganej kadry, pod względem lekarzy specjalistów – 
włączenie ich do realizacji umowy w zakresie DOK uniemożliwiałoby spełnienie warunku  
w brzmieniu „harmonogram udzielania świadczeń w ramach opieki koordynowanej nie może 
ograniczać dostępności do świadczeń realizowanych z tytułu innych umów”  
(10 przypadków). Dwa podmioty podkreśliły, że przyjęty sposób rozliczania świadczeń dla 
DOK (oraz KOC II/III) uniemożliwiłby sfinansowanie prowadzonej przez nie dotychczas 
działalności leczniczej98. Jeden podmiot poinformował o wątpliwościach dotyczących limitu 
wizyt przydzielonych na okres 3 lat, w tym przede wszystkim brak możliwości zapewnienia 
opieki psychiatrycznej i uczestniczenia w terapii mającej na celu adaptację dziecka  
w środowisku i życiu codziennym - możliwe jest rozliczenie ograniczonej liczby produktów  
w ciągu całej opieki DOK99, a program koordynowanej opieki nie przewiduje finansowania 
ich w umowach odrębnych. 

(dowód: akta kontroli str. 433-494) 

                                                      
94 W oparciu o dane uzyskane z 10 OW NFZ (z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, 
mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, 
zachodniopomorskiego), z których 6 OW NFZ w okresie objętym kontrolą nie posiadało zawartej umowy  
z żadnym świadczeniodawcą w zakresie DOK, świadczeniodawcy z 3 OW NFZ zaprzestali realizacji umów,  
1 OW NFZ zawarł umowę z podmiotem, który w okresie objętym kontrolą nie rozliczył żadnych środków, (stan za 
I półrocze 2020 r.). 
95 Jako przyczynę rozwiązania umowy z zakresie świadczeń DOK jeden ze świadczeniodawców (Szpital 
Uniwersytecki w Krakowie) wskazał brak możliwości zabezpieczenia świadczeń rehabilitacyjnych – według 
wiedzy Szpitala w województwie małopolskim rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizuje 
kilkanaście podmiotów, a zawarcie umowy z każdym z nich, jest organizacyjnie niemożliwe, natomiast wybranie 
tylko jednego doprowadziłoby do pozbawienia pacjenta swobody wyboru miejsca realizacji świadczeń, a tym 
samym ograniczenia dostępności do świadczeń. 
96 Informację zwrotną uzyskano od 15 podmiotów, z czego 4 podmioty nie wskazały jednoznacznej odpowiedzi, 
potwierdziły jedynie brak zawarcia przedmiotowej umowy (m.in. po zapoznaniu ze szczegółowymi warunkami jej 
zawarcia). 
97 OW NFZ z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, 
podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, które w roku 
2020 (stan za I półrocze) nie posiadały zawartej umowy w ramach DOK z żadnym świadczeniodawcą, z czego  
7 OW NFZ nie posiadało przedmiotowej umowy w całym okresie objętym kontrolą oraz Opolski OW NFZ, który 
zawarł przedmiotową umowę w 2019 r.  
98 Jeden z podmiotów  – Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego Sp. z o.o. podkreślił, iż na organizowanych spotkaniach z przedstawicielami NFZ przedstawiał 
nieścisłości, błędy i nieadekwatną wycenę świadczeń, jednak w rezultacie nie zostały one uwzględnione. 
99 Dotyczy kodu produktu: 5.10.00.0000123 – DOK ustalenie indywidualnego planu opieki. 
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Świadczeniodawcy (trzej)100, którzy w okresie objętym kontrolą posiadali umowy na 
realizację świadczeń w zakresie DOK, jednak odstąpili od ich dalszego wykonywania, jako 
powody takiego stanu rzeczy wskazali: 

– trudności w pozyskaniu specjalistów niezbędnych do realizacji umowy, 
– brak możliwości utrzymania spełniania wymagań formalnych w trakcie realizacji 

umowy, 
– trud organizacyjny i nakłady finansowe przewyższające korzyści z realizacji 

świadczeń w ramach DOK. 

(dowód: akta kontroli str. 412-418) 

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego MZ poinformowała, że: założeniem DOK jest 
zapewnienie pełnej opieki czyli zarówno diagnostyki i konsultacji specjalistycznych, jak  
i rehabilitacji, w miarę możliwości w jednym miejscu, aby ułatwić rodzicom korzystanie ze 
świadczeń. Większość poradni neonatologicznych funkcjonuje w strukturze szpitala, który 
nie posiada własnego, specjalistycznego zaplecza rehabilitacyjnego. W tej sytuacji do 
realizacji DOK konieczne jest zlecenie świadczeń w zakresie rehabilitacji podwykonawcom. 
Ponieważ Fundusz finansuje także rehabilitację dla dzieci objętych DOK odrębnie (najbliżej 
miejsca zamieszkania dziecka) podmioty realizujące rehabilitację nie chcą być 
podwykonawcą dla poradni neonatologicznej, ponieważ taka forma kontraktu wydłuża 
otrzymanie pieniędzy za udzielone świadczenia. Ponadto część poradni neonatologicznych 
nie jest zainteresowana koordynacją opieki w pełnym zakresie i skupia się jedynie na 
udzielaniu porad specjalistycznych. (…) NFZ nie ma wpływu na liczbę podmiotów gotowych 
podpisywać umowy na realizację ww. świadczeń. 

Jednocześnie Ministerstwo nie wskazało na inne bariery i trudności związane z realizacją 
DOK. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-45, 80-92) 

Dopiero w październiku 2020 r., z uwagi na niewielką liczbę świadczeniodawców 
realizujących DOK oraz świadczeniobiorców objętych opieką, Dyrektor Departamentu 
Zdrowia Publicznego MZ zwróciła się do NFZ z prośbą o przedstawienie możliwych 
rozwiązań, mających na celu zapewnienie większej dostępności i efektywności udzielanych 
świadczeń w ramach DOK oraz przedstawiła propozycje modyfikacji DOK sformułowane 
przez Ministerstwo Zdrowia, w tym: − weryfikację kosztów opieki, by była bardziej efektywna 
kosztowo dla realizatorów, − zmianę zasad rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku 
rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym  poprzez rezygnację z wymogu zapewnienia 
przez DOK rehabilitacji w ramach własnej struktury lub podwykonawstwa na rzecz 
współpracy z podmiotami znajdującymi się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka i ich 
odrębne finansowanie, − określenie wskaźników dziecięcej opieki koordynowanej  
i premiowanie świadczeniodawców za ich osiągnięcie. W efekcie prowadzonej 
korespondencji nie wypracowano jednak żadnych modyfikacji101.   

(dowód: akta kontroli str. 80-92, 279-286) 

2.2. Realizacja działania 2.1. miała nastąpić również poprzez: zatrudnienie koordynatora 
(pielęgniarki lub rejestratorki lub sekretarki medycznej) udzielanych świadczeń oraz 
nałożenie obowiązku przekazywania danych medycznych przez podmioty udzielające 
świadczeń grupie docelowej do ośrodków koordynujących opiekę zdrowotną. 

                                                      
100 Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kliniczny 
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 
101 Stan na dzień 7.12.2020 r. NFZ wskazał, m.in. na brak możliwości zdjęcia z poradni neonatologicznej 
obowiązku koordynacji opieki nad dysfunkcyjnym dzieckiem kwalifikującym się do DOK, zmiany wyceny 
świadczeń DOK (wg NFZ wycena świadczeń w ramach DOK przewyższa wycenę analogicznych porad  
w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) oraz określenia wskaźników jakości, które uprawniałyby do 
uzyskania premii finansowej (wg NFZ efekty terapii nie zawsze są miarą jakości sprawowanej opieki).  
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Organizacja udzielania świadczeń na podstawie umów w zakresie świadczeń DOK102 
wymaga od podmiotu koordynującego m.in. nadzoru i zarządzania całościową opieką. 
Wszystkie podmioty realizujące świadczenia DOK wyznaczyły osoby pełniące funkcje 
koordynatorów; były nimi, w zależności od podmiotu103: lekarz, pielęgniarka lub sekretarka 
medyczna. W podmiotach, które realizowały umowę w zakresie DOK kompleksowo, bez 
udziału innych świadczeniodawców, przekazywanie danych medycznych między komórkami 
odbywało się przez ich wewnętrzne systemy informatyczne. W przypadku, gdy 
podwykonawcy udzielali świadczeń specjalistycznych, niezbędne informacje przekazywane 
były na piśmie rodzicom dziecka, a ośrodek koordynujący dołączał je do dokumentacji 
medycznej pacjenta.  

 (dowód: akta kontroli str. 80-92, 419-432) 

2.3. Środki finansowe przeznaczone przez NFZ na sfinansowanie DOK w badanym okresie 
corocznie były niższe niż kwoty ujęte w planie finansowym Programu (które na każdy rok 
realizacji działania zaplanowano w wysokości 20.000,0 tys. zł)104, tj.: 

– w 2017 r. wydatkowano: 319,7 tys. zł (1,6%);  
– w 2018 r. wydatkowano: 853,2 tys. zł (4,2%);  
– w 2019 r. wydatkowano: 1 087,6 tys. zł (5,4%);  
– w 2020 r. (I półrocze) wydatkowano: 431,5 tys. zł (2,1%).  

Ponadto, z wyjątkiem 2019 r., były niższe od kwot zaplanowanych przez NFZ, przyjętych na 
podstawie wartości zawartych umów i kształtowały się następująco: 

– w 2017 r.: 1 292,2 tys.  zł, tj. 24,7% wykorzystania; 
– w 2018 r.: 920,7 tys. zł, tj. 92,7% wykorzystania; 
– w 2019 r.: 1 008,4 tys. zł; tj. 107,9% wykorzystania; 
– w 2020 r. (I półrocze): 686,1 tys. zł, tj. 62,9% wykorzystania.     

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 wzoru umowy (załącznik 2b do zarządzenia)  
świadczenia DOK finansowane były bezlimitowo. 

Liczba dzieci objętych DOK w okresie objętym kontrolą wynosiła: w 2017 r. – 265, w 2018 r. 
– 521,  w 2019 r. – 539, w 2020 r. (I półrocze) – 422. 

(dowód: akta kontroli str. 116-123, 303-336) 

2.4. Ministerstwo ani NFZ nie prowadziły statystyk dotyczących liczby wydanych 
zaświadczeń stwierdzających ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  
w czasie porodu. Nieznana była również liczba dzieci, u których je stwierdzono.  

Ministerstwo wskazało, że w poszczególnych latach realizacji Programu, uprawnieni lekarze 
wydali nie mniej niż: w 2017 r. – 4 129, w 2018 r. – 4 009, 2019 r. – 4 339 zaświadczeń,  
o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu. Dane te dotyczą liczby przyznanych 
jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy o wsparciu. Należy podkreślić, 
że dane te nie mogą być kompletne, gdyż wypłata jednorazowego świadczenia następuje 
na podstawie wniosku złożonego w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka, a zatem 
liczby te nie obejmują dzieci starszych z zaświadczeniem.  

(dowód: akta kontroli str. 61-67) 

W okresie objętym kontrolą do NFZ wpłynęły trzy skargi na brak lub utrudnianie dostępu do 
uzyskania ww. zaświadczenia (po jednej w 2017 r. do Mazowieckiego i Podkarpackiego OW 

                                                      
102 Określona w załączniku nr 4 do zarządzenia w sprawie świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą  
i dzieckiem. 
103 Wg stanu na I półrocze 2020 r. sześć podmiotów: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana 
Pawła II SPSK nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Samodzielny Kliniczny Szpital 
Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we 
Wrocławiu, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa  
i Neonatologii w Opolu, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski. 
104 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu Za życiem. 
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NFZ i jedna w 2020 r. do Dolnośląskiego OW NFZ). W wyniku podjętych przez OW NFZ 
interwencji nie wskazano na nieprawidłowości w postępowaniu świadczeniodawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 139-144) 

2.5.  Kolejnym sposobem realizacji działania 2.1., zgodnie z Programem, było 
wyposażenie ośrodków koordynujących w odpowiedni sprzęt komputerowy oraz narzędzia 
informatyczne, umożliwiające szyfrowane przekazywanie danych medycznych przez 
podmioty udzielające świadczeń tym dzieciom oraz prowadzenie zbiorczej dokumentacji 
medycznej. 

