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Wyk az stosowanych sk rótów i pojęć
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Świadczeniodawca

Ustawa
o świadczeniach
zdrowotnych
Zakres świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia
oddział wojewódzki NFZ
rehabilitacja lecznicza
w nazewnictwie NFZ to grupa świadczeń gwarantowanych
udzielanych ubezpieczonym, wyszczególnionych w art. 15 ustawy
o świadczeniach zdrowotnych
świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości
lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach
i w zakresie określonych w ustawie (art. 5 pkt 35 ustawy
o świadczeniach zdrowotnych)
podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, osoba fizyczna inna niż wymieniona powyżej,
która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń
zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności
gospodarczej, podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia
w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi (art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach zdrowotnych)
oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
świadczenie lub grupa świadczeń wyodrębnionych w danym rodzaju
świadczeń (węższa kategoria niż rodzaj świadczeń), wyszczególniona
dla każdego rodzaju w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych

W PR OWADZEN I E
Kontrola „Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej” P/13/131 została podjęta z inicjatywy
własnej Najwyższej Izby Kontroli, w ramach priorytetowego obszaru badań: „Zapewnienie
powszechnej i niezawodnej opieki medycznej”.
Zgodnie z czterema kanonami polskiego modelu rehabilitacji medycznej, zaakceptowanego
na posiedzeniu Biura Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1970 r., rehabilitację
leczniczą powinna charakteryzować:
1. Powszechność – dostępna każdemu, kto jej potrzebuje, także uwzględnienie rehabilitacji
we wszystkich dyscyplinach medycznych.
2. Wczesność zapoczątkowania – już w pierwszych dniach trwania choroby, czy w kilka dni
po przebytym urazie, co prowadzi do szybszego powrotu utraconych funkcji lub wykształcenia
mechanizmów kompensacyjnych, które utraconą funkcję organizmu zastąpią lub uzupełnią.
3. Zespołowość (kompleksowość) – prowadzona przez zespół wielospecjalistyczny obejmujący
lekarzy ze specjalności charakterystycznych dla danego schorzenia, pielęgniarki, rehabilitantów
(obecnie fizjoterapeutów), służby pomocnicze, psychologów, nauczycieli, pedagogów specjalnych,
pracowników socjalnych i innych.
4. Ciągłość – prowadzona w sposób nieprzerwany przez wszystkie fazy leczenia. Wcześnie
rozpoczęta rehabilitacja w szpitalu jest kontynuowana w oddziale rehabilitacyjnym, a następnie
w poradni rehabilitacyjnej.
Wzrost zapotrzebowania na tę formę leczenia jest spowodowany wydłużeniem się średniej długości
życia w naszym kraju, rachunkiem ekonomicznym oraz coraz większą wiedzą z zakresu rehabilitacji
lekarzy różnych specjalności, w tym także lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Efektywna rehabilitacja, poza zdrowotnymi, przynosi też liczne korzyści społeczne i ekonomiczne.
Przyczynia się do poprawy jakości życia, a także wpływa na ograniczenie kosztów wynikających
z zależności pacjentów.
Szacunkowe oszczędności stosowania procedur rehabilitac yjnych wynoszą nawet
siedemnastokrotność poniesionych nakładów1.
Założenia kontroli
Celem głównym kontroli była ocena działań Ministra Zdrowia, NFZ oraz świadczeniodawców
na rzecz zapewnienia wszystkim uprawnionym równego dostępu do świadczeń rehabilitacji
leczniczej. Kontrolą objęto lata 2011–2013 oraz lata wcześniejsze w zakresie czynności
planistycznych, przygotowawczych (uczestnictwa jednostek w konkursach ofert) i danych
statystycznych niezbędnych do porównań.
Badaniem i oceną objęto:
−− kształtowanie przez Ministra Zdrowia polityki zdrowotnej państwa w dziedzinie rehabilitacji
leczniczej na rzecz poprawy stanu zdrowia ogółu obywateli oraz współpracę z innymi organami
administracji publicznej w zakresie zapewnienia uprawnionym równego dostępu do świadczeń
rehabilitacyjnych;
1

Źródło: „Biała Księga Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie” opracowana przez Sekcję Medycyny Fizykalnej
i Rehabilitacji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) Europejską Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji i Europejską
Akademię Rehabilitacji Medycznej – opublikowana w Journal of Rehabilitation Medicine vol. 39, supl. Nr 45, str. 1–8, styczeń
2007 oraz Europa Medicophysica (obecnie European Journal of PRM) vol. 42;4, str. 287–332, grudzień 2007, przetłumaczona
na język polski w 2013 r. i wydana przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji.
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−− zapewnienie dostępu do usług rehabilitacyjnych finansowanych ze środków publicznych oraz
finansowanie świadczeń rehabilitacji leczniczej przez sześć OW NFZ;
−− prawidłowość wykonania umów zawartych z NFZ oraz organizację procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych z zakresu rehabilitacji przez 18 świadczeniodawców.
Kontrole Ministerstwa Zdrowia i OW NFZ przeprowadzono pod względem legalności,
gospodarności, celowości i rzetelności (art. 5 ust. 1 ustawy o NIK2), a świadczeniodawców – pod
względem legalności, gospodarności i rzetelności (art. 5 ust. 2 ustawy o NIK).
Badania kontrolne prowadzono od 23 sierpnia 2013 r. do 13 stycznia 2014 r. Uczestniczył w nich
Departament Zdrowia NIK oraz delegatury NIK w Kielcach, Łodzi, Opolu, Poznaniu i Szczecinie.

2

6

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.).
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1.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia przyjęty w Polsce rozbudowany i skomplikowany
model finansowania przez NFZ rehabilitacji leczniczej3, nieuwzględniający podstawowego
i najważniejszego miernika procesu rehabilitacji, jakim jest końcowy rezultat interwencji
terapeutycznej 4. W przyjętym systemie kontraktowania i rozliczania przez NFZ świadczeń
rehabilitacji leczniczej oparto się, podobnie jak w przypadku innych świadczeń, wyłącznie
na rozliczaniu liczby i poprawności procedur, nie uwzględniając efektów terapii5. Takie podejście
sprzyja marnotrawieniu środków publicznych oraz ograniczaniu dostępu do rehabilitacji osobom
faktycznie jej potrzebującym.
Warunkiem skutecznej rehabilitacji leczniczej, przyjętym jako kanon polskiego modelu rehabilitacji,
jest jej wczesne zapoczątkowanie. Ustalenia kontroli wskazują, że założenie to nie jest w Polsce
realizowane.
W 11 województwach, mimo wzrostu nakładów w roku 2012, w stosunku do 2011 r., zwiększyła się
liczba osób oczekujących na realizację świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz wydłużył
się rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczenia6. W 2013 r. dostępność świadczeń
rehabilitacyjnych uległa dalszemu pogorszeniu7. Stwierdzono też znaczne zróżnicowanie regionalne
w dostępie do świadczeń.
Zdaniem NIK, w przypadku udzielania świadczeń rehabilitacyjnych po długotrwałych okresach
oczekiwania, istniało wysokie prawdopodobieństwo ich niewystarczającej skuteczności
terapeutycznej. W związku z tym środki publiczne przeznaczane przez NFZ na procedury
rehabilitacyjne, wykonywane u pacjentów po kilkutygodniowym na nie oczekiwaniu, były
wydatkowane w sposób niezapewniający uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

1.2 Synteza wyników kontroli
1.2.1. W okresie objętym kontrolą zmniejszyła się dostępność świadczeń rehabilitacyjnych
i to pomimo systematycznego wzrostu nakładów finansowych na rehabilitację leczniczą (w latach
2010–2013 wzrost ten wyniósł 15%).
Rosła liczba osób oczekujących na realizację świadczenia, np. w przypadku pracowni fizjoterapii,
na koniec 2011 r., oczekiwało 412.768 osób, a na koniec 2013 było to już 612.988 osób, na oddziałach
rehabilitacyjnych odpowiednio: 113.957 i 150.143 osób, a w przypadku ośrodków rehabilitacji
dziennej: 31.242 i 49.524 osób.
Spadała liczba komórek organizacyjnych podmiotów leczniczych, w których świadczenia
rehabilitacyjne realizowane były bez konieczności oczekiwania, np. w przypadku pracowni