Zgodnie z założeniami Programu zdrowotnego, w celu zapewnienia efektywnej koordynacji 
opieki w ramach DOK, ośrodki koordynujące105 miały możliwość skorzystania  
z dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych, 
umożliwiających szyfrowe przekazywanie danych medycznych przez podmioty udzielające 
dzieciom świadczeń oraz prowadzenie i wymianę dokumentacji medycznej.  

Wybór realizatorów Programu zdrowotnego odbywał się w procedurze konkursowej, 
zgodnie z przepisami rozdziału 2 zarządzenia MZ z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej oraz 
wyłaniania realizatorów innych programów realizowanych przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia106. 

Złożone oferty, po uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji konkursowej pod kątem formalnym, 
podlegały ocenie merytorycznej obejmującej plan finansowo-rzeczowy oraz celowość 
zakupu sprzętu. W rezultacie przeprowadzonych konkursów107 wnioskowane wsparcie  
w 2017 r. otrzymało czterech oferentów108, a w 2018 r. jeden oferent109.  

(dowód: akta kontroli str. 959-965, 976-980, 1007-1008, 1312) 

W 2017 r., równolegle dla konkursu ogłoszonego dla ośrodków koordynujących DOK, 
Ministerstwo ogłosiło konkurs w tożsamym zakresie skierowany do podmiotów leczniczych 
prowadzących ośrodek lub oddział dzienny rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku 
rozwojowego, które współpracują z ośrodkiem koordynującym DOK.  

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta, która ostatecznie została pozytywnie 
oceniona i uznana za kwalifikującą się do otrzymania wsparcia110. 

 (dowód:  akta kontroli str. 959-965, 976-980, 1007-1008) 

Podmioty posiadające umowy w zakresie DOK, które nie brały udziału  
w ogłaszanych przez Ministerstwo konkursach, deklarowały posiadanie wystarczającej 
liczby sprzętu niezbędnego do realizacji obowiązku przekazywania danych medycznych111. 

(dowód: akta kontroli str. 424-426, 429-432) 
                                                      
105 Podmioty posiadające w swojej strukturze ośrodek koordynujący tj. podmioty posiadające wówczas aktualną 
umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie DOK. 
106 Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 30. Wcześniej: Zarządzenie MZ z 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad 
opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 84, ze zm.), uchylony  
z dniem 1 lipca 2018 r. 
107 W 2017 r. MZ ogłosiło jeden konkurs (16.10.2017 r.), a w 2018 r. dwa konkursy (18.06.2018 r. i 4.09.2018 r.), 
przy czym w odpowiedzi na pierwszy konkurs zorganizowany w 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta. 
108 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II – przyznana kwota 76 262,85 zł, Instytut Centrum 
Zdrowia Matki Polki – przyznana kwota 223 970 zł, Szpital Uniwersytecki w Krakowie – przyznana kwota 
118 704 zł i Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – przyznana 
kwota 144 706,80 zł.  
109 SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – przyznana kwota 156 208 zł. 
110 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Katowice – Giszowiec – 
przyznana kwota 25 989,45 zł. 
111 W toku kontroli zwrócono się do trzech podmiotów: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego 
we Wrocławiu, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. i Kliniczne Centrum Ginekologii, 
Położnictwa i Neonatologii w Opolu (podmiot jest świadczeniodawcą DOK od 2019 r., w związku z czym nie 
mógł przystąpić do konkursów w latach 2017-2018). 
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Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego wskazała, że przepisy wprowadzające 
delegację ustawową upoważniającą Ministra do opracowania, wdrożenia, realizacji  
i finansowania programu polityki zdrowotnej służącego wykonaniu Programu Za życiem 
weszły w życie 1 września 2017 r.112. Przyczyną opóźnienia realizacji Programu 
zdrowotnego było późne uruchomienie środków finansowych113. Dyrektor poinformowała 
ponadto, że zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas spotkania w maju 2017 r.  
w Ministerstwie Rodziny, środki na realizację zostały zaplanowane w rezerwie budżetu 
państwa, a ich uruchomienie mogło nastąpić na wniosek Koordynatora Programu  
Za życiem.  

(dowód: akta kontroli str. 61-67) 

Badanie próby trzech umów114 wskazało prawidłową ich realizację. Ustalono, że wszyscy 
zleceniobiorcy zakupili w wymaganym terminie sprzęt określony w umowie oraz przedstawili 
niezbędne do rozliczenia otrzymanych środków wymagane dokumenty. W jednym 
przypadku – z uwagi na nieterminowe przedłożenie wymaganych dokumentów –  
na zleceniobiorcę nałożono karę umowną115.  

(dowód: akta kontroli str. 68-79, 1007-1010, 1016-1025) 

Środki finansowe przeznaczone z budżetu państwa116 na realizację DOK w badanym 
okresie corocznie były niższe niż kwoty ujęte w planie finansowym Programu (które  
w poszczególnych latach zaplanowano pierwotnie w wysokości: 2017 r. − 17 362,0 tys. zł  
i po 312,0 tys. zł w każdym z lat 2018 r.− 2020  r.) i Programu zdrowotnego (które  
w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości: 2017 r. – 3 800,0 tys. zł i po 312,0 tys. 
zł w każdym z lat 2018 r. - 2020  r.)117, tj.: 

– w 2017 r. – 579,3 tys. zł, tj. 3,3% realizacji Programu i 15,2% Programu 
zdrowotnego, 

– w 2018 r. – 152,4 tys. zł, tj. 48,8% realizacji Programu i Programu zdrowotnego, 
– w latach 2019-2020 (I półrocze) nie finansowano żadnych działań.  

(dowód: akta kontroli str. 116-123, 153-182) 

W ramach środków przyznanych na realizację zadania: 

 w 2017 r. wydatkowano 579,3 tys. zł na zakup 32 sztuk sprzętu komputerowego  
i narzędzi informatycznych tj.: dyski do macierzy (15), serwery (4), przenośne 
zestawy komputerowe (3), urządzenia sieciowe (3), macierze dyskowe (2) oraz półkę 
dyskową, przełącznik LAN, licencję bazodanową, drukarkę i oprogramowanie 
gabinetowe; 

 w 2018 r. wydatkowano 152,4 tys. zł na zakup serwera, macierzy dyskowej, systemu 
operacyjnego oraz switch/routera. 

Rodzaj zakupionego sprzętu był zgodny z wykazem sprzętu przewidzianym do 
sfinansowania w Programie zdrowotnym.  

(dowód: akta kontroli str. 153-182, 1017-1025) 

                                                      
112 Art. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za 
życiem” (Dz. U. poz. 1292). 
113 Decyzja Ministra Finansów wpłynęła do Ministerstwa Zdrowia 16 października 2017 r. 
114 Analizą objęto trzy największe pod względem wartości umowy tj. umowa nr 12/1/2017/62/1338  
z 4.12.2017 r. (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi), umowa nr 12/2/2017/132/1339 z 29.11.2017 r. 
(Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu) i umowa  
nr 12/9/2018/305/570 z 31.10.2018 r. (SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). 
115 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, umowa nr 12/1/2017/62/1338 z dnia 4.12.2017 r., wezwanie do zwrotu 
środków z dnia 21.02.2019 r., kwota do zwrotu 11,20 zł, zwrot dnia 16.04.2019 r. 
116 Na organizowane przez MZ konkursy w ramach realizacji Programu zdrowotnego. 
117 W aktualizacji Programu zdrowotnego wprowadzonej w listopadzie 2019 r. kwoty przeznaczone na realizację 
działania 2.1. skorygowano do wartości środków rzeczywiście zaangażowanych tj. w 2017 r. – 579 252,82 zł,  
w 2018 r. – 152 387,74 zł, w 2019 r. – 0 zł. 
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Z wyjaśnień Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego wynikało, że żadnemu 
realizatorowi spełniającemu warunki nie odmówiono dofinansowania. Niewydatkowanie 
pełnej kwoty wynikało z faktu małego zainteresowania wśród potencjalnych oferentów oraz 
zgłaszania zapotrzebowania przez realizatorów działania w zakresie zakupu sprzętu na 
niskie kwoty. 

(dowód: akta kontroli str. 9-60) 

2.6. W celu zapewnienia zwiększenia dostępu do odżywiania mlekiem kobiecym 
noworodków i niemowląt, które nie mogą być odżywiane mlekiem biologicznej matki118 
(działanie 2.2.) utworzono sieć banków mleka kobiecego i osiągnięto założoną 
w Programie ich liczbę, tj. 13119. 

(dowód: akta kontroli str. 9-60, 153-253) 

W ramach ogłoszonych postępowań konkursowych na wybór realizatorów Programu 
zdrowotnego w zakresie interwencji: odżywianie mlekiem kobiecym noworodków  
i niemowląt poprzez utworzenie banków mleka kobiecego wyłoniono: 

a) w 2017 r. – siedmiu realizatorów, w tym cztery już funkcjonujące banki mleka i trzy 
nowoutworzone. 

W ramach postępowania konkursowego wpłynęło 10 ofert, żadna nie spełniła wymagań 
formalnych. Dziewięciu oferentów uzupełniło oferty w wyznaczonym terminie, z czego 
dwóch nieprawidłowo. Ostatecznie trzy oferty nie podlegały ocenie merytorycznej. Pozostali 
oferenci, których oferty zostały dopuszczone do oceny merytorycznej120 zostali wyłonieni 
jako realizatorzy  zadania. Ponieważ wszystkie oferty przewidywały w planie rzeczowo-
finansowym zakup sprzętu wykraczającego poza program121, Komisja konkursowa 
stwierdziła, że nie jest możliwe ich dofinansowanie. Ostatecznie przyznana łączna kwota 
dofinansowania wyniosła 2 509,1 tys. zł, wobec wnioskowanej kwoty 3 085,0 tys. zł. 
Ostatecznie wydatkowano 2 397,0 tys. zł.  

b) w 2018 r. – sześciu realizatorów122 

W ramach pierwszego postępowania konkursowego zorganizowanego w 2018 r. ofertę 
złożyło siedmiu oferentów, żadna nie spełniła wymagań formalnych. Wszyscy oferenci 
uzupełnili oferty w wyznaczonym terminie, z czego trzech nieprawidłowo. Ostatecznie ich 
oferty nie podlegały ocenie merytorycznej. Pozostali oferenci, których oferty zostały 
dopuszczone do oceny merytorycznej zostali wyłonieni jako realizatorzy zadania. 
Ostatecznie przyznana łączna kwota dofinansowania w ramach omawianego postępowania 
wyniosła 1 265,3 tys. zł. Wydatkowano 1 172,4 tys. zł 123. 

W ramach drugiego postępowania konkursowego zorganizowanego w 2018 r. ofertę złożyło 
czterech oferentów, z czego trzy oferty nie spełniły wymagań formalnych. Wszyscy przesłali 

                                                      
118 Tj. urodzonym przedwcześnie z ciąży o czasie trwania poniżej 37 tygodni lub masą urodzeniową <=2500 g, 
donoszonym w stanie ciężkim, ze szczególnym uwzględnieniem tych, u których zdiagnozowano ciężkie lub 
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju lub w czasie porodu lub wymagającym żywienia enteralnego. 
119 W dniu wejścia w życie Programu zdrowotnego w Polsce funkcjonowało 7 banków mleka. Obecnie 
funkcjonuje 16 banków mleka, http:// http://bankmleka.pl/29-banki-mleka-w-polsce.html (stan na dzień 
21.12.2020 r.). 
120 Ocenie merytorycznej podlegał: personel zajmujący się realizacją czynności w banku mleka,  pomieszczenia 
przeznaczone do prowadzenia banku mleka, wewnętrzny system zapewnienia jakości banku mleka  
i procedur operacyjnych, współpraca z możliwie jak największą liczbą szpitali (dot. oddziałów neonatologicznych  
II i III stopnia referencyjności), dostępności geograficznej, liczby odbieranych porodów, celowości zakupu 
sprzętu, planu rzeczowo-finansowego. 
121 Zgodnie z Programem zdrowotnym na realizację rozważanego zadania przeznaczono wyłącznie wydatki  
o charakterze majątkowym. 
122 W ramach konkursu ogłoszonego 23.05.2018 r., ofertę złożyły 4 podmioty, w tym 2, wybrane do 
dofinansowana w ramach konkursu zorganizowanego w 2017 r. – zgodnie z warunkami konkursu, podmioty te  
w 2018 r., nie mogły wnioskować o zakup sprzętu, który został już zakupiony w 2017 r. 
123 Kwota uwzględnia zwrot środków  (993,40 zł) przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina 
w Rzeszowie. 
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prawidłowo uzupełnione oferty w wyznaczonym terminie -  wszystkie oferty podlegały 
ocenie merytorycznej i zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania. Ostatecznie 
przyznana łączna kwota dofinansowania wyniosła 2 178,0 tys. zł. Wydatkowano  
2 042,9 tys. zł124. 