3
4
5
6
7

14 zakresów świadczeń kontraktowanych, 35 rodzajów świadczeń sprawozdawanych/rozliczanych, a samych tylko zabiegów
fizjoterapeutycznych wyszczególniono 46 rodzajów.
Udzielenie wysokiej jakości świadczenia zdrowotnego po uzasadnionym koszcie.
Prowadzi to do sytuacji, w której jednakowo płaci się za świadczenia jakościowo dobre i złe.
Suma przypadków stabilnych we wszystkich zakresach rehabilitacji.
Na koniec grudnia 2013 r., w stosunku do grudnia 2012 r., wzrosła łączna liczba osób oczekujących na świadczenia (przypadek
stabilny) z 822.419 do 988.069; wzrósł średni rzeczywisty czas oczekiwania na świadczenie (wyliczona średnia arytmetyczna
przypadków stabilnych we wszystkich zakresach) z 96 dni do 129 oraz zmniejszyła się liczba zakresów świadczeń, gdzie
pacjenci przyjmowani byli bez kolejki i odwrotnie - zwiększyła się liczba zakresów, gdzie nie ma komórek organizacyjnych
przyjmujących pacjentów bez oczekiwania.
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fizjoterapii na koniec 2011 r. ich udział wyniósł 19%, a na koniec 2013 jedynie 10%, na oddziałach
rehabilitacyjnych odpowiednio: 8% i 4%, a w przypadku ośrodków rehabilitacji dziennej: 33% i 21%.
Wydłużał się również rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczenia, np. w przypadku
pracowni fizjoterapii mediana oczekiwania na koniec 2011 r. wynosiła 41 dni, a na koniec 2013 było
to już 61 dni, na oddziałach rehabilitacyjnych odpowiednio: 174 i 251 dni, a w przypadku ośrodków
rehabilitacji dziennej: 27 i 46 dni. (str. 22)
1.2.2. Występowało duże zróżnicowanie regionalne w dostępie do świadczeń rehabilitacyjnych.
Różnice liczby jednostek rozliczeniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły nawet
blisko 90%, np. w przypadku lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej wskaźnik ten
w województwach wielkopolskim i lubuskim był o 87% niższy niż w województwie mazowieckim
(2011 r.). Analogiczny wskaźnik w przypadku fizjoterapii ambulatoryjnej w województwie
zachodniopomorskim był o 53,7% niższy niż w województwie mazowieckim. Podobne
zróżnicowanie występowało w innych zakresach rehabilitacji leczniczej. (str. 21)
1.2.3. Minister Zdrowia nie dokonywał oceny dostępności świadczeń rehabilitacyjnych, do czego był
zobowiązany stosownie do postanowień art. 11. ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych 8.
Zdaniem NIK, bieżące monitorowanie stopnia dostępności świadczeń rehabilitacyjnych stanowiłoby
dla Ministra Zdrowia źródło informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji kształtujących
politykę zdrowotną państwa (m.in. w zakresie kształcenia kadr medycznych, czy oceny działalności
NFZ mającej wpływ na dostępność świadczeń rehabilitacyjnych). Niedokonywanie oceny
dostępności świadczeń rehabilitacji leczniczej było przejawem niewystarczającej troski Ministra
o zapewnienie uprawnionym równego dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych. (str. 20)
1.2.4. W Polsce nie wprowadzono prawnych standardów postępowania w rehabilitacji leczniczej,
co stanowi istotną barierę w rozwoju nowoczesnej rehabilitacji, charakteryzującej się wysoką
jakością i efektywnością leczenia pacjentów ocenianą przy użyciu mierzalnych czynników,
skal i testów. Minister Zdrowia posiadał umocowanie do określenia, w drodze rozporządzenia,
standardów postępowania i procedur wykonywanych w zakładach opieki zdrowotnej w celu
zapewnienia właściwego poziomu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Zdaniem NIK standaryzacja usług medycznych zwiększa prawdopodobieństwo, że w danym
procesie postępowania zostanie zastosowany najlepszy z możliwych wariantów. W praktyce
wykorzystywanie standaryzacji stanowi dowód działania zgodnie z najnowszą wiedzą, a ponadto
ma wpływ na czytelność kosztów funkcjonowania (dla usługodawcy i płatnika), co jest szczególne
istotne w sytuacji występowania stałego deficytu środków finansowych w ochronie zdrowia.
Należy przy tym mieć na względzie, że pojęcie „standardów medycznych” dotyczy wszystkich
organizacyjnych sfer działalności medycznej (w tym przypadku związanych z rehabilitacją
medyczną) i zawiera ono zarówno umocowane prawnie normy odnoszące się do określonych
działań w obszarze rehabilitacji medycznej, jak i zbiory rekomendacji dotyczące całości działań
zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych (wytyczne lub ścieżki postępowania), a także
model uznanych profesjonalnych działań leczniczych służących do oceny jakości świadczeń. (str. 14)
1.2.5. W Polsce nadal nie zostały uregulowane zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
co stwarza potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Pomimo, że już
3 lutego 2010 r. zakończono prace w Ministerstwie Zdrowia nad projektem ustawy o niektórych
zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających
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W konsultacji z samorządami wojewódzkimi.
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zastosowanie w ochronie zdrowia (projekt ten zawierał przepisy dotyczące wykonywania wybranych
zawodów medycznych, w tym zawodu fizjoterapeuty), to do czasu zakończenia kontroli nie została
wszczęta procedura ustawodawcza.
Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, który nie wprowadził przepisów
regulujących zawód fizjoterapeuty. Biorąc pod uwagę liczebność fizjoterapeutów w Polsce
(szacunkowo ok. 40 tysięcy) oraz ich istotne znaczenie w procesie rehabilitacji, w ocenie NIK,
niezbędne jest wprowadzenie ustawy, która uporządkowałaby i określiła m.in.: pojęcia związane
z postępowaniem fizjoterapeutycznym, zakres obowiązków i odpowiedzialności fizjoterapeutów,
w tym zagadnienia z zakresu świadczonych przez nich usług medycznych, sposób kształcenia
fizjoterapeutów, relacje między terapeutą a pacjentem, czy kwestie związane z samorządem
zawodowym. (str. 15)
1.2.6. W latach 2011–2013 (31 maja) nastąpił wzrost liczby specjalistów wykonujących zawód
w dziedzinach rehabilitacji leczniczej oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Wśród personelu
medycznego pracującego w placówkach ochrony zdrowia, w latach 2011 i 2012, nastąpił wzrost
liczby logopedów oraz fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych z wyższym wykształceniem.
Zmniejszyła się za to liczba terapeutów zajęciowych z wykształceniem średnim, techników
fizjoterapii oraz techników masażystów.
Zauważalne jest przy tym zjawisko terytorialnego zróżnicowania liczby lekarzy rehabilitacji.
W województwie łódzkim, podlaskim i mazowieckim było blisko dwukrotnie więcej specjalistów
wykonujących zawód w dziedzinie rehabilitacji medycznej, w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców,
niż w dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim (w latach 2011–2012).
Ministerstwo Zdrowia nie określiło wskaźników dotyczących liczby czynnych zawodowo lekarzy
specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny (także w zakresie rehabilitacji) w odniesieniu
do liczby mieszkańców. Minister nie był więc w stanie ocenić, czy liczba lekarzy poszczególnych
specjalności jest odpowiednia w stosunku do potrzeb i liczby świadczeniobiorców, a tym samym
skutecznie działać na rzecz zapewnienia odpowiedniej liczby specjalistów i równego dostępu
pacjentów do świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji leczniczej. (str. 16)
1.2.7. NFZ, w latach 2011–2013, wypłacił świadczeniodawcom 82.490,5 tys. zł za świadczenia
ponadlimitowe w rehabilitacji leczniczej, w sytuacji braku przesłanek określonych w art. 15
ustawy o działalności leczniczej i art. 19 ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej, tj. konieczności
natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia albo
zdrowia.
Należy podkreślić, że trzy Oddziały NFZ były w stanie dokonywać zmian umów do 45 dnia po upływie
okresu rozliczeniowego, finansując na podstawie aneksów świadczenia udzielone ponad pierwotnie
ustaloną wartość. Pozostałe natomiast finansowały świadczenia tzw. ponadlimitowe na podstawie
zawieranych ugód, w sytuacji braku przesłanek wynikających ze wspomnianych przepisów. NIK
zwracała już uwagę Ministrowi Zdrowia na konieczność systemowego uregulowania problemu
nadwykonań, przy okazji kontroli wykonania planu finansowego NFZ w 2009 r. (str. 24, 38)
1.2.8. Żaden z kontrolowanych świadczeniodawców – zobowiązanych do realizacji świadczeń
fizjoterapii domowej – nie wywiązywał się z obowiązku ich udzielania określonego w § 8 ust. 9
zarządzenia Prezesa NFZ Nr 53/2010. Świadczeniodawcy ci byli zobowiązani do realizacji świadczeń
fizjoterapii domowej na kwotę nie mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu w trakcie okresu
sprawozdawczego. Większość jednostek nie podejmowała działań mających na celu informowanie
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pacjentów o możliwościach i zasadach zapisów na wizyty udzielane w warunkach domowych. Nie
podejmowano również działań informacyjnych skierowanych do lekarzy.
Prezes NFZ wprowadził obowiązek realizacji świadczeń fizjoterapii w warunkach domowych dla
świadczeniodawców wykonujących fizjoterapię ambulatoryjną w § 8 ust. 8 zarządzenia Prezesa NFZ
Nr 53/2010/DSOZ z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza9 (dalej: zarządzenie Prezesa NFZ nr 53/2010), pomimo braku
podstaw prawnych do takiego działania. Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 30 sierpnia
2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej10 nie przewidział
takiego sposobu udzielania świadczeń (patrz: § 4 pkt 1 lit. b) oraz § 4 pkt 2) – świadczenia
gwarantowane z zakresu rehabilitacji są realizowane albo w warunkach ambulatoryjnych, albo
domowych – są to dwa różne warianty realizowania świadczeń. (str. 28, 41)
1.2.9. Minister Zdrowia nie wykorzystywał w wystarczającym stopniu informacji o realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego programach zdrowotnych dotyczących rehabilitacji
leczniczej – nie prowadził w tym zakresie bieżących analiz, porównań i innych prac analitycznych.
W latach 2010–2012 jednostki samorządu terytorialnego (JST) realizowały 404 własne programy
zdrowotne związane z rehabilitacją leczniczą. Środki finansowe przekazane z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego na realizację tych programów wyniosły w tym czasie 13.912,3 tys. zł. (str. 28)
1.2.10. Minister Zdrowia nie gromadził informacji o świadczeniach z zakresu rehabilitacji,
finansowanych ze środków podmiotów innych niż NFZ.
W ocenie NIK brak jest koordynacji działań instytucji finansujących rehabilitację leczniczą, społeczną
i zawodową: NFZ, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (KRUS), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
jednostek samorządu terytorialnego. Może to prowadzić do nieefektywnego wydatkowania
środków publicznych oraz stwarza możliwość podwójnego finansowania świadczeń tego rodzaju
przez różnych płatników. (str. 29)
1.2.11. Tworząc plany zakupów świadczeń oraz założeń do procesu kontraktowania i aneksowania
umów na lata 2011–2013, jak również ustalając wartość jednostek rozliczeniowych, OW NFZ
uwzględniały dostępne dane i wskaźniki, kierując się potrzebą zapewnienia równej dostępności
terytorialnej dla świadczeniodawców, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności. (str. 30)
1.2.12. W przebiegu skontrolowanych przez NIK 124 postępowań konkursowych i zbadanych 722
ofert, stwierdzono następujące istotne nieprawidłowości:
−− 22 oferty nie spełniały wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie świadczeń
gwarantowanych i zarządzeniu Prezesa NFZ nr 53/2010 w zakresie wymagań dotyczących
personelu i harmonogramu jego pracy, oraz posiadania sprzętu niezbędnego do realizacji
świadczeń, jak również sporządzenia i załączenia całej dokumentacji wymaganej zarządzeniem
Prezesa NFZ nr 46/2011/DSOZ z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania
dotyczących zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej11,
Zmienione zarządzeniami Prezesa NFZ: Nr 6/2011/DSOZ z 11 lutego 2011 r., Nr 30/2011/DSOZ z 29 czerwca 2011 r., Nr 40/2011/
DSOZ z 25 sierpnia 2011 r., Nr 52/2011/DSOZ z 30 września 2011, Nr 76/2012/DSOZP z 9 listopada 2012 r., Nr 9/2013/DSOZ
z 12 marca 2013 r.
Dz.
U. Nr 140, poz. 1145.
10
11 Zmienione zarządzeniami Prezesa NFZ: Nr 53/2011/DSOZ z dnia 30 września 2011 r., Nr 60/2012/DSOZ z dnia 12 października
2012 r.
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−− w przypadku 32 ofert, w 14 postępowaniach, komisje konkursowe niewłaściwie przyznały punkty
za kryteria jakości i ciągłości, co w dwóch przypadkach miało wpływ na wynik konkursu,
−− w 94 przypadkach oddziały NFZ nie złożyły właściwym organom zawiadomień o podejrzeniu
popełnienia wykroczenia, w związku ze stwierdzeniem wskazania w ofertach nieprawdziwych
informacji, tj. tzw. kłamstw ofertowych, stosownie do art. 193 pkt 7, w związku z art. 195 ustawy
o świadczeniach zdrowotnych,
−− w 208 przypadkach nie zastosowano procedury dokumentowania uzasadnień propozycji komisji
w zakresie zmiany ceny i liczby świadczeń odbiegających od propozycji ofertowych.
Analiza postępowań ujawniła niedoskonałości systemu informatycznego stosowanego
w procesie kontraktowania i generowania umów, polegające na: niepowiązaniu weryfikacji
formularza ofertowego z punktowaną przez system informatyczny ankietą, odzwierciedlającą
warunki wymagane i dodatkowo oceniane; możliwość podawania przez oferenta w formularzu
wykluczających się informacji; brak powiązania danych zawartych w ankiecie ofertowej i danych
wprowadzanych w formularzu ofertowym, co powodowało powstawanie nieprawidłowych
wyników automatycznej wyceny rankingowej oferty, a komisja sprawdzająca ofertę nie mogła
opierać się wyłącznie na wersji elektronicznej, lecz musiała ręcznie sprawdzać poszczególne pozycje
w ofercie. (str. 33)
1.2.13. Pięć Oddziałów zwiększyło poprzez aneksowanie umów ceny punktów rozliczeniowych,
w stosunku do wartości określonych na etapie rozstrzygnięcia konkursów ofert, co było niezgodne
z art. 158 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Łączna wartość dokonanych zmian wyniosła
11.224,4 tys. zł. (str. 36)
1.2.14. W latach 2011–2013, 17 skontrolowanych podmiotów leczniczych udzielało świadczeń
rehabilitacji leczniczej ze stratą. Jako przyczyny kontraktowania świadczeń poniżej ustalonych
i ponoszonych kosztów ich realizacji dyrektorzy poszczególnych jednostek wskazywali
m.in. na potrzebę zabezpieczenia świadczeń dla pacjentów, a także na brak przyzwolenia
społecznego i właścicielskiego samorządu terytorialnego na niepodpisanie umów z NFZ. (str. 40)
1.2.15. W przypadku jednego podmiotu leczniczego stwierdzono nielegalne pobieranie opłat,
w latach 2011–2013, od 319 ubezpieczonych pacjentów w łącznej kwocie 51,3 tys. zł.
Art. 5 pkt. 35 ustawy o świadczeniach zdrowotnych oraz art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności
leczniczej wskazuje, że w sytuacji gdy dane świadczenie zdrowotne znajdzie się na liście świadczeń
gwarantowanych świadczonych bezpłatnie, publiczne ZOZ nie mogą za nie pobierać opłat od osób
ubezpieczonych i uprawnionych. (str. 42)
1.2.16. W 14, spośród 18 skontrolowanych podmiotów leczniczych, zasoby służące wykonywaniu
świadczeń rehabilitacyjnych (warunki lokalowe, dostępność i kwalifikacje personelu oraz
zaopatrzenie w sprzęt) były zgodne zarówno ze złożoną ofertą, jak i z obowiązującymi wymaganiami
NFZ. U niemal 1/3 kontrolowanych świadczeniodawców stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie
pomieszczeń, w których były udzielane świadczenia rehabilitacyjne. (str. 43)
1.2.17. W przypadku prawie 45% skontrolowanych podmiotów listy oczekujących na świadczenia
rehabilitacji leczniczej nie zawierały wszystkich elementów wymaganych przepisami ustawy
o świadczeniach zdrowotnych. Natomiast w pięciu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości
w prowadzeniu list oczekujących powodujące niezapewnienie sprawiedliwego, równego,
niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
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Stwierdzone u świadczeniodawców nieprawidłowości w sposobie prowadzenia list oczekujących
na świadczenia rehabilitacji leczniczej miały wpływ na wiarygodność danych zbieranych
i publikowanych przez NFZ. (str. 47)
1.2.18. Połowa skontrolowanych podmiotów naruszyła obowiązujące regulacje przy przekazywaniu
do OW NFZ raportów statystycznych o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na
udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej. U ośmiu świadczeniodawców stwierdzono też
przypadki opóźnień w przekazywaniu tych raportów do OW NFZ. (str. 48)
1.2.19. W przypadku 14 świadczeniodawców, od 1 stycznia 2013 r., nie zapewniono pacjentom
możliwości umawiania się na wizyty drogą elektroniczną, co naruszało art. 23a ust. 1 ustawy
o świadczeniach zdrowotnych oraz w konsekwencji utrudniało dostęp do świadczeń
rehabilitacyjnych. (str. 49)