Wartość zawartych w ramach ww. postępowań umów po uwzględnieniu zmian 
wprowadzonych aneksami125 wyniosła 3 375,7 tys. zł. Wszystkim oferentom, których oferty 
spełniły określone w konkursie wymagania przyznano dofinansowanie. W jednym 
postępowaniu126 wpłynęło odwołanie, jednakże z uwagi na niezachowanie terminu jego 
złożenia, zostało oddalone. 

(dowód: akta kontroli str. 116-123, 153-253, 966-973, 981-1000, 1007) 

W ramach trzech przeprowadzonych postępowań konkursowych w latach 2017-2018 
zakupiono i sfinansowano niespełna 400 sztuk sprzętu służącego do pozyskiwania mleka 
kobiecego i jego przechowywania, zgodnie z wykazem sprzętu ujętym w Programie 
zdrowotnym, w tym m.in. laktatory (112 szt.), zamrażarki (26 szt.), podgrzewacze mleka  
(19 szt.), pasteryzatory mleka (11 szt.), komory laminarne (9 szt.) analizatory składu mleka 
(8 szt.), sonikatory (6 szt.) oraz chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, szafy mroźnicze, 
zmywarki, systemy znakowania próbek mleka, wózki transportowe i koszyki do 
pasteryzatorów. 

(dowód: akta kontroli str. 153-182, 1026-1050) 

Na podstawie analizy czterech umów127 ustalono, że wszyscy zleceniobiorcy zakupili  
w wymaganym terminie sprzęt określony w umowie oraz przedstawili niezbędne do 
rozliczenia otrzymanych środków wymagane dokumenty. 

Na dwóch zleceniodawców – z uwagi na nieterminowe przedłożenie wymaganych 
dokumentów – nałożono karę umowną128.  

(dowód: akta kontroli str. 68-79, 1007-1008, 1011-1013, 1016) 

W związku z całkowitym zrealizowaniem zadania w 2018 r. (utworzenia sieci 13 banków 
mleka), nie finansowano w kolejnym okresie zakupu wyposażenia sprzętowego ewentualnie 
powstałych nowych banków mleka kobiecego.  

(dowód: akta kontroli str. 153-182) 

W toku kontroli zwrócono się do trzech banków mleka kobiecego129 z prośbą  
o wskazanie przyczyn braku zainteresowania udziałem w opisanych wyżej konkursach.  
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że podmioty te posiadały wystarczające zasoby do 
prowadzenia banku mleka kobiecego. Ponadto ustalono, że w okresie objętym kontrolą: 

 jeden podmiot nie przekazywał mleka do innych podmiotów, liczba noworodków 
karmionych mlekiem z tego banku wyniosła blisko 700; 

                                                      
124 Kwota uwzględnia zwrot środków (20,98 zł) przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.  
125 Zawarto aneksy zmniejszające kwotę na jaką zostały zawarte umowy z dwoma Świadczeniodawcami. 
126 Ogłoszonym 23.05.2018 r. 
127 Analizą objęto cztery największe pod względem wartości umowy tj. umowa nr 12/10/2017/73/347  
z 7.12.2017 r. (Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego 
w Poznaniu), umowa nr 12/1/2018/25/186 z 27.07.2018 r. (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku), 
umowa nr 12/8/2018/134/568 z 31.10.2018 r. (Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze 
Sp. z o.o.), umowa nr 12/5/2018/62/565 z 26.10.2018 r. (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi). 
128 Dwukrotnie na Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, umowa  
nr 12/10/2017/73/347, wezwanie do zwrotu środków z dnia 13.07.2018  r., kwota do zwrotu 25,24 zł, zwrot 
19.07.2018 r. i wezwanie do zwrotu środków z dnia 25.03.2019  r., kwota do zwrotu 25,24 zł, zwrot 5.04.2019 r. 
oraz Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze umowa nr 12/8/2018/134/568  
z 31.10.2018 r., wezwanie do  zwrotu środków z dnia 22.02.2019  r., kwota do zwrotu 117,88 zł, zwrot 
11.03.2019 r. 
129 Bank Mleka Kobiecego w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Regionalny 
Bank Mleka Kobiecego w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ w Warszawie i Bank Mleka 
Kobiecego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. 
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 jeden podmiot przekazał mleko 12 podmiotom – wydając ok. 1500 litrów mleka130, 
 jeden podmiot przekazał mleko dwóm podmiotom, a liczba noworodków 

karmionych mlekiem z tego banku wyniosła 244. 

(dowód: akta kontroli str. 1059-1064) 

W okresie objętym kontrolą nie realizowano zaplanowanych na lata 2019-2020 szkoleń dla 
pracowników funkcjonujących banków mleka kobiecego, których celem, zgodnie  
z założeniami zaktualizowanego w 2019 r. Programu zdrowotnego, miało być stosowanie 
procedur zapewniających wysoką jakość pozyskiwanego mleka kobiecego, a przez to 
gwarancję bezpieczeństwa jego biorców oraz szkoleń personelu medycznego podmiotów 
leczniczych posiadających oddziały neonatologiczne II i III poziomu referencyjności, w celu 
zwiększenia współpracy z bankami mleka. Ponadto w Programie zdrowotnym  przyjęto 
wskaźnik monitorowania oczekiwanych efektów zakładający przeszkolenie 80% podmiotów 
leczniczych, w których funkcjonuje bank mleka kobiecego do 2020 r. (co najmniej 10). 

Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego wyjaśniła, że: W odniesieniu do wskazanego 
braku realizacji zaplanowanych w Programie polityki zdrowotnej służącemu wykonaniu 
programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" na lata 2017-2021 szkoleń 
personelu medycznego odpowiedzialnego za funkcjonowanie banków mleka kobiecego 
oraz podmiotów leczniczych prowadzących oddziały neonatologiczne o II I III poziomie 
referencyjności, decyzje w tej sprawie zostały podjęte w sierpniu 2019 r. przez 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i potwierdzone w październiku 2019 r. przez 
zastępcę Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów. Korespondencja w tym zakresie 
została przekazywana wyłącznie drogą e-mailową. Pan Minister wyraził zgodę wyłącznie na 
uruchomienie z rezerwy celowej środków na realizację zadań kontynuowanych z lat 
ubiegłych. Oznacza to, że mając na uwadze, iż wszystkie środki zaplanowane w 2019 r. na 
ten program (5.512 tys. zł) miały być przeznaczone na nowe zadania, wymagające 
uruchomienia konkursów po stronie Ministerstwa Zdrowia i procedur zakupowych po stronie 
świadczeniobiorców, ministerstwo nie skierowało do Ministerstwa Finansów wniosku  
o uruchomienie środków i zgłosiło je do blokady. Jednocześnie, w dniu 9 kwietnia 2020 r. 
Departament Oceny Inwestycji, (odpowiedzialny za prowadzenie prac związanych  
z wdrażaniem do realizacji, realizacją i monitorowaniem programów polityki zdrowotnej oraz 
zadań z zakresu zdrowia publicznego finansowanych z części 46 – zdrowie, we współpracy 
z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Ministerstwa) - poinformował, że  
w dniu 30 marca 2020 r. otrzymał informację o wstrzymaniu wszystkich postepowań 
konkursowych, które mają zostać zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia 
oraz w ramach programu Za Życiem w 2020 roku. 

Jednocześnie Dyrektor wskazała, że: Propozycja szkoleń pracowników banków mleka 
kobiecego oraz personelu medycznego podmiotów leczniczych posiadających oddziały 
neonatologiczne na II i III poziomie referencyjności, pojawiła się w Programie polityki 
zdrowotnej w 2019 r. i miała na celu wymianę doświadczeń pracowników banków mleka 
kobiecego funkcjonujących od wielu lat oraz tych nowopowstałych, jak również większą 
współpracę banków z podmiotami leczniczymi. Brak realizacji szkoleń nie powoduje jednak 
braku konieczności stosowania przez banki mleka kobiecego procedur gwarantujących 
wysoką jakość pozyskanego mleka kobiecego, jak również nie ma wpływu na dostęp do 
odżywiania mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt. 

(dowód: akta kontroli str. 80-104, 199-253) 

2.7. Liczba dzieci żywionych mlekiem pochodzącym z banku mleka kobiecego co roku się 
zwiększała wyniosła w latach 2017-2020 odpowiednio: 46 dzieci (2 banki mleka), 1551 
dzieci (8 banków mleka), 3301 dzieci (13 banków mleka) oraz 4035 dzieci (13 banków 
mleka)131.  

                                                      
130 Nie uzyskano informacji o ilości karmionych dzieci; podmiot wskazał ilość przekazanych litrów mleka 
kobiecego wskazując, że obieg mleka nadzorowany jest bezpośrednio w szpitalach przez lekarzy, którzy 
decydują o ilości mleka i dzieci nim żywionych. 
131 Dane za cały 2020 r. 
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Liczba dzieci żywionych mlekiem w ramach poszczególnych banków mleka wniosła: 

a) w bankach mleka utworzonych w 2017 r.132: 

– Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulewicza – Radeckiego we Wrocławiu:  
w 2018 r. – 220 dzieci, w 2019 r. – 280 dzieci, w 2020 r. – 300 dzieci; 

– Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im.  
K. Marcinkowskiego w Poznaniu: w 2018 r. – 46 dzieci, w 2019 r. 375 dzieci,  
w 2020 r. – 104 dzieci; 

– Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej: w 2017 r. – 25 dzieci, w 2018 – 508 dzieci,  
w 2019 r. – 426 dzieci, w 2020 r. – 362 dzieci; 

– Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni: w 2018 r. – 40 dzieci, w 2019 r. – 286 
dzieci, w 2020 r. – 311 dzieci; 

– Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Sp. z o. o. Sp. k.: w 2018 r. – 121 dzieci,  
w 2019 r. – 142 dzieci, w 2020 r. – 104 dzieci; 

– Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu: w 2017 r. – 21 dzieci,  
w 2018 r. – 349 dzieci, w 2019 r. – 312 dzieci, w 2020 r. – 419 dzieci; 

– Centrum Medyczne Ujastek Sp. z o.o. w Krakowie: w 2018 r. – 250 dzieci,  
w 2019 r. – 322 dzieci; w 2020 r. – 1287 dzieci; 

b) w bankach mleka utworzonych w 2018 r.133: 

 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku: w 2019 r. – 97 dzieci, w 2020 r. – 
150 dzieci; 

 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie:  
w 2019 r. – 250 dzieci, w 2020 r. – 200 dzieci; 

 Instytut Centrum Zdrowie Matki Polki: w 2019 r. – 293 dzieci, w 2020 r. – 259 
dzieci; 

 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 Pomorski Uniwersytet Medyczny  
w Szczecinie: w 2018 r. – 17 dzieci, w 2019 r. – 165 dzieci, w 2020 r. – 91 dzieci; 

 Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.: w 2019 
r. – 298 dzieci, w 2020 r. – 358 dzieci; 

 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie: w 2019 r. – 55  dzieci,  
w 2020 r. – 90 dzieci. 

Liczba podmiotów, którym przekazano mleko z banków mleka zwiększyła się  
z 7 w 2018 r. do 21 w 2020 r. (wzrost o 300%).  

MZ nie wskazało na trudności i bariery związane z realizacją działania 2.2. 

(dowód: akta kontroli str. 9-60, 183-253, 1065-1066) 

Działanie dotyczące odżywiania mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju lub w czasie porodu pod kątem finansowania przez NFZ nie stanowi 
odrębnego zakresu (jest produktem do dosumowania „żywienie dojelitowe mlekiem z banku 
mleka kobiecego lub odciągniętym mlekiem matki”), w związku z czym kwoty tylko na tę 
grupę świadczeniobiorców nie są wyodrębniane w umowach. 