1.3 Uwagi końcowe i wnioski
1.3.1. Kluczowym zagadnieniem, bezpośrednio związanym z dokonującymi się w Polsce zmianami
demograficznymi, jest podniesienie efektywności i optymalizacja kosztowa obecnego modelu
rehabilitacji.
Zdaniem NIK pożądane byłoby stworzenie przez Ministra Zdrowia, przy wsparciu ekspertów,
nowych warunków organizacyjno-finansowych, zapewniających efektywniejsze wykorzystanie
środków pod względem ekonomicznym (więcej świadczeń za te same nakłady) oraz medycznym
(lepsze rezultaty zdrowotne). Zmiany w systemie rehabilitacji w Polsce powinny objąć zarówno
skalę i rozmieszczenie infrastruktury rehabilitacyjnej, jak i organizację procesu udzielania
świadczeń rehabilitacyjnych oraz ich finansowanie, przy zapewnieniu odpowiedniej koordynacji
działań.
Model rehabilitacji leczniczej w Polsce powinien uwzględniać efektywność terapii mierzoną za pomocą
uniwersalnych i obiektywnych wskaźników, które pozwalałyby na porównanie wyników leczenia
w różnych ośrodkach. Pacjent powinien wiedzieć, ile ma trwać jego rehabilitacja w celu osiągnięcia
założonych efektów i czy ten okres nie jest dłuższy od oferowanego w innym ośrodku12.
1.3.2. Koniecznym jest eliminowanie różnic geograficznych oraz objęcie rehabilitacją wszystkich
pacjentów, którzy jej potrzebują. Równość dostępu do rehabilitacji i uczestnictwo w życiu
społecznym wolne od jakiejkolwiek formy dyskryminacji są niezbędnymi warunkami nowoczesnego
i skutecznego modelu rehabilitacji.
1.3.3. Minister Zdrowia, w ścisłej współpracy ze środowiskiem medycznym, powinien podjąć
działania na rzecz opracowania i wprowadzenia standardów postępowania w rehabilitacji
leczniczej, poprzez realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 22 ust 5 ustawy o działalności
leczniczej.
1.3.4. Minister Zdrowia powinien również zapewnić szybkie zakończenie prac nad projektem
ustawy o zawodzie fizjoterapeuty regulującej zasady wykonywania tego zawodu.
1.3.5. Rehabilitacja lecznicza powinna stanowić istotny element spójnego i efektywnie
funkcjonującego systemu, obejmującego również rehabilitację społeczną i zawodową.
12 W ocenie NIK należałoby uwzględnić również koncepcję płacenia za wyniki, której podstawowym założeniem jest
powiązanie wynagrodzenia lub stawki z efektami pracy.
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W ocenie NIK Minister Zdrowia, we współpracy z instytucjami realizującymi zadania związane
z różnymi formami rehabilitacji (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, NFZ, PFRON, ZUS, KRUS,
firmy ubezpieczeniowe czy organizacje osób niepełnosprawnych), powinien podjąć działania
w celu poprawy efektywności funkcjonowania i lepszej koordynacji systemu rehabilitacji w Polsce,
obejmującego rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną.
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2.1 	Minister Zdrowia
2.1.1. K
 ształtowanie polityki zdrowotnej państwa w dziedzinie rehabilitacji leczniczej w celu
poprawy stanu zdrowia obywateli
1.	Minister Zdrowia, zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi:
„Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy
postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach
wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości
świadczeń zdrowotnych”, posiadał umocowanie do określenia, w drodze rozporządzenia,
standardów postępowania i procedur wykonywanych w zakładach opieki zdrowotnej w celu
zapewnienia właściwego poziomu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych13.
Pomimo tego standardy postępowania w rehabilitacji leczniczej nie zostały opracowane.
Zarządzeniem z 10 sierpnia 2011 r. Minister Zdrowia powołał Zespół opiniodawczo-doradczy
ds. opracowania standardów postępowania w rehabilitacji leczniczej 14. Zespół odbył w sumie
13 posiedzeń (ostatnie 27 lipca 2012 r.). W jego pracach, obok ekspertów z różnych dziedzin
medycyny, brali udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ. Zespół opracował tylko
propozycje nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, które przekazał Ministrowi Zdrowia
2 października 2012 r. razem z podsumowaniem prac Zespołu.
W okresie objętym kontrolą w Ministerstwie Zdrowia nie wykonywano oraz nie zlecano analiz
i opracowań eksperckich w zakresie rehabilitacji leczniczej, które mogłyby ułatwić stworzenie takich
standardów. Nie powstały również strategie i programy dotyczące rehabilitacji leczniczej.
W ocenie NIK, z uwagi na istotne znaczenie rehabilitacji leczniczej, opracowanie standardów
postępowania sprzyjałoby poprawie jakości i efektywności leczenia pacjentów. Zauważyć należy,
że standaryzacja usług medycznych zwiększa prawdopodobieństwo, że w danym procesie
postępowania zostanie zastosowany najlepszy z możliwych wariantów, zgodny z aktualną wiedzą
na ten temat. W praktyce wykorzystywanie standaryzacji stanowi dowód działania zgodnie
z najnowszą wiedzą. Ponadto koszty funkcjonowania stają się czytelniejsze (i dla usługodawcy, i dla
płatnika), co jest szczególne istotne w Polsce, gdzie występuje stały deficyt środków finansowych
w ochronie zdrowia.
Na potrzebę standaryzacji postępowania w rehabilitacji leczniczej wskazywali m.in.:
1) Sekcja Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS)
Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji i Europejskiej Akademii Rehabilitacji
Medycznej w „Białej Księdze Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie” (str. 29), cyt.: „ konieczne
jest podjęcie następujących działań: (…) ustanowienie powszechnie obowiązujących wysokich
standardów opieki zdrowotnej popartych dowodami naukowymi. Standardy powinny uwzględniać
monitorowanie jakości usług, jak i dostęp do technologii wspomagających funkcjonowanie”;