Środki finansowe przeznaczone przez NFZ na sfinansowanie działania 2.2. wyniosły:  

– w 2017 r. – 3 842,0 tys. zł,  
– w 2018 r. – 18 011,7 tys. zł,  
– w 2019 r. – 21 440,0 tys. zł,  
– w 2020 r. (I półrocze) – 10 327,7 tys. zł.  

                                                      
132 7 banków mleka, które weszły do sieci  w 2017 r., zgodnie z umową miało czas na rozpoczęcie użytkowania 
zakupionego w ramach dofinansowania sprzętu do 31 marca 2018 r. 
133 Z 6 banków utworzonych w 2018 r., które weszły do sieci, zgodnie z umową 2 miały czas na rozpoczęcie 
użytkowania zakupionego w ramach dofinansowania sprzętu do 10.12.2018 r., a 4 do 31.01.2019 r. 
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Środki te zostały przeznaczone na sfinansowania żywienia dojelitowego mlekiem z banku 
mleka kobiecego lub odciągniętym mlekiem matki w ramach leczenia szpitalnego oraz  
KOC II/III. 

(dowód: akta kontroli str. 116-138, 303-336) 

Środki finansowe przeznaczone z budżetu państwa134 na realizację działania 2.2.  
w badanym okresie corocznie były niższe niż kwoty ujęte w planie finansowym Programu 
(które w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości: w 2017 r. – 9 918,0 tys. zł 
i po 5 200,0 tys. zł w każdym z lat 2018-2020)135 oraz Programu zdrowotnego (które  
w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości: w 2017 r. – 4 750,0 tys. zł i po 5 200,0 
tys. zł w każdym z lat 2018-2020)136, tj.: 

– w 2017 r. – 2 397,0 tys. zł, tj. 24,17% realizacji Programu i 50,46% Programu 
zdrowotnego, 

– w 2018 r. – 3 215,3 tys. zł, tj. 61,83% realizacji Programu i Programu zdrowotnego, 
– w latach 2019-2020 (I półrocze) nie finansowano żadnych działań.  

(dowód: akta kontroli str. 116-123, 183-253) 

2.8. Z dniem 1 stycznia 2017 r. zarządzeniem w sprawie świadczeń opieki koordynowanej 
nad kobietą i dzieckiem w ramach umowy DOK wprowadzono kod produktu pod nazwą 
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci137. Ponadto ww. 
zarządzeniem w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego  
w ośrodku/oddziale dziennym138 dodano produkt rozliczeniowy osobodzień  
w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci uprawnionych na podstawie ustawy  
o wsparciu139. Do rozliczenia uprawnione były podmioty realizujące świadczenia dzieciom, 
które objęte zostały opieką poradni neonatologicznej w ramach umowy DOK, a nie mogą 
być rehabilitowane bezpośrednio u świadczeniodawcy realizującego DOK. 

Liczba świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia była następująca: w 2017 r. – 
26, 2018 r. – 64, 2019 r. – 36 i 2020 r. (I półrocze) – 32, przy czym liczba ta  
w poszczególnych województwach była bardzo zróżnicowana tj. po jednym 
świadczeniodawcy140 w województwie lubuskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, 
świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim; największą liczbę 
świadczeniodawców posiadały województwa: dolnośląskie – odpowiednio,  
w poszczególnych latach 5, 9, 4, 5,  śląskie – 4, 13, 11, 10 i wielkopolskie – 1, 8, 9, 9. 

Liczba dzieci, które skorzystały ze świadczeń w 2017 r. wynosiła 201, w 2018 r. – 516,  
2019 r. – 178 i 2020 r. (I półrocze) – 148, przy czym liczba ta w poszczególnych 
województwach była bardzo zróżnicowana tj. w województwie lubuskim wsparciem objęto 
jednego pacjenta, mazowieckim – dwóch, podkarpackim, warmińsko-mazurskim  
i zachodniopomorskim – po trzech. Najwięcej pacjentów odnotowano w województwie 
dolnośląskim (odpowiednio w latach: 92, 129, 25, 21), śląskim (5, 77, 53 i 50) oraz 
wielkopolskim (17, 50, 56 i 55). 

                                                      
134 Na organizowane przez MZ konkursy w ramach realizacji Programu zdrowotnego. 
135 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu Za życiem. 
136 W aktualizacji Programu zdrowotnego wprowadzonej w listopadzie 2019 r. kwoty przeznaczone na realizację 
działania 2.2. zmniejszono do kwot:  w 2017 r. – 2 401,9 zł, w 2018 r. – 3 216,4 zł, w 2019 r. – 0 zł. 
137 Kod produktu 5.10.00.0000126. 
138 Zmiana w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 61/2016/DSOZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie 
świadczeń - leczenie dzieci ze śpiączką, uchylonym z dniem 1 stycznia 2017 r. Zastąpiony zarządzeniem  
nr 130/2016/DSOZ z dnia 30 grudnia 2016 r., uchylony z dniem 23 czerwca 2018 r. Następnie: zarządzenie  
nr 42/2018/DSOZ z dnia 23 maja 2018 r. uchylone z dniem 9 marca 2019 r., zarządzenie nr 13/2019/DSOZ z 
dnia 6 lutego 2019 r. uchylone z dniem 1 stycznia 2020 r., zarządzenie nr 183/2019/DOSZ z dnia 31 grudnia 
2019 r. uchylone z dniem 11 stycznia 2021 r. Obecnie zarządzenie nr 195/2020/DSOZ z dnia 11 grudnia 2020 r. 
Zwane zarządzeniami w sprawie świadczeń rehabilitacji leczniczej.  
139 Kod produktu 5.11.02.9000061 dla zakresu umowy 05.2300.021.02. 
140 W województwie lubuskim, mazowieckim tylko w jednym roku objętym kontrolą, podlaskim, świętokrzyskim  
i zachodniopomorskim w dwóch latach, a podkarpackim i warmińsko-mazurskim w trzech latach.  
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(dowód: akta kontroli str. 9-60, 111-123) 

W planie finansowym NFZ nie ma wyodrębnionej kwoty na realizację świadczeń 
dedykowanych dla grupy docelowej działania 2.3. Świadczenia realizowane są w ramach 
zakresu rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale 
dziennym jako jeden z produktów rozliczeniowych. Również w umowach ze 
świadczeniodawcami nie wyodrębniono pozycji w umowie z przeznaczeniem na realizację 
tych świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 303-336) 

Z wyjaśnień Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego wynikało, że podmioty 
uprawnione do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych na podstawie ustawy o wsparciu 
występują w każdym województwie, jednak przeszkodą w ich realizacji jest brak umowy na 
realizowanie świadczeń z zakresu DOK, która wymagana jest do zapewnienia opieki 
koordynowanej, a w związku z tym, brak jest odpowiednich skierowań. 

(dowód: akta kontroli str. 9-60) 

Możliwość rozliczania świadczeń kodem osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym  
w rehabilitacji dzieci uprawnionych na podstawie ustawy o wsparciu mieli również 
świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresach: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami 
wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym oraz rehabilitacja dzieci z zaburzeniami 
wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności141. Ich liczba w poszczególnych latach wynosiła: 

– dla zakresu  rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego  
w ośrodku/oddziale dziennym  w 2017 r. – 275, w 2018 r. i 2019 r. – 295 oraz  
w 2020 r. (I półrocze) – 294; 

– dla zakresu rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego  
w ośrodku/oddziale dziennym z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności w 2018 r. – 165, w 2019 r. – 213 i w 2020 r. (I półrocze) – 203. 

(dowód: akta kontroli str. 9-60)  

Środki finansowe przeznaczone przez NFZ na sfinansowanie tych świadczeń142 w badanym 
okresie corocznie były niższe niż kwoty ujęte w planie finansowym Programu (które na 
każdy rok realizacji działania zaplanowano w wysokości 10.000,0 tys. zł), tj.: 

– w 2017 r. wydatkowano: 288,7 tys. zł (2,9% planu Programu);  
– w 2018 r. wydatkowano: 1 382,1 tys. zł (13,8% planu Programu);  
– w 2019 r. wydatkowano: 497,1 tys. zł (4,9% planu Programu);  
– w 2020 r. (I półrocze) wydatkowano: 226,4 tys. zł (2,3% planu Programu).   

(dowód: akta kontroli str. 116-123) 

2.9. W październiku 2017 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs ofert na wybór 
realizatorów Programu zdrowotnego w zakresie interwencji: wczesna rehabilitacja dzieci  
w ramach DOK, do którego przystąpić mogły podmioty posiadające: 

– aktualną umowę z NFZ na świadczenia w zakresie DOK, tj. posiadające  
w swojej strukturze ośrodek koordynujący opiekę DOK oraz zapewniające  
w ramach własnej struktury ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji dzieci  
z zaburzeniami wieku rozwojowego albo  

– aktualną umowę z NFZ na świadczenia w zakresie rehabilitacji dzieci  
z zaburzeniami wieku rozwojowego i współpracujące ze świadczeniodawcą, który 
posiada aktualną umowę z NFZ na świadczenia w zakresie DOK poprzez zawartą 
z nim umowę na podwykonawstwo na świadczenia w zakresie rehabilitacji dzieci  
z zaburzeniami wieku rozwojowego. 

                                                      
141 Świadczenia w zakresach umów 05.2300.021.02 i 05.2300.521.02. 
142 Wartości świadczeń finansowych rozliczonych kodem produktu 5.11.02.9000061. Zgodnie z zarządzeniem w 
sprawie świadczeń rehabilitacji leczniczej świadczenia finansowane były bezlimitowo. 
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Przystępujący do konkursu zgłaszali swoje potrzeby na zakup urządzeń do rehabilitacji 
zaburzeń poznawczych i zaburzeń mowy u dzieci, zgodnie z wykazem sprzętu zawartym  
w Programie zdrowotnym143. 

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty, które po uzupełnieniu braków formalnych 
dopuszczono do oceny merytorycznej, w wyniku której obu oferentom przyznano 
wsparcie144. Ostatecznie przyznano środki na realizację zadania: wczesna rehabilitacja 
dzieci w wysokości 65,6 tys. zł (w tym: środki bieżące – 42 tys. zł; środki inwestycyjne – 
23,6 tys. zł) względem zaplanowanych 400 tys. zł (w tym: środki bieżące – 150 tys. zł; 
środki inwestycyjne – 250 tys. zł). Ostatecznie wydatkowano 60,4 tys. zł, co stanowi 15% 
kwoty planowanej na realizację zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 99-106, 153-253, 974-975, 1001-1006)  

Na podstawie zawartych umów145 zakupiono i sfinansowano następujący sprzęt: 

 w ramach środków inwestycyjnych – cztery stoły rehabilitacyjne, 
 w ramach środków bieżących: materace, worki sensoryczne, półkule sensoryczno-

równoważne, ścieżki sensoryczne, tunele, dyski sensoryczne, masażery, różnego 
rodzaju piłki, bańki, maty rehabilitacyjne i korekcyjno-masujące, kocyki 
dociążające, tubki żuchwowe i apraksyjne, łyżeczki, lustra korekcyjne, linki 
wspinaczkowe, tyczki, pachołki treningowe, system wspomagania komunikacji, 
pracy z komputerem, zestaw prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych, 
szpatułki (logopedyczne, do pionizacji i lateralizacji języka), kliny rehabilitacyjne – 
łącznie ponad 240 szt. 

(dowód: akta kontroli str. 1007-1008, 1016, 1051-1058) 

Na podstawie analizy obu umów ustalono, że zleceniobiorcy zakupili sprzęt zgodny  
z umową i przedłożyli niezbędne do rozliczenia dokumenty w wymaganym terminie. 
Ostatecznie realizatorowi – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi przekazano 
środki w łącznej wysokości 53,9 tys. zł, a realizatorowi – Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Katowicach 6,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 153-182, 1007-1008, 1051-1058) 

Z wyjaśnień Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego wynikało, że przyczyną 
opóźnienia realizacji Programu zdrowotnego było późne uruchomienie środków 
finansowych. Minister Rodziny jako koordynator Programu Za życiem poinformował  
o konieczności zweryfikowania budżetu będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia  
i rezerwach celowych oraz racjonalizacji wydatków objętych Programem Za Życiem. Dla 
działania 2.3. przyjęto, że do końca 2017 r. może powstać 10 podmiotów realizujących 
umowę na świadczenia w zakresie DOK. Koszt wyposażenia jednego ośrodka w sprzęt 
rehabilitacyjny oszacowano na 40 tys. zł.  W związku z powyższym, na wyposażenie  
10 ośrodków zaplanowano 400 tys. zł.146 Z uwagi na dobrowolność przystępowania do 
konkursu Ministerstwo nie miało możliwości wyłonienia większej liczby realizatorów i tym 
samym rozdysponowania większej kwoty środków finansowych. 

Ponadto Dyrektor zapytana o zaplanowanie środków na działanie 2.3. wyłącznie na 2017 r., 
w sytuacji gdy program obejmuje perspektywę 2017-2021 wyjaśniła że: (…) krótki czas 
ustalony na opracowanie i przyjęcie programu zdrowotnego nie pozwolił na jego dokładną 
analizę i zweryfikowanie potencjalnych trudności w realizacji. (…) Pomimo wprowadzenia 
rozwiązań prawnych umożliwiających koordynację świadczeń na rzecz dzieci, u których 

                                                      
143 Str. 38-39 Programu zdrowotnego. 
144 W trakcie oceny ofert realizacji zadań będących przedmiotem konkursu, stwierdzono, ze w planach 
rzeczowo-finansowych obydwu ofert uwzględniono pozycje wykraczające poza wykaz urządzeń ujęty  
w Programie zdrowotnym i nie było możliwe ich sfinansowanie.  
145 Umowa nr 12/7/2017/62/1344 z 4.12.2017 r. – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i umowy  
nr 12/6/2017/3256/1343 z 29.11.2017 r. – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Katowicach. 
146 Pierwotnie na realizację zadania 2.3. zaplanowano 1 200,0 tys. zł przy założeniu że w 2017 r. osiągnięta 
zostanie docelowa liczba świadczeniodawców DOK (30 x 40,0 tys. zł). 



 

39 

 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju lub w czasie porodu, w dalszym 
ciągu nie powstała zakładana liczba ośrodków dziecięcej opieki koordynowanej. 

Jednocześnie MZ nie wskazało na inne bariery i trudności związane z realizacją działania. 

(dowód: akta kontroli str. 68-92) 

W okresie objętym kontrolą wpłynęły do NFZ dwie skargi (Kujawsko-Pomorski OW NFZ)  
w zakresie wczesnej rehabilitacji u dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu147.  

(dowód: akta kontroli str. 139-144) 

2.10. Prezes NFZ zarządzeniem nr 32/2017/DSOZ z dnia 16 maja 2017 r. zmieniającym 
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki 
nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  
wprowadził nowy zakres świadczeń zdrowotnych: koordynowana opieka nad osobami  
z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - zakres świadczeń w rodzaju: świadczenia 
zdrowotne odrębnie kontraktowane, w ramach którego realizowana jest i finansowana 
skoordynowana opieka nad dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.  

Zgodnie z informacją przekazaną przez NFZ świadczenie to umożliwiło realizację 
zintegrowanej opieki psychologiczno-psychiatrycznej, konsultacji wielospecjalistycznych  
i badań diagnostycznych – zgodnie z indywidualnymi wskazaniami oraz programów 
rehabilitacyjnych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. 

(dowód: akta kontroli str. 1276-1278) 

W okresie objętym kontrolą świadczenia KO-CZR realizowało w 2017 r.  
5 świadczeniodawców, w 2018 r. – 7 świadczeniodawców, w 2019 r. i 2020 (I półrocze) –  
6 świadczeniodawców. Świadczeniodawcy byli obecni tylko w czterech województwach,  
tj. lubelskim, łódzkim148, podlaskim i śląskim. 

Świadczeń udzielono w tym czasie 2676 pacjentom (w 2017 r. – 75, w 2018 r. – 759,  
w 2019 r. – 1078 i w 2020 r. (I półrocze) – 764), o łącznej wartości  
8 832,6 tys. zł (w 2017 r. – 565,0 tys. zł, w 2018 r. – 2 685,5 tys. zł, w 2019 r. – 3 711,1 tys. 
zł i w I półroczu 2020 r. – 1 871,0 tys. zł.149  

(dowód: akta kontroli str. 303-336) 

Jako możliwe przyczyny braku zawarcia umowy w zakresie świadczenia KO-CZR 
kierownictwo poszczególnych OW NFZ wskazało150: 

 brak zainteresowania potencjalnych świadczeniodawców (6), 
 brak lub ograniczona liczba podmiotów spełniających warunki niezbędne do 

realizacji przedmiotowych świadczeń (3), 
 wielość zadań związanych z koordynacją i nadzorem nad procesem leczenia przy 

ograniczonej liczbie personelu (1)151, 
 realizacja innej formy opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą (1)152, 

                                                      
147 Na dzień 9 listopada 2020 r. trwało postępowanie wyjaśniające. 
148 Jeden z trzech świadczeniodawców, mimo posiadanej umowy KOC-ZR w okresie objętym kontrolą nie 
rozliczył żadnych świadczeń. 
149 Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 2c do zarządzenia) świadczenia KO-CZR 
finansowane były bezlimitowo. 
150 W oparciu o dane uzyskane z 12 OW NFZ, z których żaden w okresie objętym kontrolą nie posiadał umowy  
w zakresie KO-CZR. 
151 Podkarpacki OW NFZ poinformował, iż w całym województwie jest 8 lekarzy specjalistów z zakresu 
psychiatrii, z czego 2 nie pracuje z dziećmi i 6 lekarzy w trakcie specjalizacji. Wszyscy ci lekarze pracują w kilku 
miejscach; odejście lekarza z danej placówki skutkuje rozwiązaniem umowy w zakresie psychiatrii (NZOZ Anima 
Centrum Psychiatrii w Rzeszowie – umowa rozwiązana w 2019 r.). 
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 niekorzystna wycena produktów rozliczeniowych (2). 

OW NFZ zwróciły uwagę153, że potencjalni świadczeniodawcy spełniający warunki do 
zawarcia umów w zakresie świadczeń KO-CZR obejmują opieką dzieci  
z całościowymi zaburzeniami rozwoju w ramach zawartych umów w rodzaju opieka 
psychiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz 
rehabilitacja lecznicza. 

(dowód: akta kontroli str. 724-860) 

Potencjalni świadczeniodawcy154 jako przyczynę braku zawarcia umów w zakresie KO-CZR 
najczęściej (21 przypadków) wskazali brak możliwości spełniania warunków niezbędnych do 
realizacji umowy, w szczególności w zakresie potencjału kadrowego (18 przypadków). 
Ponadto informowali, że zawarcie umowy wiązałoby się z ograniczeniem dostępności do 
dotychczas realizowanych świadczeń (7 przypadków). W 12 przypadkach 
świadczeniodawcy wskazali na skupieniu się na realizowanych dotychczas umowach, które 
najczęściej również obejmują świadczenia dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. 
Dwa podmioty wskazały na niekorzystną wycenę świadczeń. W przekazanych informacji 
wynika również, iż zawarcie umowy na świadczenia w zakresie  KO-CZR wiąże się  
z dodatkowym obciążeniem obowiązkami związanymi ze sprawozdawczością, 
skomplikowaną procedurą rozliczeniową z NFZ, wielością zadań z tym związanych. 
Niemniej jednak podmioty podkreślały, że realizują świadczenia dla osób z całkowitymi 
zaburzeniami rozwoju, a zawarcie umowy na świadczenia odrębnie kontraktowane  
KO-CZR, wymagałoby od podmiotów nie posiadających na miejscu wymaganych 
specjalistów podpisania umów podwykonawczych, co jest niemożliwe lub niezasadne – 
wydłuży bowiem czas oczekiwania na konsultację. 

Jeden podmiot poinformował, że był zainteresowany zawarciem umowy  
w przedmiotowym zakresie, jednak złożony przez niego wniosek, nie został rozpatrzony 
przez OW NFZ. Z odpowiedzi udzielonej przez OW NFZ wynika, że podmiot ten, po 
uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących m.in. zasad rozliczania i finansowanie 
umowy w zakresie KO-CZR, zrezygnował z chęci jej zawarcia155.  

Żaden z zapytanych potencjalnych świadczeniodawców nie wniósł uwag do Zarządzenia 
Prezesa NFZ odnośnie świadczeń nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju156. 

(dowód: akta kontroli str. 861-943) 

W latach 2017-2020 (I półrocze) NFZ przeprowadził dwie kontrole realizacji świadczeń  
KO-CZR157, w wyniku których na dwóch świadczeniodawców nałożono kary pieniężne  
w łącznej wysokości 3,1 tys. zł oraz wydano zalecenia dotyczące stwierdzonych 
nieprawidłowości, m.in. w zakresie rozliczania świadczeń niezrealizowanych, wielokrotnego 
przedstawienia do rozliczenia tego samego świadczenia oraz nieprawidłowego 
sprawozdania realizacji świadczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 150-152) 

                                                                                                                                       
152 Kompleksowe świadczenia, w których skład wchodzi realizacja świadczeń na oddziale dziennym rehabilitacji 
psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz w zespole 
leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży – od 2019 r. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie 
realizujący te świadczenia w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – II stopień 
referencyjny. 
153 OW NFZ: Lubuski, Podkarpacki, Zachodniopomorski. 
154 W toku kontroli zwrócono się z prośbą o udzielenie informacji do 36 potencjalnych świadczeniodawców KO-
CZR z 12 województw, w których nie realizowano świadczeń. Odpowiedź uzyskano od 32 świadczeniodawców – 
z czego trzech pomimo udzielenia odpowiedzi nie wskazało przyczyn braku zawarcia umowy w zakresie KO-
CZR. 
155 Dolnośląski OW NFZ nie odniósł się do braku udzielenia formalnej odpowiedzi zainteresowanemu 
świadczeniodawcy. 
156 4 z 36 pytanych świadczeniodawców nie udzieliło w tym zakresie odpowiedzi. 
157  W latach 2017-2020 (I półrocze) NFZ nie kontrolował świadczeń realizowanych w ramach działania 2.1., 2.2.  
i 2.3. Programu Za życiem. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

Brak realizacji zaplanowanych w Programie zdrowotnym szkoleń dla personelu 
medycznego podmiotów leczniczych posiadających oddziały neonatologiczne II i III poziomu 
referencyjności oraz personelu medycznego banków mleka, co uniemożliwiło osiągnięcie 
wskaźnika oczekiwanych efektów, zakładającego przeszkolenie do końca 2020 r. 80% 
podmiotów leczniczych, w których funkcjonuje bank mleka kobiecego (co najmniej 10). 

(akta kontroli str. 80-104, 199-253) 

Minister Zdrowia rozpoczął realizację działań wynikających z Programu Za życiem zgodnie  
z przyjętym harmonogramem. Wprowadzone rozwiązania prawne, przewidziane  
w realizacji działania 2.1., nie w pełni umożliwiły jednak koordynację świadczeń – według 
założeń Programu – przez 30 wyspecjalizowanych ośrodków. Dodatkowo  
w poszczególnych latach objętych kontrolą liczba ośrodków zmniejszyła się z ośmiu  
(w 2018 r.) do sześciu (I półrocze 2020 r.). Przyczyną powyższego mogły być zgłoszone  
w toku kontroli NIK przez potencjalnych świadczeniodawców trudności w pozyskaniu 
niezbędnych lekarzy specjalistów i brak możliwości zachowania wymagań w trakcie trwania 
umowy. 

W celu realizacji Programu Za życiem – działanie 2.1., 2.2. i 2.3., MZ opracował i wdrożył 
Program zdrowotny, w ramach którego prawidłowo przeprowadzał konkursy na 
wyposażenie dla podmiotów udzielających świadczeń wynikających z ww. działań oraz 
prawidłowo rozliczał zawarte w tym zakresie umowy. W ramach organizowanych konkursów 
wyłoniono siedmiu realizatorów działania 2.2. w 2017 r. i sześciu w 2018 r. Dzięki temu, już 
w 2018 r., osiągnięto zakładaną docelową liczbę banków mleka, tj. 13. Nie rozpoczęto zaś 
szkoleń dedykowanych personelowi medycznemu zajmującemu się prowadzeniem banków 
mleka oraz personelowi medycznemu podmiotów leczniczych, w których funkcjonuje oddział 
neonatologiczny II lub III stopnia referencyjności. Realizacja Programu zdrowotnego nie 
wpłynęła na zwiększenie zainteresowania świadczeniodawców udzielaniem świadczeń  
w zakresie DOK. 