13 Art. 9 ust. 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – obowiązujący do 30 czerwca 2011 r. oraz 22 ust. 5
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2) dr n. med. Marek Krasuski w stanowisku wyrażonym w piśmie z dnia 13 grudnia 2010 r.
do Ministerstwa Zdrowia dot. wytycznych w dziedzinie rehabilitacji medycznej, cyt.: „Zwracam się
z prośbą o akceptację przez Ministerstwo Zdrowia proponowanych Wytycznych Krajowego
Konsultanta w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, a następnie rozpoczęcie prac nad budowaniem
w oparciu o te wytyczne standardów w rehabilitacji medycznej. Nadal deklaruję dalszą pomoc
w pracach nad standardami”;
3) Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz w stanowisku wyrażonym w wyjaśnieniach z dnia 20 listopada
2013 r. znak: NFZ/CF/DSOZ/2013/076/1416/W/31816/DRM, cyt.: „…głównym problemem i barierą
w efektywnej rehabilitacji jest brak określonych standardów postępowania rehabilitacyjnego.
Prowadzi to do zjawiska nadmiernej ilości wystawianych przez lekarzy skierowań na rehabilitację,
bez względu na rzeczywiste potrzeby pacjentów, wynikające z ich stanu zdrowia. W sytuacji, gdy
każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, np. lekarz POZ, może wystawić skierowanie na zabiegi
fizjoterapeutyczne, pojawia się problem różnej jakości świadczeń oraz długiego oczekiwania
na udzielenie świadczenia. (…) tworzenie nowych ośrodków realizujących świadczenia
rehabilitacyjne, nie będzie prowadzić do zwiększenia efektywności leczenia czy skrócenia
czasu oczekiwania na te kolejki. Efekt leczniczy należy ocenić nie liczbą placówek realizujących
rehabilitację, ale przy użyciu mierzalnych czynników, skal, testów. Podstawowymi narzędziami
służącymi temu celowi są standardy postępowania medycznego, które powinno być określone
przez MZ przy współpracy środowiska medycznego. Standardy te pomogłyby uwzględnić
rzeczywiste potrzeby zdrowotne pacjentów i tym samym przyczynić się do zwiększenia jakości
świadczeń rehabilitacyjnych”;
4)	Maciej Dercz w komentarzu do ustawy o działalności leczniczej (ABC, 2012 r), wg którego:
„Wydaje się, że obecnie ze względu na istotny postęp wiedzy medycznej niewystarczające jest
pozostawienie MZ fakultatywnej możliwości wydania rozporządzenia w sprawie standardów
postępowania i procedur medycznych. Dlatego ustawodawca powinien w przepisach
komentowanej ustawy lub w innej ustawie odrębnej zapisać jako obligatoryjne ustawowe wytyczne
dla MZ, w oparciu o które kształtowane będą, wzorem większości krajów europejskich, standardy
postępowania we wszystkich kluczowych dyscyplinach medycznych”.
2.	Minister Zdrowia nie zakończył prac nad regulacją zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
wskutek czego zawód ten nadal pozostaje nieuregulowany i mogą go wykonywać także osoby bez
odpowiedniego przygotowania.
Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia 3 lutego 2010 r. przyjęło projekt ustawy o niektórych zawodach
medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie
w ochronie zdrowia, który regulował kwalifikacje i zasady wykonywania wybranych zawodów
medycznych, w tym zawodu fizjoterapeuty. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazywano,
że konieczność uregulowania zawodów medycznych wynika z faktu, że świadczenia zdrowotne
powinny być udzielane przez osoby odpowiednio do tego przygotowane. Należało więc określić
warunki udzielania świadczeń i kwalifikacje zawodowe osób ich udzielających. W sytuacji
nieuregulowania zawodów medycznych, a tym samym braku rejestru osób wykonujących zawody
medyczne, Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje wiedzą o ich liczbie i kwalifikacjach. Projekt ustawy
został zwrócony do Ministerstwa Zdrowia 25 sierpnia 2011 r., w związku z brakiem możliwości
zakończenia prac ustawodawczych w poprzedniej kadencji Parlamentu.
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Przyczyną wstrzymania prac nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych
i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie
zdrowia, był fakt realizowania przez Radę Ministrów programu prac deregulacyjnych. Jednak
w Ministerstwie Zdrowia uznano, że regulacja prawna dotycząca zawodu fizjoterapeuty ma
odmienną specyfikę, a uregulowane powinny być też kwestie dotyczące samorządu zawodowego
oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej i w związku z tym regulacja ta powinna być ujęta całościowo
w oddzielnym akcie prawnym.
Konieczność pilnego rozpoczęcia prac nad projektem ustawy regulującej zawód fizjoterapeuty
potwierdził Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii w stanowisku z dnia 30 czerwca 2012 r.
Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska i Polskie Towarzystwo Fizjoterapii zgłosiły swoje propozycje
regulacji. W Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia, w oparciu o te dwa dokumenty,
prowadzone były prace nad projektem ustawy. Do chwili obecnej brak jest aktu prawnego
regulującego zawód fizjoterapeuty.
3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin
medycyny za priorytetowe15, rehabilitacja medyczna została umieszczona w wykazie dziedzin
priorytetowych. Miało to spowodować wzrost zainteresowania lekarzy podejmowaniem szkolenia
specjalistycznego w tej dziedzinie, ze względu na możliwość ustalenia wyższego miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego lekarza rezydenta odbywającego szkolenie specjalistyczne
w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową i przyczynić się do zwiększenia liczby lekarzy
wyspecjalizowanych w rehabilitacji medycznej.
Z dniem 1 stycznia 2013 r., rehabilitacja medyczna przestała być uznawana za dziedzinę
priorytetową16. Określając nowy katalog dziedzin priorytetowych Minister Zdrowia wziął pod uwagę
wzrost liczby lekarzy specjalistów oraz odbywających specjalizację, w zestawieniu z możliwościami
finansowymi resortu zdrowia. W latach 2008 – 2011 następował corocznie wzrost liczby specjalistów
z dziedziny rehabilitacji leczniczej czynnych zawodowo, z 1.296 w 2008 r. do 1.547 na dzień 31 maja
2013 r. Na wykreślenie rehabilitacji medycznej z katalogu dziedzin priorytetowych miały również
wpływ pisma z Ministerstwa Finansów, w których podnosząc ograniczenia budżetowe, wskazywano
na konieczność podjęcia działań ograniczających wysokość kosztów kształcenia lekarzy w trybie
rezydentury, które są bardziej kosztochłonne z uwagi na wyższe wynagrodzenie zasadnicze należne
lekarzom w trakcie specjalizacji z dziedzin medycyny uznanych za priorytetowe.
W latach 2011–2012, najwięcej specjalistów wykonujących zawód w dziedzinie rehabilitacji
medycznej było w województwie łódzkim, podlaskim i mazowieckim, najmniej – w dolnośląskim,
lubuskim i wielkopolskim17. W dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, najwięcej specjalistów
było w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim, najmniej
– w województwie opolskim, lubuskim i podlaskim18.

15 Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 709.
16 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U.
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z 2012, poz. 1489) nie zawiera „rehabilitacji medycznej”.
W
przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to w 2011 r.: łódzkie – 5,49; podlaskie – 5,08; mazowieckie – 4,67; dolnośląskie
17
– 2,19, lubuskie – 2,54; wielkopolskie – 2,60; w 2012 r.: łódzkie – 5,98; podlaskie – 5,51; mazowieckie – 5,00; dolnośląskie
– 2,44; lubuskie – 2,74; wielkopolskie – 2,80.
18 W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to w 2011 r.: kujawsko – pomorskie – 2,75; dolnośląskie – 2,57;
zachodniopomorskie – 2,44; opolskie – 0,10; lubuskie – 0,20; podlaskie – 0,33; w 2012 r.: dolnośląskie – 2, 78; kujawsko-pomorskie – 2,77; zachodniopomorskie – 2,61; opolskie – 0,10; lubuskie – 0,20; podlaskie – 0,33.
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W okresie objętym kontrolą, zarówno wykorzystanie przyznanych miejsc rezydenckich, jak
i pozarezydenckich w zakresie rehabilitacji medycznej kształtowało się na niskim poziomie. Wyższy
stopień wykorzystania miejsc pozarezydenckich miał miejsce w zakresie balneologii i medycyny
fizykalnej19.
Główną przyczyną niewykorzystania części przyznanych, w latach 2011–2013, miejsc rezydenckich
i pozarezydenckich w dziedzinie rehabilitacja medyczna oraz miejsc pozarezydenckich w dziedzinie
balneologia i medycyna fizykalna było małe zainteresowanie lekarzy ww. dziedzinami.
Pomimo tego, w latach 2011–2013 (do 31 maja) nastąpił wzrost liczby specjalistów wykonujących
zawód w dziedzinach rehabilitacji medycznej oraz balneologii i medycyny fizykalnej 20. Wśród
personelu medycznego pracującego w placówkach ochrony zdrowia, w latach 2011 i 201221, nastąpił
wzrost liczby fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym z 13.001 do 14.139; logopedów z 844
do 894; terapeutów zajęciowych z wyższym wykształceniem z 783 do 851. Zmniejszyła się za to
liczba terapeutów zajęciowych z wykształceniem średnim z 1.417 do 1.379; techników fizjoterapii
z 7.578 do 6.856 oraz techników masażystów z 1.828 do 1.631.
Na koszty związane z prowadzonymi specjalizacjami w dziedzinie rehabilitacji medycznej Minister
Zdrowia corocznie zwiększał środki: w 2011 r. była to kwota 8.959,6 tys. zł, w 2012 r. – 9.284,1 tys. zł.,
a w 2013 – 9.457,1 tys. zł. W odniesieniu do wydatków poniesionych na wszystkie rezydentury22,
stanowiło to odpowiednio: w 2011 r. – 1,7%, w 2012 r. – 1,6%, a w I i II kw. 2013 r. – 2,7%.
Ministerstwo Zdrowia nie określiło wskaźników dotyczących liczby czynnych zawodowo lekarzy
specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny (także w zakresie rehabilitacji), w odniesieniu
do liczby mieszkańców. Minister nie był więc w stanie ocenić, czy liczba lekarzy poszczególnych
specjalności jest odpowiednia w stosunku do potrzeb i liczby świadczeniobiorców, a tym samym
skutecznie działać na rzecz zapewnienia odpowiedniej liczby specjalistów i równego dostępu
pacjentów do świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
Problem stworzenia takiego modelu planowania kadr medycznych, który pozwalałby na określenie
właściwych wskaźników występuje w skali całej Unii Europejskiej (UE). W celu opracowania modelu
planowania kadr, UE prowadzi projekt Joint Action on health workforce planning (wspólne działanie
na rzecz planowania kadr medycznych), w którym uczestniczy również Ministerstwo Zdrowia23.
Ministerstwo, pismem z 18 sierpnia 2013 r., zwróciło się do organizacji skupiającej lekarzy
specjalistów w ok. 50 dziedzinach medycyny z państw UE (European Union of Medical Specialists)
z prośbą o przekazanie informacji dotyczących wskaźników liczby specjalistów w przeliczeniu
na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych krajach członkowskich UE. Ministerstwo nie otrzymało
odpowiedzi na to pismo do czasu zakończenia badań kontrolnych.