Z uwagi na małą liczbę ośrodków udzielających świadczeń w ramach działania 2.1. i 2.3. nie 
udało się wydatkować środków pierwotnie zaplanowanych w Programie Za życiem,  
jak i Programie zdrowotnym.  

MZ prawidłowo realizował zapisy umów zawartych w ramach Programu zdrowotnego 
dotyczące nakładania i egzekwowania kar finansowych w przypadku opóźnień 
świadczeniodawców m.in. w zakresie przedkładania wymaganych dokumentów. 

3. Monitorowanie realizacji działań zaplanowanych w Programie  
Za życiem oraz w Programie polityki zdrowotnej. 

3.1. W Programie Za życiem w części „Sposób wykonywania zadań w ramach Programu” 
wskazano, że monitoring realizacji Programu prowadzony jest przez ministrów, zgodnie  
z właściwością, i polega on na:  

– zbieraniu informacji o realizacji Programu oraz dokonywaniu bieżącej oceny 
instrumentów; 

– przekazywaniu zbiorczych, kompleksowych informacji o Programie, jak i sytuacji  
w obszarach objętych celami Programu do Koordynatora. 

Koordynator Programu co roku występował do MZ158 z prośbą o przekazanie informacji  
w zakresie działań realizowanych w ramach Programu odpowiednio w 2017 r., 2018 r. oraz 
2019 r. według stanu na koniec każdego roku, zgodnie z właściwością (czyli działania 1.1.-
1.3. oraz 2.1.-2.3.). W sprawozdaniu należało przedstawić z odwołaniem do konkretnego 
działania krótki opis podjętych działań i efekty rzeczowe, m.in.: 

                                                      
158 Pismo nr BON.II.073.5.2018.GS z 27 kwietnia 2018 r., nr BON.II.52611.1.1.2019.MS z 16 kwietnia 2019 r. 
oraz nr BON-II.5218.1.2020.AB z 1 kwietnia 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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– dane liczbowe umożliwiające zobrazowanie stopnia realizacji określonego 
działania (np. liczba osób, rodzin korzystających z określonej pomocy czy też 
świadczenia, a za 2018 r. i 2019 r. również: liczba utworzonych 
placówek/ośrodków, liczba utworzonych miejsc, liczba udzielonych świadczeń, 
liczba zawartych umów); 

– informacje o zmianach przepisów prawnych mających na celu realizację Programu; 
– informacje o występujących trudnościach w realizacji działań; 
– wnioski w zakresie modyfikacji działań realizowanych zgodnie z właściwością; 
– uwagi dotyczące realizacji Programu.  

Ponadto w formie tabeli (wg załączonego wzoru) należało przedstawić informacje dotyczące 
wysokości finansowania realizacji danego działania. 

(dowód akta kontroli: 218-227, 248-253) 

Wszystkie trzy sprawozdania z realizacji Programu Za życiem zostały sporządzone zarówno 
w formie opisowej jak i tabelarycznej z uwzględnieniem efektów rzeczowo-finansowych  
w 2017 r. realizacji pięciu działań159, a w latach 2018-2019 sześciu działań. Analiza 
sprawozdań za lata 2017-2019 przekazanych przez MZ trzema pismami160 wykazała,  
że przekazane dane były niekompletne lub nierzetelne i nie odpowiadały oczekiwaniom 
Koordynatora Programu w następującym zakresie: 

1) w żadnym z trzech sprawozdań nie wskazano na: 

– informacje o występujących trudnościach w realizacji działań,  

– wnioski w zakresie modyfikacji działań realizowanych zgodnie z właściwością,  

– uwagi dotyczące realizacji Programu.  

Z wyjaśnień Ministra Zdrowia wynikało, że (…) w żadnym z wyszczególnionych okresów 
sprawozdawczych Koordynator nie zgłosił zastrzeżeń co do zakresu sprawozdanych przez 
Ministerstwo Zdrowia działań. Jednocześnie, w odniesieniu do braku wykazanych  
w sprawozdaniach trudności w realizacji zadań lub potrzeby ich modyfikacji, informuję, że 
zgodnie z uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, Rada Ministrów nie rzadziej niż raz na 
pięć lat dokona przeglądu Programu oraz określa jego zakres w poszczególnych latach. 
Pierwszy przegląd zostanie dokonany w 2021 r. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgłaszał jak dotąd potrzeby modyfikacji realizowanych  
w ramach Programu działań, informacje w tym zakresie (oprócz propozycji modyfikacji 
działania 2.2 zgłaszanego w 2019 r.) nie były przekazywane Koordynatorowi. 

(dowód: akta kontroli str. 124-138) 

2) w ramach działania 1.1. w żadnym roku nie wskazano na wprowadzone 
rozwiązania umożliwiające prowadzenie ciąży fizjologicznej przez położne POZ, 
które z dniem 1 stycznia 2017 r. rozpoczęły udzielanie przedmiotowych świadczeń 
(opisane w pkt 1.4. niniejszego wystąpienia). Wartość sfinansowanych świadczeń 
w tym zakresie w latach 2017-2019 wyniosła łącznie 1.544,0 tys. zł. Świadczenia 
realizowane były w dziesięciu województwach, opieką objęto odpowiednio 2 797 
kobiet. 

Jak wyjaśnił Minister, wynikało to z faktu, iż NFZ w żadnym ze sprawozdań nie wykazał 
odrębnych świadczeń położnych POZ w zakresie umów zawartych ze świadczeniodawcami 
POZ dotyczących realizacji ustawy „Za życiem" podając wyłącznie liczbę kobiet objętych 
KOC i liczbę porodów/noworodków, w ramach opieki której kobiety mogą wybrać również 
położną w celu prowadzenia ciąży. 

                                                      
159 Realizację świadczeń w ramach działania 1.3. rozpoczęto w 2018 r. W 2017 r. trwały prace nad 
opracowaniem i wdrożeniem aktów prawnych stanowiących podstawę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.  
160 Nr MDP.073.12.2018.AWW z dnia 9 maja 2018 r., nr ZPR.073.9.2019.JKO z dnia 11 maja 2019 r. oraz  
nr ZPR.675.13.2020.JK z dnia 27 kwietnia 2020 r. 
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3) w żadnym sprawozdaniu w ramach działania 1.1. nie wskazano na zapewnienie 
zwiększonego dostępu do świadczeń psychologicznych i psychiatrycznych 
skierowanych do kobiet w ciąży powikłanej i w okresie jednego roku od porodu 
(opisane w pkt 1.5. niniejszego wystąpienia). Podobnie w sposobie realizacji 
działania 1.3. (opisane w pkt 1.10. wystąpienia) nie wskazano na zapewnienie 
opieki psychologicznej matce w ciąży z płodem z nieuleczalną wadą letalną  
i po porodzie przez wykwalifikowany zespół. Jedynie w sprawozdaniu za 2019 r. 
wskazano, że pacjentki KOC II/III mają zapewnioną opiekę psychologiczną  
w zakresach świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, 
świadczenia psychologiczne.  

(dowód: akta kontroli str. 183-253) 

Minister Zdrowia wyjaśnił, że (…) NFZ, jako realizator tego działania nigdy nie wskazywał  
w swoim wkładzie do sprawozdania odrębnie opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla 
kobiet w ciąży - rozliczanej poza KOC II/III. Taka interpretacja może wynikać z nazwy 
samego działania 1.1, która sugeruje wyłącznie opiekę koordynowaną, jak również 
wskazane podmioty realizujące: oddziały położniczo-ginekologiczne, oddziały położniczo-
ginekologiczne II i III poziomu referencyjnego, poradnie ginekologiczno-położnicze, oddziały 
neonatologiczne III poziomu referencyjnego, położne POZ, w których nie wyszczególniono 
podmiotów realizujących opiekę psychologiczną i psychiatryczną. Powyższe znajduje 
również zastosowanie w działaniu 1.3 Opieka paliatywna i hospicyjna, której częścią 
składową jest pomoc psychologiczna matce w ciąży z płodem z nieuleczalną wadą letalną  
i po porodzie przez wykwalifikowany zespół psychologów. W działaniu tym, jako podmioty 
realizujące wskazano: hospicja stacjonarne i domowe, podmioty realizujące koordynowaną 
opiekę nad kobietą w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej. W ramach 
perinatalnej opieki hospicyjnej, w sprawozdaniu wykazywana była liczba rodzin objętych 
opieką, co należy rozumieć również przez objęcie stosownie do potrzeb opieką 
psychologiczną, bez wyodrębniania poszczególnych świadczeń wchodzących w jej skład. 

(dowód: akta kontroli str. 124-138) 

4) w zakresie działania 2.3. w sprawozdaniu za 2017 r. nie wykazano wartości 
zrealizowanych świadczeń w zakresie 5.11.02.9000061540 (opisane w pkt 2.8. 
niniejszego wystąpienia), z kolei w sprawozdaniu za 2019 r. wykazano 
nieadekwatną liczbę dzieci (96 295 dzieci) i zrealizowanych świadczeń (170.906,4 
tys. zł), przy czym liczba dzieci objętych DOK wyniosła 540; 

5) w sprawozdaniu za 2017 r. w zakresie działania 2.2. – nie wykazano wartości 
świadczeń w zakresie odżywania mlekiem kobiecym sfinansowanych przez NFZ, 
podczas gdy w toku kontroli NIK wykazano realizację takich świadczeń  
w wysokości 3.842,0 tys. zł (opisane w pkt 2.7.) natomiast w sprawozdaniu za 
2018 r. wykazano wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ w wysokości 
1.844,6 tys. zł, podczas gdy w toku kontroli wykazano kwotę 10 krotnie wyższą  
(tj. 18.011,6 tys. zł), z kolei w sprawozdaniu za 2019 r. wykazano wartość 
świadczeń w kwocie 21.337,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 9-60, 116-123, 183-253) 

Z wyjaśnień Ministra Zdrowia wynikało, iż w odniesieniu do działania 2.2. i 2.3., w 2017 r. 
wykazał wyłącznie działania własne związane z tworzeniem sieci banków mleka oraz 
doposażaniem ośrodków rehabilitacji dla dzieci, udzielających świadczeń w ramach 
dziecięcej opieki koordynowanej w urządzenia do rehabilitacji zaburzeń funkcji 
poznawczych i zaburzeń mowy. Z uwagi, na fakt, że było to pierwsze sprawozdanie  
z Programu oraz, że NFZ nie wykazał finansowania w zakresach działań 2.2., 2.3. nie 
zostały one ujęte w sprawozdaniu. 

W odniesieniu do podanej w sprawozdaniu za 2018 r. - w działaniu 2.2 wartości Minister 
wskazał, iż kwota ta odnosi się wyłącznie do świadczeń zrealizowanych w ramach KOC. 
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt w oddziałach położniczych 
i neonatologicznych finansowane jest również w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów 
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i nie jest możliwe określenie wysokości środków wyłącznie przeznaczonych na ten cel  
w ramach Programu „Za życiem”. Z kolei w toku kontroli wskazując 10-krotnie większą 
kwotę, NFZ wykazał, kwotę rozliczonych w tym zakresie świadczeń wszystkich 
świadczeniobiorców, korzystających z tej formy żywienia (świadczeniodawcy posiadający 
umowy z NFZ)161. 

W zakresie działania 2.3. w sprawozdaniu wykazano wyłącznie zakres świadczeń -
5.11.02.9000061 - osobodzień w ośrodku/ oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci 
uprawnionych na podstawie ustawy o wsparciu. Zaznaczył, że dane do sprawozdań, 
każdorazowo pozyskiwane są z NFZ, który przedstawia liczbę, zakres zrealizowanych 
świadczeń i ich koszt w poszczególnych działaniach, za realizację których jest 
odpowiedzialny. 

Ponadto Minister wskazał, iż zdiagnozowane problemy w niejednolitym przekazywaniu 
danych mogą wynikać z faktu, że niektóre świadczenia nie stanowią odrębnych zakresów, 
ale są produktami rozliczeniowymi do dosumowania realizowanymi w ramach szerszego 
zakresu. Jednocześnie dodał, że bez względu na powyższe Ministerstwo Zdrowia dołoży 
wszelkich starań, aby kolejne sprawozdania w pełni odzwierciedlały pełen zakres 
udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach Programu Za życiem. 