19 Wykorzystanie miejsc rezydenckich w zakresie rehabilitacji medycznej: w 2011 r. – 27,81%, w 2012 r. – 37,88%, w 2013 r.
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– 30,71%. Wykorzystanie miejsc pozarezydenckich w dziedzinie rehabilitacji medycznej: w 2011 r. – 33,92%, w 2012 r.
– 26,78%, w 2013 r. – 27,70%. Wykorzystanie miejsc pozarezydenckich w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej: w 2011 r.
– 95,65%, w 2012 r. – 68,75%, w 2013 r. – 63,49%.
Rehabilitacja medyczna w 2011 r. – 1.428 osób, w 2012 r. – 1.519 osób, w 2013 (do 31 maja) – 1.547 osób; balneologia
i medycyna fizykalna – 2011 r. – 463 osoby, 2012 r. – 491 osób, 2013 r. (do 31 maja) – 496 osób.
Dane statystyczne dot. personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych zbierane są co roku przez CSIOZ,
wg stanu na 31 grudnia. Dane za 2013 r. będą zbierane w 2014 r.
2011 r. – 527.007.000,00 zł, 2012 r. – 566.611.000,00 zł, 2013 r. (I i II kw.) – 353.985.000,00 zł.
Projekt rozpoczęto 11 kwietnia 2013 r. i trwać będzie 3 lata.
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4. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia24,
do zadań powoływanych przez Ministra Zdrowia konsultantów krajowych z poszczególnych
dziedzin medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, należy
sporządzanie rocznego raportu dokumentującego wykonywanie zadań w zakresie obejmującym
reprezentowaną przez danego konsultanta dziedzinę.
Opracowania konsultantów krajowych i wojewódzkich w dziedzinach rehabilitacji medycznej,
fizjoterapii oraz balneologii i medycyny fizykalnej, zawierające ogólną ocenę danej dziedziny,
informacje o dostępności świadczeń zdrowotnych, prognozy zapotrzebowania na usługi zdrowotne
oraz informacje o nadzorze nad szkoleniem podyplomowym, Ministerstwo Zdrowia wykorzystywało
w szczególności podczas planowania liczby miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy będą odbywać
szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury. Dane ze sprawozdań wykorzystywano także
do ustalania wykazu dziedzin priorytetowych. Ponadto sprawozdania konsultantów krajowych
umieszczane były na stronach internetowych Ministerstwa.
5. Od 2010 r. dwukrotnie dokonano nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 sierpnia
2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i opracowano projekt
trzeciej nowelizacji.
W rozporządzeniu z 25 czerwca 2010 r.25, które miało zastosowanie do świadczeń gwarantowanych
udzielanych od 1 lipca 2010 r. wprowadzono zapisy umożliwiające przedłużenie czasu trwania
rehabilitacji leczniczej, jeżeli przemawiały za tym względy medyczne i cel leczniczy. Przesłanką
wprowadzenia możliwości przedłużenia czasu trwania rehabilitacji leczniczej było uwzględnienie
specyfiki poszczególnych świadczeń i dostosowanie ich do potrzeb medycznych konkretnego
pacjenta.
Zmian wprowadzonych rozporządzeniem z 6 października 2010 r. 26, które miało zastosowanie
do świadczeń gwarantowanych udzielanych od 1 stycznia 2011 r., dokonano na wniosek Prezesa
NFZ. Dotyczyły one rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej realizowanej w warunkach
stacjonarnych. Zmiany te wynikały z planu wprowadzenia Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)
oraz związanego z tym uszczegółowienia opisu świadczeń gwarantowanych o procedury medyczne
i jednostki chorobowe (załącznik nr 3 – wykaz procedur medycznych wg klasyfikacji ICD-9 oraz
wykaz jednostek chorobowych wg klasyfikacji ICD-10), a także doprecyzowania wymagań
i warunków realizacji świadczeń oraz wydzielenia świadczeń gwarantowanych, które mogą
być udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków (załącznik nr 4). Wprowadzone zmiany
jedynie doprecyzowywały warunki udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji neurologicznej
i kardiologicznej. W kolejnych nowelizacjach nie wprowadzono nowych, ani nie wykreślono
żadnego świadczenia gwarantowanego. Nie wymagały więc one uzyskania rekomendacji Prezesa
Agencji Oceny Technologii Medycznych. Projekt trzeciej nowelizacji rozporządzenia, przygotowany
przez Zespół do spraw opracowania standardów w rehabilitacji medycznej, został przekazany
Ministrowi Zdrowia 2 października 2012 r. Zespół proponował:
−− zarezerwowanie prawa do udzielania konsultacji w gabinetach rehabilitacji medycznej dla
odpowiednio wykształconych lekarzy tej specjalności (przyznanie uprawnień do udzielanych
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24 Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 ze zm.
25 Dz. U. Nr 115, poz. 774.
26 Dz. U. Nr 192, poz. 1286.
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świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej specjalistom z innych dziedzin27
spowoduje obniżenie jakości udzielanych świadczeń i stanowić będzie czynnik demobilizujący
potencjalnych kandydatów do studiów specjalizacyjnych z zakresu rehabilitacji medycznej),
−− możliwość rozszerzenia prawa do wystawiania skierowań do poradni rehabilitacyjnej na lekarzy
innych niż „podstawowej opieki zdrowotnej”, co miało na celu zwiększenie dostępności
do świadczeń rehabilitacyjnych,
−− ustalenie 14 dniowego terminu ważności skierowania na zabieg fizjoterapeutyczny (zamiast
30 dni), aby nie odwlekać zaleconego leczenia, co mogłoby spowodować pogorszenie stanu
klinicznego pacjenta,
−− określanie przez lekarza, w skierowaniach na zabiegi rehabilitacyjne, parametrów zabiegów,
co miało na celu zmobilizowanie lekarzy do wystawiania dokładnych skierowań, podniesienie
jakości udzielanych świadczeń oraz wyłączenie lekarzy-nieprofesjonalistów, z możliwości
udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
−− możliwość wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych przez specjalistę w dziedzinie
fizjoterapii lub magistra fizjoterapii, co miało na celu podniesienie jakości udzielanych świadczeń
oraz mobilizację fizjoterapeutów do dalszej edukacji własnej,
−− usunięcie dolnego limitu czasu pobytu pacjentów na oddziałach rehabilitacji ogólnoustrojowej
realizowanej w warunkach stacjonarnych.
Projekt był poddany konsultacjom międzyresortowym oraz społecznym28 i został uzgodniony z NFZ
20 września 2013 r. W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie dostępności świadczeń
poprzez rozszerzenie katalogu lekarzy, oddziałów i poradni uprawnionych do wystawiania
skierowań na poszczególne rodzaje rehabilitacji; uaktualnienie nazewnictwa zabiegów, urządzeń
i procedur; wyodrębnienie świadczenia dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym w zakresie
rehabilitacji ogólnoustrojowej, realizowanej w warunkach ośrodka/oddziału dziennego;
uzupełnienie kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń o osoby kształcące się w nowym
systemie edukacji; usunięcie dolnego limitu czasu pobytu pacjentów na oddziałach rehabilitacji
ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach stacjonarnych.
Zgodnie z art. 85 pkt 2 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych29, dotychczasowe akty
wykonawcze wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach zdrowotnych zachowują moc
nie dłużej niż 24 miesiące od wejścia w życie ustawy o refundacji leków. Oznaczało to konieczność
wydania nowego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji
leczniczej do 1 stycznia 2014 r. Projekt rozporządzenia został przekazany do Rządowego Centrum
Legislacji 27 września 2013 r., a 28 września 2013 r. został zwolniony z Komisji Prawniczej.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1522) weszło w życie 27 grudnia 2013 r.
6. W ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia
Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010–2012 POLKARD” (zwanego dalej