(dowód: akta kontroli str. 124-138) 

6) w zakresie działania 2.3. w żadnym roku nie wskazano na realizację w latach 
2017-2019 świadczeń KO-CZR, podczas gdy w latach liczba pacjentów wynosiła 
łącznie 1 912, a wartość sfinansowanych świadczeń wyniosła 6,99 mln zł (opisano 
w pkt 2.10 wystąpienia). Jedynie w sprawozdaniu za 2019 r. w zakresie działania 
2.1. nadmieniono, że: „w ramach koordynacji opieki neonatologiczno-pediatrycznej 
na rzecz dzieci należy również uwzględnić koordynowaną opiekę nad osobami  
z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) – w ramach którego realizowana  
i finansowana jest skoordynowana opieka nad dziećmi z całościowymi 
zaburzeniami rozwoju zgodnie z przepisami zarządzenie nr 49/2019/DSOZ 
Prezesa NFZ z dn. 6.05.2019” bez wskazywania zakresu zrealizowanych 
świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 183-253, 336) 

W sprawie braku wykazywania w rocznych sprawozdaniach świadczeń KOC-ZR Minister 
Zdrowia wyjaśnił, że jego realizacja nie jest wyszczególniona bezpośrednio w działaniach 
Programu, do którego poszczególnych punktów odnosi się sprawozdanie. Produkt ten nie 
mieści się w zakresie działania 2.1. z uwagi na zupełnie inną grupę docelową i sposób jego 
realizacji. Grupą docelowa działania 2.1, zgodnie z Programem są dzieci do 3. roku życia,  
a koordynacja świadczeń została powierzona wyspecjalizowanym ośrodkom 
neonatologicznym. Realizacja świadczenia w zakresie koordynowanej opieki nad osobami  
z całościowymi zaburzeniami rozwoju KO-CZR nie wynikała zatem wprost z Programu  
Za życiem i tym samym nie stanowi jego bezpośredniej realizacji. Niemniej jednak, mając 
na uwadze fakt, że świadczenie to jest dodatkowym działaniem w stosunku do tych, 
wyszczególnionych w Programie Za życiem, zgodnie z danymi przekazanymi przez NFZ,  
w sprawozdaniu za 2019 r. została podana jako dodatkowa informacja o realizacji tego 
produktu w ramach skoordynowanej opieki nad dziećmi z całościowymi zaburzeniami 
rozwoju KO-CZR. 

(dowód: akta kontroli str. 111-115) 

W odniesieniu do wyjaśnień Ministra należy zauważyć, iż NIK podziela stanowisko 
wskazujące na fakt, że koordynowana opieka nad dziećmi z całościowymi zaburzeniami 
rozwoju nie mieści się w zakresie działania 2.1. Świadczenia KOC-ZR wprowadzono tym 
samym zarządzeniem, którym wprowadzono KOC II/III oraz DOK, wydanym na podstawie 
art. 7 ust. 2 ustawy o wsparciu, aktu na podstawie którego uchwalono Program Za życiem. 
W Programie wprowadzono również działanie 2.3. Wczesna rehabilitacja dzieci, u których 

                                                      
161 Analogicznie jak to wykazano w sprawozdaniu za 2019 r. 
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zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Jego 
realizacja miała polegać na zwiększeniu dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych 
poprzez wprowadzenie jako jednego z elementów opieki koordynowanej, świadczeń  
w ośrodkach dziennej rehabilitacji wieku rozwojowego oraz zwiększeniu finansowania tych 
świadczeń. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ162 warunkiem wymaganym  
od świadczeniodawcy163 była realizacja świadczeń z zakresu rehabilitacji dzieci  
z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym (w ramach własnej 
struktury lub podwykonawstwa). Do objęcia opieką w ramach świadczenia kwalifikują się 
dzieci, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju (rozpoznania wg ICD-10 
F84164), bez wątpienia są to dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie. Biorąc pod uwagę powyższe warunki oraz grupę docelową, należy stwierdzić,  
iż świadczenia KO-CZR wpisują się w realizację działania 2.3.  

Stanowisko to potwierdził NFZ, który poinformował, że świadczenie to umożliwiło realizację 
zintegrowanej opieki psychologiczno-psychiatrycznej, konsultacji wielospecjalistycznych  
i badań diagnostycznych – zgodnie z indywidualnymi wskazaniami oraz programów 
rehabilitacyjnych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Zmiany wprowadzone 
zarządzeniem 37/2017/DSOZ165 miały na celu zapewnienie lepszej dostępności i jakości 
świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami 
rozwoju i wpisują się w założenia, o których mowa w działaniu 2.3. 

(dowód: akta kontroli str. 1276-1278) 

3.2. Analiza ww. sprawozdań za lata 2017-2019 wykazała, że poza gromadzeniem 
informacji, przekazywanych przez NFZ do ich opracowania, Ministerstwo nie realizowało 
obowiązku dokonania bieżącej oceny instrumentów Programu.  

Dotychczas kontrola NIK wykazała, że w ramach realizacji Programu Za życiem (poza 
działaniem 1.2. i 2.2.) nie zapewniono realizacji działań w pełni i we wszystkich 
województwach, a osiągnięte efekty rzeczowo-finansowe odbiegały istotnie od założeń. 
Według stanu na koniec I półrocza 2020 r. w skali kraju działanie 1.1. realizowane było  
w 10 województwach166 przez 25 świadczeniodawców, działanie 1.3. realizowane było  
w 12 województwach167 przez 16 świadczeniodawców, działanie 2.1. realizowane było przez 
6 świadczeniodawców po 1 z 6 województw (dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, śląskie, 
wielkopolskie, opolskie), a działanie 2.3. – przez 33 świadczeniodawców z 7 województw  
(5 z dolnośląskiego, 2 z kujawsko-pomorskiego, 5 z łódzkiego, 1 z opolskiego, 10 ze 
śląskiego, 9 z warmińsko-mazurskiego, 1 z zachodniopomorskiego). Świadczenia KO-CZR 
realizowało jedynie 6 świadczeniodawców z 3 województw (2 z lubelskiego, 3 z łódzkiego  
i 1 ze śląskiego). Z kolei świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie 
świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży 
fizjologicznej realizowane były na koniec I półrocza 2020 r. w siedmiu województwach168.  

(dowód: akta kontroli str. 12-22, 116-123, 306-336, 1247-1251, 1263-1264) 

Nie dokonywano analiz wdrożenia działań oraz ustalenia przyczyn niepełnego ich 
wdrożenia, nie identyfikowano trudności związanych z wdrażaniem działań, w żadnym 

                                                      
162 Załączniki nr 3c i 4c. 
163 Obok poradni, w ramach której udziale są świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży 
lub świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. 
164 Zaburzenia zaliczane do CZR to m.in. autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, zespół Hellera oraz zespół Retta. 
165 Zarządzenie nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany 
niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (do zarządzenia nr 125/2016/DSOZ z 22 grudnia 2016 r.). 
166 Lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie.  
167 Dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, 
śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie. 
168 Dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim. 
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zakresie nie wskazywano konieczności modyfikacji przyjętych założeń (poza niżej opisanym 
pismem sporządzonym na prośbę Koordynatora Programu). W toku kontroli nie przedłożono 
żadnej dokumentacji świadczącej o realizacji monitoringu w wymienionym zakresie. 

Minister Rodziny pismem z dnia 17 grudnia 2019 r., znak: BON.VII.52610.2.1.2019.UK,  
w związku z potrzebą przeprowadzenia przeglądu i analizy dotychczasowych działań  
w ramach Programu wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o przekazanie propozycji 
ewentualnych zmian w Programie, wynikających z potrzeb adresatów Programu lub 
podmiotów realizujących jego działania. 

W odpowiedzi169 Minister zwrócił się o rozważenie możliwości zmiany realizacji Programu 
Za życiem jedynie w zakresie działania 2.2. Z uzasadnienia wynikało, że dotychczas 
Program zakładał osiągnięcie celu działania poprzez zwiększenie liczby banków mleka 
kobiecego w Polsce do 13 i stworzenie sieci banków mleka kobiecego, co udało się 
osiągnąć w ciągu dwóch lat realizacji programu (2017-2018). Zmiany, które zaproponowano 
polegały na możliwości dalszego dofinansowania w ramach Programu zdrowotnego:  

– możliwości skorzystania przez podmioty lecznicze prowadzące banki mleka 
kobiecego, które utworzyły się do dnia 31 grudnia 2018 r., z dofinansowania 
zakupu sprzętu, stanowiącego wyposażenie banku mleka kobiecego, 

– szkolenia i wizyty studyjne pracowników funkcjonujących banków mleka 
kobiecego, 

– szkolenia personelu medycznego podmiotów leczniczych prowadzących szpitale, 
w strukturach których funkcjonują oddziały neonatologiczne o II lub III stopniu 
referencyjności, w celu zwiększenia współpracy z bankami mleka kobiecego, 

– możliwość dofinansowania podmiotów leczniczych prowadzących szpitale,  
w strukturach których funkcjonują oddziały neonatologiczne o II lub III stopniu 
referencyjności, uczestniczące w szkoleniach, w niezbędny sprzęt do pozyskiwania 
mleka kobiecego oraz jego przechowywania. 

(dowód: akta kontroli str. 254-258) 

Minister Zdrowia w sprawie braku dokonywania bieżącej oceny wyjaśnił, że mając na 
uwadze fakt, że główną formą realizacji działań: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, są umowy  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie zarządzeń Prezesa NFZ, 
Ministerstwo Zdrowia rokrocznie zwracało się do NFZ z prośbą o przedstawienie informacji 
w zakresie realizowanych działań (ze wskazaniem pięciu punktów wynikających z pism 
Koordynatora Programu). Narodowy Fundusz Zdrowia, w powyższym zakresie nie 
wskazywał trudności zgłaszanych przez świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców oraz 
nie przedstawiał propozycji modyfikacji finansowanych działań. Odnośnie zapewnienia 
perinatalnej opieki paliatywnej w każdym województwie, Prezes NFZ w piśmie z 10 maja 
2019 r. do oddziałów wojewódzkich, zwrócił się z prośbą o ogłoszenie postępowania 
konkursowego na świadczenia z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej w najbliższym 
możliwym terminie (opisane w pkt 1.9. niniejszego wystąpienia). Informacja ta została 
przekazana Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 
w piśmie z 26 kwietnia 2020 r. Jednocześnie, Zastępca Prezesa NFZ ds. medycznych,  
w piśmie z 12 lutego 2020 r. (opisane w pkt 1.8. wystąpienia) zwrócił się do konsultanta 
krajowego z dziedziny medycyny paliatywnej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do 
wyłonienia świadczeniodawców, którzy mogliby przystąpić do konkursu ofert i realizować 
świadczenia z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej. Ponadto, pismem znak: 
ZPR.050.146.2020.JK z 6 listopada 2020 r. (opisane w pkt 1.9. wystąpienia) Ministerstwo 
Zdrowia wystąpiło do OW NFZ, w których nie ma zawartych umów w zakresie perinatalnej 
opieki paliatywnej o udzielenie informacji, jakie działania zostały podjęte lub są planowane 
na terenie poszczególnych województw, w celu zapewnienia dostępności do tych 
świadczeń. Ponadto, pismem znak: ZPR.673.55.2020.JK z 29 października 2020 r. (opisane 
w pkt 2.1. wystąpienia), mając na uwadze zmniejszającą się z roku na rok liczbę 
świadczeniodawców realizujących dziecięcą opiekę koordynowaną (DOK), jak również 

                                                      
169 Pismo z dnia 23 stycznia 2020 r. Nr ZPR.073.37.2019.JK. 
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niewielką liczbą świadczeniobiorców objętych opieką, Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do 
NFZ z prośbą o przedstawienie możliwości rozwiązań mających na celu zapewnienie 
większej dostępności i efektywności udzielanych świadczeń w ramach DOK oraz 
przedstawiając propozycję jego modyfikacji (opisane w pkt 2.1. niniejszego wystąpienia).  

Bez względu na powyższe, zarządzeniem Nr 210 Prezesa Rady Ministrów z dnia  
13 listopada 2020 r. został powołany Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania zmian 
Programu Za życiem, którego członkiem jest przedstawiciel Ministerstwa, jak również  
w bieżącym roku odbędzie się pierwszy przegląd Programu przez Radę Ministrów, który 
pozwoli na pełną weryfikację zaplanowanych w nim działań, zgodnie z aktualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Jak wskazano zgodnie z uchwałą Nr 160 
Rady Ministrów w sprawie Programu, Rada Ministrów nie rzadziej niż raz na pięć lat dokona 
przeglądu Programu oraz określi jego zakres w poszczególnych latach170. 