27 Obecnie, uprawnienia do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych specjaliści z innych dziedzin nabywają po miesięcznym,
czy nawet dwutygodniowym stażu w oddziale rehabilitacyjnym.
28 Uwagi można było zgłaszać do 12 sierpnia 2013 r.
29 Dz. U. Nr 122, poz. 696 ze zm.
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„Programem”)30 w zakresie rehabilitacji realizowane były następujące zadania: „Zakup aparatury
medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu”31 oraz „Zakup aparatury dla
oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”.
Cel Programu odnoszący się do ww. zadań realizowany był poprzez doposażenie i wymianę
wyeksploatowanego sprzętu medycznego. W latach 2010–2012 zakupiono m.in. defibrylatory,
aparaty EKG, zestawy do treningów cykloergometrycznych, systemy do prowadzenia rehabilitacji
kardiologicznej, zestawy do telemetrycznego monitorowania pacjentów, zestawy do prób
wysiłkowych EKG, sterowane komputerowo systemy do ćwiczeń równowagi z zastosowaniem
zastępczego sprzężenia zwrotnego, urządzenia do nauki chodu z częściowym odciążeniem masy
ciała, cykloergometry rehabilitacyjne, rotory elektryczne, itp.
Minister Zdrowia ogłosił trzy konkursy ofert na realizację zadań w zakresie rehabilitacji leczniczej
w ramach Programu (spośród ogółem siedmiu dotyczących tych zadań) z uchybieniem
ustawowego terminu, określonego w art. 48 ust. 5 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, zgodnie
z którym o przeprowadzeniu konkursu ofert ogłasza się co najmniej na 15 dni przed upływem
wyznaczonego terminu ich składania32. Przyczyną wyznaczenia takich terminów było błędne
założenie, iż rozpoczynały one bieg w dniu ogłoszenia.
Ponadto niezgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 zarządzenia Ministra Zdrowia z 11 marca 2010 r. w sprawie
prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych33, w pięciu ogłoszeniach
dotyczących wyboru realizatorów zadań34 nie podano informacji o możliwości uwzględnienia oferty
po upływie terminów, określonych w ogłoszeniu, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie
terminu nastąpiło bez jego winy.
Wartość umów zawartych w wyniku ww. konkursów ofert wyniosła 5.552,8 tys. zł.
2.1.2. Współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w zakresie
oceny dostępności rehabilitacji leczniczej
1.	Minister Zdrowia nie dokonywał oceny dostępności świadczeń rehabilitacji leczniczej
w konsultacji z samorządami wojewódzkimi, do czego był zobowiązany stosownie do art. 11. ust. 1
pkt 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, ocena dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji
leczniczej odbywa się w przypadku zgłaszanych przez samorządy problemów z dostępnością
do tych świadczeń. W latach 2011–2013 samorządy wojewódzkie nie zgłaszały żadnych sygnałów
o występujących problemach. Minister stoi na stanowisku, że celem wprowadzenia powyższego
30 Którego głównym celem było wsparcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez działania na rzecz
31
32

33
34
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wyrównywania dysproporcji w dostępie pacjentów do świadczeń zdrowotnych, spowodowanych wyposażeniem
w odpowiedni sprzęt.
W roku 2011 zadanie pn. „Zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Rehabilitacji Neurologicznej”.
Konkursy na wybór realizatorów następujących zadań pn.: „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji
pacjentów po udarze mózgu” na rok 2010; „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną:
aparatów EKG, systemów do testów wysiłkowych z bieżnią lub rowerem, zestawów do treningu na cykloergometrach
z min. czterema stanowiskami monitorowanymi; zestawów reanimacyjnych: defibrylator, worek z maską ambu, sprzęt
do udrażniania dróg oddechowych” na rok 2010; „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów
po udarze mózgu” na rok 2012.
Dz. Urz. MZ Nr 4, poz. 32.
Zadania pn.: „Zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną” – na rok 2011 i 2012, „Zakup
aparatury medycznej dla Oddziałów Rehabilitacji Neurologicznej” – na rok 2011, „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów
rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu” – na rok 2012 i 2013.

wa ż niejsze w y niki kontroli

przepisu było wyłącznie, wynikające z konstytucyjnych uprawnień Ministra Zdrowia, dokonywanie
przez niego bieżącej oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w konsultacji
z samorządami wojewódzkimi, w sytuacji pojawiających się problemów w zakresie dostępności.
Zdaniem Ministra przepis powyższy nie powinien być rozumiany w sposób, który stanowiłby
samoistną i samodzielną podstawę do dokonywania oceny we współpracy z samorządami
wojewódzkimi polegającą na stałym i okresowym dokonywaniu tej oceny i dokumentowaniu
jej wyników a normę prawną z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych należy
rozumieć odmiennie, niż w pierwszej kolejności dostarczają wnioski płynące z wykładni
gramatycznej tego przepisu.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych: „Do zadań ministra właściwego
do spraw zdrowia w zakresie objętym ustawą należy w szczególności (...) ocena dostępności
do świadczeń opieki zdrowotnej w konsultacji z samorządami wojewódzkimi”. Przepis ten jest
wyrazem nałożenia na władze publiczne zadania w zakresie zapewnienia równego dostępu
do świadczeń, a jednocześnie jest prawnym dopełnieniem regulacji ujętej w art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej35 stanowiącym, że „W celu realizacji
swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała, na zasadach i w trybie
określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu,
z (...) organami samorządu terytorialnego”.
Zdaniem NIK ocena dostępności świadczeń rehabilitacyjnych, dokonywana przez Ministra
we współpracy z samorządem wojewódzkim, powinna być stała i udokumentowana, bowiem
informacje w tym zakresie są niezbędne przy podejmowaniu decyzji kształtujących politykę
zdrowotną państwa (m.in. kształcenie kadr medycznych oraz ocena działalności NFZ mająca wpływ
na dostępność świadczeń rehabilitacyjnych). Sporadyczne i fragmentaryczne działania, które nie
są oparte o stały przepływ informacji pomiędzy podmiotami i organami współodpowiedzialnymi
za system opieki zdrowotnej, mogą okazać się nieefektywne36.
2. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o świadczeniach zdrowotnych do zadań ministra
właściwego do spraw zdrowia należy sprawowanie nadzoru nad ubezpieczeniem zdrowotnym
w zakresie określonym w dziale VII tej ustawy. W ramach tego nadzoru Minister Zdrowia badał,
w trybie art. 163 ww. ustawy, poszczególne uchwały Rady NFZ oraz zarządzenia Prezesa NFZ, w tym
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
mając możliwość stwierdzenia ich nieważności, w całości lub w części, w przypadku, gdy naruszają
one prawo lub prowadzą do niewłaściwego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej lub
też do niezrównoważenia przychodów i kosztów NFZ. W latach 2011–2013 Minister Zdrowia nie
stwierdził nieważności ww. zarządzeń, decyzji lub uchwał.
2.1. W dostępie do świadczeń rehabilitacji leczniczej występowało znaczne zróżnicowanie
regionalne, np. wskaźnik dotyczący liczby rozliczonych jednostek w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
w przypadku lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej w województwie mazowieckim,
wynosił w 2011 r. 2,3 podczas, gdy w województwach wielkopolskim i lubuskim – 0,3, czyli był
o 87% niższy. Analogiczny wskaźnik w przypadku fizjoterapii ambulatoryjnej najwyższy był

35 Dz. U. z 2013 r. poz. 743 ze zm.
36 Należy podkreślić, iż na konieczność systematycznej oceny dostępności świadczeń zdrowotnych, w odniesieniu

do świadczeń stomatologicznych, zwracała już uwagę Najwyższa Izba Kontroli (Informacja o wynikach kontroli „Dostępność
i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych”. Warszawa, lipiec 2013 r. ).
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w przypadku, gdy naruszają one prawo lub prowadzą do niewłaściwego zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej lub też do niezrównoważenia przychodów i kosztów NFZ.
W latach 2011 – 2013 Minister Zdrowia nie stwierdził nieważności ww. zarządzeń, decyzji lub
uchwał.
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37 Podobne zróżnicowania występowały w pozostałych zakresach rehabilitacji leczniczej oraz w 2012 r.
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38. Ogółem w latach 2011 – 2013 (wg stanu na dzień 30 września 2013 r., w ujęciu
zdrowia
natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia albo
kasowym) wartość świadczeń ponadlimitowych, opłaconych przez NFZ wyniosła
zdrowia38. Ogółem w latach 2011–2013 (wg stanu na dzień 30 września 2013 r., w ujęciu kasowym)
82.490,5 tys. zł, co ilustruje poniższe zestawienie:
wartość świadczeń ponadlimitowych, opłaconych przez NFZ wyniosła 82.490,5 tys. zł, co ilustruje
poniższe zestawienie:
Świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 15 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i art. 19
ustawy świadczeniach zdrowotnych dotyczące stanów nagłych i niespodziewanych, których nie można
przewidzieć (np. pacjenci z udarem mózgu, zawałem serca, poszkodowani w wypadkach). To, że świadczenia
ponadlimitowe udzielone zostały w warunkach określonych w art. 15 ustawy o działalności leczniczej i art. 19
ustawy o świadczeniach zdrowotnych winien wykazać świadczeniodawca dochodzący od NFZ wynagrodzenia za
świadczenia ponadlimitowe. Zgodnie z art. 6 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.
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Lp.

Województwo

Wartość wypłaconych świadczeń ponadlimitowych
(w zł)
w 2011 r.

1.

dolnośląskie

2.

w 2012 r.

Razem

w 2013 r.*

2 152 245,68

3 835 001,50

1 206 415,40

7 193 662,58

kujawsko-pomorskie

0,00

444 169,00

0,00

444 169,00

3.

lubelskie

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

lubuskie

1 007 669,37

1 724 316,30

0,00

2 731 985,67

5.

łódzkie

0,00

0,00

1 001 306,40

1 001 306,40

6.

małopolskie

3 025 087,67

558 094,60

1 945 505,74

5 528 688,01

7.

mazowieckie

18 415 304,18

20 909 638,68

4 338 047,33

43 662 990,19

8.

opolskie

1 197 709,05

2 007 064,33

1 526 652,05

4 731 425,43

9.

podkarpackie

0,00

187 360,00

0,00

187 360,00

10.

podlaskie

231 281,89

1 365 809,58

60 882,66

1 657 974,13

11.

pomorskie

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

śląskie

4 895 155,09

5 551 068,20

0,00

10 446 223,29

13.

świętokrzyskie

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

warmińsko-mazurskie

542 905,91

347 506,70

378 421,10

1 268 833,71

15.

wielkopolskie

0,00

665 048,15

0,00

665 048,15

16.

zachodniopomorskie

0,00

0,00

2 970 816,61

2 970 816,61

17.