(dowód: akta kontroli str. 124-138, 1279-1285) 

Odnosząc się do wyjaśnień Ministra Zdrowia należy wskazać, iż przegląd Programu (raz na 
pięć lat), który powinien nastąpić w bieżącym roku to obowiązek, który na podstawie  
§ 3 ust. 2 uchwały w sprawie Programu Za życiem przypisano Radzie Ministrów i nie należy 
go utożsamiać z obowiązkiem monitorowania realizacji Programu przypisanego właściwym 
ministrom.  

We Wstępie do Programu wskazano, iż „działania będą poddawane stałemu monitorowaniu 
i ocenie skuteczności, co może skutkować zmianą zakresu Programu”. Z kolei w sekcji 
„Sposób wykonania zadań w ramach Programu” właściwym ministrom przypisano 
obowiązek monitorowania, który ma polegać m.in. „na dokonywaniu bieżącej oceny 
instrumentów”. Bieżącej ocenie to zgodnie ze słownikiem PWN przypadającej na chwilę 
obecną nie zaś po upływie pięciu lat. 

3.3. W Programie zdrowotnym przyjętym pierwotnie w 2017 r., zaktualizowanym w 2018 r. 
(tylko w zakresie kosztorysu) i dwukrotnie w 2019 r.171 przyjęto następujące wskaźniki 
monitorowania oczekiwanych efektów:  

1) stopniowe zwiększenie liczby banków mleka kobiecego do 13 na terenie całego kraju  
w okresie od 2017 r. do 2021 r.;  

2) wzrost liczby dzieci żywionych mlekiem z banku mleka kobiecego do min. 1300 w czasie 
trwania programu (min. 100 dzieci rocznie żywionych mlekiem z każdego banku mleka 
kobiecego) – oba wskaźniki funkcjonowały w niezmienionym brzmieniu od początku 
realizacji Programu zdrowotnego i zostały osiągnięte, co zostało opisane w pkt. 2.7. 
wystąpienia pokontrolnego; 

3) zwiększenie liczby szpitali, posiadających oddziały neonatologiczne o II i III stopniu 
referencyjności, współpracujących z bankami mleka kobiecego. Nie określono wartości dla 
tego wskaźnika, jednakże w kolejnych latach zwiększyła się liczba szpitali 
współpracujących, co opisano w pkt 2.7. niniejszego wystąpienia; 

4) przeszkolenie 80% podmiotów leczniczych, w których funkcjonuje bank mleka kobiecego 
do 2020 r. (co najmniej 10) – wskaźnik nie został osiągnięty z uwagi na brak realizacji 
działania, co opisano w pkt 2.6. wystąpienia pokontrolnego;   

5) zwiększenie atrakcyjności dziecięcej opieki koordynowanej przez wyposażenie w sprzęt 
komputerowy i narzędzia informatyczne ośrodków koordynujących DOK do 2021 r. – 
wskaźnik pierwotnie zdefiniowano w Programie zdrowotnym w 2017 r., następnie w ramach 
aktualizacji przeprowadzonej w marcu 2019 r. został usunięty. Przyjęto wskaźnik  
w brzmieniu: zwiększenie atrakcyjności dziecięcej opieki koordynowanej przez wyposażenie 
w sprzęt komputerowy i narzędzia informatyczne ośrodków DOK w okresie do 2021 r.; 
                                                      
170 W skład międzyresortowego zespołu ds. opracowania zmian Programu Za życiem został wyznaczony 
Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się w dniu  
25 listopada 2020 r. Ministerstwo Zdrowia nie dysponowało protokołem z tego posiedzenia.  
171  https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-polityki-zdrowotnej-sluzacy-wykonaniu-programu-kompleksowego-
wsparcia-dla-rodzin-za-zyciem-na-lata-2017-2021, dostęp na dzień 18.03.2021 r. 
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następnie zastąpiony w listopadzie 2019 r. wskaźnikiem w brzmieniu: zwiększenie 
zainteresowania uprawnionych świadczeniodawców udzielaniem świadczeń w zakresie 
dziecięcej opieki koordynowanej przez wyposażenie w sprzęt komputerowy i narzędzia 
informatyczne ośrodków DOK. Realizacja tego działania nie wpłynęła na zwiększenie 
zainteresowania świadczeniodawców realizacją świadczeń w zakresie DOK, ponadto nie 
wszystkie DOK skorzystały z możliwości dofinansowania do zakupu wyposażenia. Liczba 
świadczeniodawców DOK w okresie objętym kontrolą zmniejszyła się z ośmiu do sześciu na 
koniec I półrocza 2020 r., co szerzej opisano w pkt. 2.1. wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 1069-1072) 

Zmianę ww. wskaźnika Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego wyjaśniła, że 
wskaźnik, który wcześniej zakładał utworzenie 30 ośrodków był nieprawidłowo 
skonstruowany, z uwagi na fakt, że na osiągnięcie tego wskaźnika nie ma bezpośredniego 
wpływu realizacja Programu, a umowy zawierane przez NFZ. Zadaniem przewidzianym do 
sfinansowania w rozważanym obszarze z budżetu państwa, a więc w drodze programu 
polityki zdrowotnej służącego realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 
życiem” jest natomiast zapewnienie, aby koordynacja opieki w ramach ww. świadczenia 
była efektywna przez zastosowanie odpowiedniego sprzętu i narzędzi informatycznych.  
W tym celu ośrodki koordynujące opiekę DOK miały możliwość doposażenia w sprzęt 
komputerowy oraz narzędzia informatyczne, umożliwiające szyfrowe przekazywanie danych 
medycznych przez podmioty udzielające tym dzieciom świadczeń oraz prowadzenie  
i wymianę przez przedmiotowe ośrodki dokumentacji medycznej. Powyższe działanie ma 
jedynie wpływ na zwiększenie zainteresowania uprawnionych świadczeniodawców 
udzielaniem świadczeń w zakresie dziecięcej opieki koordynowanej przez wyposażenie  
w sprzęt komputerowy i narzędzia informatyczne ośrodków koordynujących dziecięcą 
opiekę koordynowaną (DOK) w okresie do 2021 r., nie zaś na zwiększenie liczby ośrodków 
koordynujących dziecięcą opiekę koordynowaną (DOK) do 30 w okresie od 2017 do 2021. 

(dowód: akta kontroli str. 99-104) 

W opinii NIK zmiana wskaźnika w powyższy sposób (z wymiernego na wskaźnik 
niemierzalny), dodatkowo w sytuacji, gdy  niemożliwym stało się do osiągnięcia pierwotnych 
wartości (tj.: 30 ośrodków DOK) nie jest właściwym działaniem, przede wszystkim nie 
pozwala na prawidłową ocenę realizacji założonego dla działania 2.1. celu, zaburza ideę 
rzetelnego monitoringu i oceny efektów Programu. Niezależnie od dokonanych zmian  
w zakresie brzmienia wskaźnika należy wskazać, iż podstawą do oceny realizacji działania 
jest Program za Życiem. 

3.4. MZ sporządziło kompletne i rzetelne protokoły z realizacji Programu zdrowotnego za 
lata 2017-2018, zgodnie z wzorem określonym w zarządzeniu w sprawie prowadzenia prac 
nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej oraz wyłaniania realizatorów 
innych programów realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Z uwagi na 
brak realizacji działań wynikających z Programu zdrowotnego w 2019 r., odstąpiono od 
sporządzenia protokołu za ten rok i na podstawie sprawozdań merytorycznych od 
realizatorów przedmiotowego programu przygotowano opis realizacji zadań  
w poszczególnych działaniach. Protokoły i opis realizacji zadań sporządzono po rozliczeniu 
przez wszystkich świadczeniodawców. Protokołu z realizacji Programu zdrowotnego  
w 2018 r. wraz z załącznikami nie przekazano jednak za pośrednictwem Sekretarza albo 
Podsekretarza Stanu nadzorującego komórkę właściwą, Ministrowi Zdrowia, do czego 
zobowiązuje § 14 ust. 5 ww. zarządzenia. Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego 
wyjaśnił że: (…) powyższe wynika z wprowadzenia tego obowiązku w nowym zarządzeniu 
(po 3 latach funkcjonowania przepisów zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 
2014 r.) Na zaistniałą sytuację miał również wpływ wzór protokołu z realizacji programu, 
który nie uległ zmianie i nie uwzględnia informacji o jego przekazaniu Ministrowi Zdrowia. 
Jednocześnie podkreślam, że informacje dotyczące realizacji (zarówno finansowe jak  
i merytoryczne) programu polityki zdrowotnej służącego wykonaniu programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021 zawarte są  
w corocznych sprawozdaniach z realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin  
„Za życiem” przekazywanych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Ministra 
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Zdrowia. W związku z powyższym, Minister Zdrowia ma przekazaną pełną informację  
o stanie realizacji programu w każdym roku jego realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 153-182, 1067-1068) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Nierzetelny monitoring realizacji działań Programu skutkujący pozyskaniem niepełnych 
danych na temat realizacji Programu Za życiem, uniemożliwiający dokonanie rzetelnej 
oceny stosowanych instrumentów oraz ocenę aktualnej sytuacji objętej celami Programu 
Za życiem. 

2. Wykazywanie nierzetelnych i niekompletnych danych w Sprawozdaniach z realizacji 
Programu Za życiem za lata 2017-2019. 

3. Brak przekazania Ministrowi Zdrowia przez Departament Zdrowia Publicznego,  
za pośrednictwem właściwego Sekretarza albo Podsekretarza Stanu, sprawozdania  
z realizacji Programu zdrowotnego za 2018 r.  

Minister Zdrowia odpowiedzialny za realizację sześciu działań Programu Za życiem nie 
wykonywał istotnej części obowiązków przewidzianych w ramach monitoringu Programu, a 
niektóre z nich wykonywał w sposób nierzetelny. Występował wprawdzie corocznie do NFZ 
o przedstawienie danych dotyczących zakresu i sposobu wdrożenia działań, nie zapewnił 
jednak w sposób skuteczny kompletnych odpowiedzi i polegał na danych niepełnych. W 
rezultacie tego Ministerstwo sporządziło za lata 2017-2019 niekompletne, ale również 
nierzetelne Sprawozdania z realizacji Programu Za życiem, które przekazywane Ministrowi 
Rodziny stanowiły podstawę informacji przedkładanej Prezesowi Rady Ministrów. W 
sprawozdaniach ani w innym dokumencie nie przedstawiono bieżącej całościowej oceny 
poszczególnych instrumentów oraz oceny aktualnej sytuacji objętej celami Programu. 
Dokumenty te w przeważającej części zostały pozbawione waloru poznawczego, 
informacyjnego i sygnalizującego o aktualnej sytuacji w realizacji Programu oraz potrzebie 
ewentualnych zmian. 

Zastrzeżenia NIK odnoszą się również do braku przekazania przez właściwy Departament 
Ministrowi Zdrowia protokołu z realizacji Programu zdrowotnego za 2018 r. 

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

NIK zwraca uwagę, iż obowiązku przekazania Ministrowi Zdrowia protokołu z realizacji 
Programu zdrowotnego nie należy utożsamiać z roczną informacją z realizacji Programu Za 
życiem przedkładaną Ministrowi Rodziny, są to bowiem dwa odrębne obowiązki 
sprawozdawcze. Dalsza realizacja działań zaplanowanych w Programie zdrowotnym 
powinna skutkować przekazaniem Ministrowi Zdrowia protokołów z realizacji tych działań.  

1. Kompleksowe monitorowanie realizacji Programu Za życiem wraz z dokonywaniem 
bieżącej oceny instrumentów oraz diagnozą trudności i barier w celu zapewnienia 
pełnego wdrożenia działań zaplanowanych w Programie. 

2. Przekazywanie Ministrowi Rodziny kompletnych i rzetelnych sprawozdań  
z realizacji Programu Za życiem. 

3. Zapewnienie realizacji zaplanowanych w Programie zdrowotnym szkoleń dla 
pracowników banków mleka. 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwaga 

Wnioski 
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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 Prezesa NIK. 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  
28 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi  
i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

 

 Warszawa, dnia …………………………  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Wiceprezes 

 Małgorzata Motylow 
 ........................................................ 
 Podpis 
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