OGÓŁEM

31 467 358,84

37 595 077,04

13 428 047,29

82 490 483,17

* wg stanu na 30.09.2013 r.
Źródło: Informacja Prezesa NFZ z 20.11.2013 r. znak: NFZ/CF/DSOZ/2013/076/1416/W/31816/DRM.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia oraz NFZ, zapłata za świadczenia wykonane ponad
limit ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy w danej pozycji planu finansowego, w tym przypadku
w rehabilitacji leczniczej, pozostały niewykorzystane wolne środki finansowe na koniec roku.
Wówczas, po dokonaniu analizy realizacji świadczeń w danym roku, OW NFZ typują świadczenia,
które pomimo że nie zachodziła przesłanka natychmiastowego udzielania świadczenia
zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, uznane zostały z uwagi na swoją
specyfikę i charakter za świadczenia priorytetowe. Zawieranie ugód odbywa się także w oparciu
o wytyczne z Centrali NFZ, które regulują kwestie podstaw, zasad i terminów ich zawierania.
Podstawę prawną dla zawarcia ugód ze świadczeniodawcami stanowi przepis art. 917 ustawy
Kodeks cywilny, natomiast przepis art. 155 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych przesądza,
że do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy k.c., jeżeli przepisy
ustawy o świadczeniach nie stanowią inaczej. Doświadczenia NFZ oparte na linii orzeczniczej
sądów korzystnej dla świadczeniodawców, wskazują na szerokie ujmowanie przypadków, w których
przyjmuje się, że świadczenia udzielone zostały w ramach przymusu ustawowego.
Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, iż w wyniku kontroli wykonania planu finansowego NFZ 39,
zwracała Ministrowi Zdrowia uwagę na konieczność systemowego uregulowania problemu
nadwykonań.
39 M.in. Informacja o wynikach kontroli wykonania planu finansowego NFZ w 2009 r. Warszawa, styczeń 2011 r. W trakcie tej
kontroli szczegółowo badano zagadnienia dotyczące finansowania nadwykonań.
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W przypadku świadczeń rehabilitacji leczniczej, nie zachodzi przesłanka natychmiastowego
udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia albo zdrowia, gdyż
świadczenia te zawsze można przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej kilku dni)
i są one w przeważającej mierze poprzedzane udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi z zakresu
lecznictwa szpitalnego.
Powyższe stanowisko w pełni poparła była Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz, która na posiedzeniu
Komisji Zdrowia nr 91 w dniu 12 września 2013 r. – gdzie rozpatrywano „Sprawozdanie finansowe
Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2012” (druk nr 1615) – stwierdziła m.in., cyt.: „Nie można
przyjąć ogólnie filozofii do wszystkich procesów – trzeba się odnosić do rodzaju świadczeń i zakresu,
którego sprawy dotyczą. Inna sytuacja jest w świadczeniach, które co do zasady nie są ratującymi
życie, jak rehabilitacja, opieka długoterminowa lub tego rodzaju, a szpitalnych, o których można
dyskutować, czy są ratujące życie, czy nie. Nie można przyjąć jako zasady – biorąc pod uwagę także
odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych – że na jakimś etapie zdecydujemy
się zapłacić, ponieważ orzecznictwo sądów jest bardzo różne. Dużo spraw oddziały wygrywają
na poziomie drugiej instancji, doprowadzając do uchylenia wyroku pierwszej instancji w całości…”.
Świadczeniami zdrowotnymi, o których mowa w art. 15 ustawy o działalności leczniczej i art. 19
ustawy o świadczeniach zdrowotnych, objęte zostały w zasadzie stany nagłe i niespodziewane,
których nie można przewidzieć (np. pacjenci z udarem mózgu, zawałem serca, poszkodowani
w wypadkach). Nie kwalifikują się tu świadczenia rehabilitacyjne czy np. hemodializy. Nie
wystarczy ustalenie, że określony zabieg jest zabiegiem ratującym zdrowie lub życie, konieczne
jest ponadto ustalenie, że pacjent potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia
lub że jest to przypadek niecierpiący zwłoki. W przepisach tych chodzi zatem o taki stan, w którym
odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia albo utratą życia.
Jakkolwiek każde świadczenie medyczne jest udzielane w sytuacji zagrożenia zdrowia ludzkiego,
to jednak ustawodawca wyraźnie odróżnił świadczenia medyczne udzielane w normalnych
warunkach, gdy udzielenie pomocy nie wymaga natychmiastowego działania i może być odłożone
w czasie, od sytuacji, gdy pomoc ta musi być udzielona natychmiast, albowiem jej odroczenie
w czasie może skutkować utratą zdrowia lub życia. Każde świadczenie medyczne jest udzielane
w sytuacji zagrożenia zdrowia, ale nie każde jest świadczeniem udzielanym w sytuacji wymagającej
natychmiastowej pomocy medycznej, której odroczenie w czasie może skutkować utratę zdrowia
lub życia (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2007 r., III CSK 123/06, LEX nr 258671
oraz z dnia 4 stycznia 2007 r., V CSK 396/06, LEX nr 244455).
Należy mieć na uwadze, że świadczeniodawcy są zobowiązani do takiego prowadzenia list
oczekujących, by świadczenia opieki zdrowotnej były udzielane przez cały okres obowiązywania
umowy i by w ramach określonej kwoty zobowiązania zagwarantowano środki na realizację
świadczeń nagłych (pilnych). Świadczeniodawca, który wyczerpał limit, powinien odesłać pacjenta
do innego świadczeniodawcy, z niewyczerpanym jeszcze limitem na dany rodzaj świadczeń.
To, że świadczenia ponadlimitowe udzielone zostały w warunkach określonych w art. 15 ustawy
o działalności leczniczej i art. 19 ustawy o świadczeniach powinien wykazać świadczeniodawca
dochodzący od NFZ wynagrodzenia za świadczenia ponadlimitowe. Jest to oczywiste w świetle
zasady wynikającej z art. 6 k.c., zgodnie z którą, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która
z faktu tego wywodzi skutki prawne i nie budziło też nigdy żadnych wątpliwości w orzecznictwie,
w którym jednolicie przyjęto, że to na świadczeniodawcy spoczywa ciężar udowodnienia, iż
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dochodzone przez niego od NFZ wynagrodzenie za świadczenia ponadlimitowe obejmuje
wynagrodzenie za świadczenia wykonane w warunkach określonych w art. 15 ustawy o działalności
leczniczej i art. 19 ustawy o świadczeniach zdrowotnych (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia
10 maja 2006 r., III CSK 53/05; LEX nr 258669; z dnia 18 stycznia 2006 r., V CSK 60/05, LEX nr 258665;
z dnia 5 sierpnia 2004 r., III CK 365/03, LEX nr 276211; z dnia 5 listopada 2003 r., IV CK 189/02,
LEX nr 164009).
Ponadto w ocenie NIK o niedopuszczalności finansowania świadczeń ponadlimitowych
w rehabilitacji leczniczej świadczą następujące argumenty:
−− podstawowe znaczenie w określeniu zakresu finansowych obowiązków NFZ trzeba przypisać
umowie, gdyż w Polsce przyjęto system organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych
oparty na kontraktowym ustalaniu, jakie świadczenia i w jakiej liczbie mają być wykonane.
I tak np. zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych, wysokość łącznych zobowiązań NFZ wynikających z zawartych
ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten
cel w planie finansowym NFZ. Z kolei § 14 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów stanowi, że NFZ zobowiązany jest
do finansowania świadczeń udzielonych w okresie rozliczeniowym, do kwoty zobowiązania NFZ
wobec świadczeniodawcy, określonej w umowie;
−− system bazujący na kontraktach pozwala przy ocenie umów o udzielanie świadczeń wykorzystać
przepisy prawa cywilnego, odnoszące się do interpretacji umów, ich treści, skutków, ważności,
należytego wykonania itd. Konsekwencją powyższego jest m.in. to, że kształtując treść umowy,
strony muszą liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z przepisów, a dotyczącymi zgodności
umowy z ustawą (art. 58 § 1 k.c.), z zasadami współżycia społecznego (art. 58 par. 2 k.c.),
honorowania ograniczeń swobody umów (art. 3531 k.c.);
−− przypadki „nadwykonań” stwarzają nową sytuację: zakres obowiązku zapłaty jest tu bowiem
ograniczony ramami okoliczności wskazanych w przepisach, określających ustawowy
przymus udzielenia świadczenia zdrowotnego. W odróżnieniu od przypadku dochodzenia
zapłaty za świadczenia wprost określone w umowie – nie wystarcza tu bowiem wykazanie, że
świadczenie zostało wykonane, ale niezbędne jest udowodnienie, iż pomimo wyczerpania limitu
zachodziły szczególne przyczyny, powodujące konieczność udzielenia pomocy zgłaszającym się
pacjentom.
2.4. Minister Zdrowia nie zareagował na fakt skreślenia – z dniem 1 lipca 2011 r. – w załączniku nr 7
do zarządzenia Nr 30/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniającego zarządzenie
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
w części dotyczącej rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, na liście dodatkowej
RNMc po rozpoznaniu I67.9, pięciu rozpoznań współistniejących: S02.0, S.02.1, S.02.7, S02.8, S02.9.
Rozpoznania te przywrócono zarządzeniem nr 40/2011/DSOZ – od dnia 1 sierpnia 2011 r.
Ww. rozpoznania zostały omyłkowo usunięte podczas prac związanych z opracowywaniem projektu
zarządzenia nr 30/2011/DSOZ, prawdopodobnie w trakcie kopiowania plików lub innych czynności
związanych z nanoszeniem poprawek. Projekt zarządzenia, który w dniu 11 lutego 2011 r. został
zamieszczony na stronie internetowej NFZ do konsultacji zewnętrznych, także zawierał tę wadę.
Jednak do NFZ nie wpłynęły żadne uwagi związane z brakiem tych rozpoznań.
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Świadczenia związane z ww. rozpoznaniami zostały dwukrotnie wykazane w sprawozdaniach
– w Lubelskim i Wielkopolskim OW NFZ, w tym jedno zostało rozliczone.
2.5. Minister Zdrowia nie zakwestionował decyzji Prezesa Funduszu wprowadzającego obowiązek
realizacji świadczeń fizjoterapii w warunkach domowych dla świadczeniodawców realizujących
fizjoterapię ambulatoryjną, wprowadzony przepisem § 8 ust. 8 ww. zarządzenia Prezesa NFZ
Nr 53/2010.
Zgodnie z tym przepisem, świadczeniodawca realizujący świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej
jest zobowiązany do realizacji tych świadczeń również w warunkach domowych. Ponadto,
na podstawie § 8 ust. 9 – w przypadku realizacji zakresu świadczeń: fizjoterapia ambulatoryjna,
świadczeniodawca jest zobowiązany do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej na kwotę nie
mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu w trakcie okresu sprawozdawczego.
Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu rehabilitacji leczniczej nie przewidział takiego sposobu udzielania świadczeń (patrz: § 4
pkt 1 lit. b) oraz § 4 pkt 2). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia świadczenia gwarantowane
z zakresu rehabilitacji są realizowane albo w warunkach ambulatoryjnych, albo domowych – są to
dwa różne warianty wykonywania świadczeń.
3. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, do zadań wojewodów
w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy przekazywanie
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do 15 lutego każdego roku, rocznych informacji
o zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w ubiegłym roku programach
zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na ten rok.
Na podstawie § 27 pkt 4 załącznika do zarządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia40, do zadań Departamentu Polityki
Zdrowotnej należy m.in. prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem informacji o programach
zdrowotnych, przekazywanych Ministrowi przez wojewodów.
W latach 2010 – 2012 jednostki samorządu terytorialnego realizowały 404 własne programy
zdrowotne związane z rehabilitacją leczniczą. Środki finansowe przekazane z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego na realizację tych programów wyniosły, w tym czasie, 13.912,3 tys. zł.
Koszty programów zdrowotnych realizowanych przez JST w poszczególnych województwach,
w latach 2010-2012 r., ilustruje poniższy wykres (w tys. zł):
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13.912,3 tys. zł.
Koszty programów zdrowotnych realizowanych przez JST w poszczególnych województwach,
w latach 2010-2012 r., ilustruje poniższy wykres (w tys. zł):

Wykres nr 5

Wykres nr 5

Lubuskie

Warmińsko‐Mazurskie

Lubelskie

Świętokrzyskie

Łódzkie

Podlaskie

Podkarpackie

Wielkopolskie

Opolskie

Zachodniopomorskie

Mazowieckie

Małopolskie

Kujawsko‐Pomorskie

Pomorskie

Śląskie

Dolnośląskie

4 000,0
3 500,0
3 000,0
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0

Źródło: Opracowanie
własne nadanych
podstawie
Źródło: Opracowanie
własne na podstawie
MZ. danych MZ.

Minister Zdrowia nie wykorzystywał, w pełni, informacji o realizowanych przez JST programach
dotyczących rehabilitacji leczniczej – nie prowadził w tym zakresie bieżących analiz, porównań
40 Dz.
i innych
prac
Urz. analitycznych.
MZ Nr 13, poz. 68.
O trz ymane sprawozdania wojewodów były udostępniane na wniosek podmiotów
zainteresowanych, głównie do celów dydaktycznych i naukowych. Mogły być również
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wykorzystywane przy okazji realizacji zadań Ministra Zdrowia – udostępniane były komórkom
Ministerstwa w każdym przypadku zgłoszenia takiej potrzeby, a także wykorzystywane przy
sporządzaniu odpowiedzi na interpelacje poselskie.
4. Minister Zdrowia nie posiadał wiedzy o świadczeniach z zakresu rehabilitacji, finansowanych
ze środków podmiotów innych niż NFZ – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON).
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, w związku z brakiem podstaw formalno-prawnych,
nie gromadzi on danych i nie sprawuje nadzoru w zakresie rehabilitacji leczniczej realizowanej
przez KRUS, ZUS oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanej przez PFRON, a także przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Brak instytucji koordynującej działania w zakresie rehabilitacji prowadzić może, między innymi,
do podwójnego finansowania świadczeń z tego zakresu przez różnych płatników41.
Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych podmiotów w finansowaniu rehabilitacji w Polsce
w latach 2011–2013 (I półrocze):

41 Z informacji uzyskanych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że brak jest narzędzi wymiany danych

między KRUS i NFZ, w związku z czym KRUS nie posiada wiedzy o liczbie osób, które skorzystały ze świadczeń finansowanych
zarówno przez KRUS, jak i przez NFZ. Również Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w obecnym stanie prawnym nie ma
umocowania do sprawdzania, czy osoby skierowane na rehabilitację leczniczą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
korzystają z rehabilitacji finansowanej przez NFZ.
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nie gromadzi on danych i nie sprawuje nadzoru w zakresie rehabilitacji leczniczej realizowanej
przez KRUS, ZUS oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanej przez PFRON, a
także przez jednostki samorządu terytorialnego.
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województw. Planując wydatki, Oddziały brały również pod uwagę liczbę świadczeń wykonanych
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ponad limity określone w umowach oraz niewykonywanie w pełnych zakresach umów przez
świadczeniodawców. Jednocześnie monitorowano realizację wybranych procedur, zmiany
w potencjale świadczeniodawców i liczby łóżek (rehabilitacja stacjonarna).
Tworząc plany zakupów oraz założenia do procesu kontraktowania, Oddziały NFZ wykorzystywały
tzw. mapy zabezpieczenia dostępu do świadczeń, przy czym mapy te nie były wykorzystywane
do wszystkich zakresów świadczeń42.
Obszary planistyczne dla poszczególnych zakresów Oddziały ustalały samodzielnie, kierując
się potrzebą zapewnienia równej dostępności terytorialnej dla świadczeniodawców, przy
jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności. Obszary te obejmowały gminy, powiaty lub grupy
gmin i powiatów, dzielnice miast oraz obszary całych województw.

42 Przykładowo Wielkopolski OW NFZ mapy wykorzystywał tylko w przypadku zakresów: lekarskiej ambulatoryjnej opieki
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rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej. W stosunku do pozostałych zakresów wykorzystywał dane o kolejkach osób
oczekujących, poziomie realizacji wynikającym z raportów statystyczno-medycznych, potencjale świadczeniodawców,
czy liczbie łóżek.

wa ż niejsze w y niki kontroli

W latach 2011–2013, w skontrolowanych oddziałach NFZ, na rehabilitację leczniczą zwiększano
co roku nakłady finansowe. W niektórych przypadkach wzrost wynosił nawet ok. 14% w stosunku
do roku poprzedniego43. W ramach świadczeń w rodzaju REH największe środki były planowane
na fizjoterapię ambulatoryjną i rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych44.
NFZ od 2010 r. systematycznie zwiększał nakłady na rehabilitację leczniczą, a wzrost zaplanowanych
środków finansowych w 2013 r. w stosunku do roku 2010 wyniósł 266.635 tys. zł, co stanowi 15%.
W analogicznym okresie przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne wzrosły o 15,9%
(z 55.406.734 tys. zł do 64.237.866 tys. zł).
Ważniejsze wyniki kontroli
Wartość rozliczonych przez NFZ świadczeń w rodzaju REH w latach 2011–2013 przedstawiono
na poniższym wykresie (w tys. zł):
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i
zabezpieczenia świadczeń nierealizowanych na terenie danych województw, Oddziały udzielały
rozliczały się ze środków zabezpieczonych na rehabilitację leczniczą z tzw. rezerwy
migracyjnej.
43 Przykładowo Wielkopolski OW NFZ na 2012 r. zaplanował środki na rehabilitacje leczniczą o 14% większe niż w roku
wcześniejszym,
a Małopolski OW
NFZ o 14,68%
w tym samym w
okresie.
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44
leczniczej, w latach 2011 – 2013, ilustruje poniższy wykres w(w2011
zł):r. przeznaczył prawie 39% zaplanowanych
na rehabilitację leczniczą, a w kolejnych latach ok. 35% planu. Na rehabilitację ogólnoustrojową, w warunkach stacjonarnych,
przeznaczał w latach 2011-2013 ok. 30% planu.
45 Przykładowo świadczenia z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/
oddziale dziennym realizowane są tylko w Województwie Małopolskim.
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takiej potrzeby, co wynikało z określonego (co do liczby podmiotów) i dość stabilnego rynku usług rehabilitacyjnych.

Wielkopolski OW NFZ nie prowadził takiej współpracy, gdyż jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora ds. Medycznych,
nie widział takiej potrzeby, co wynikało z określonego (co do liczby podmiotów) i dość stabilnego rynku usług

46
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Większość oddziałów przeprowadzała szkolenia dla świadczeniodawców w zakresie postępowania
poprzedzającego zawarcie umów (w tym szkolenia informatyczne) oraz zawierania i realizacji
umów. Materiały szkoleniowe i informacyjne, jak również podstawy prawne przeprowadzania
postępowań udostępniane były na stronach internetowych, a pracownicy oddziałów na bieżąco
udzielali odpowiedzi na pytania świadczeniodawców47.
Wszystkie skontrolowane jednostki dysponowały odpowiednią bazą lokalową do obsługi
świadczeniodawców i badania ofert na świadczenia w rodzaju rehabilitacji leczniczej.
4. W wyniku przeprowadzonych kontroli w OW NFZ, badaniu poddano 124 postępowania
konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w których złożono 722 oferty.
W wyniku ich analizy ustalono, że członkowie komisji konkursowych składali oświadczenia
o bezstronności, stosownie do postanowień § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zwarcia umowy
o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ, zaproszeniu do udziału w rokowaniach,
składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań.
W przypadku czterech postępowań 48 przewodniczący komisji nie ustalili harmonogramów
posiedzeń, zawierających terminy posiedzeń komisji konkursowych ze wskazaniem ofert
otwieranych na poszczególnych posiedzeniach, co zmuszało oferentów chcących wziąć udział
w otwarciu ofert do „wyczekiwania pod drzwiami” obradującej komisji konkursowej. Wymóg
ustalania harmonogramów wynikał z Procedury konkursu ofert lub rokowań prowadzonych
na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Również w protokołach z czterech postępowań
nie została wskazana liczba oferentów, u których przeprowadzono kontrole, co było wymagane
ww. Procedurą.
Postępowania o zawarcie umów były przeprowadzane głównie w trybie konkursu ofert, stosownie
do art. 143 ust. 1 i art. 144 ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Dwie umowy zawarto w wyniku
rokowań pomimo braku przesłanek do zastosowania tego trybu49.
U wszystkich oferentów, którzy nie mieli zawartej wcześniejszej umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w danym zakresie, a ich oferty nie zostały odrzucone, komisje przeprowadziły
kontrole. W ich wyniku niektórzy oferenci zostali zobowiązani do dostarczenia dokumentacji
potwierdzającej spełnienie warunków realizacji świadczeń. Stwierdzono również przypadki
niespełnienia wszystkich warunków określonych w rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 sierpnia
2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz zarządzenia
Prezesa NFZ nr 53/2Oddziały przeprowadzały weryfikację ofert polegającą na sprawdzaniu
„konfliktów” harmonogramów pracy personelu, spełnienia wymogu posiadania komórek
organizacyjnych o specjalności odpowiadającej zakresom, na które zostały złożone oferty, jak

47 Jedynie Zachodniopomorski OW NFZ ograniczył się do zamieszczenia materiałów na stronie internetowej i udzielania
odpowiedzi na pytania świadczeniodawców.

48 Prowadzonych przez Świętokrzyski OW NFZ.
49 NIK stwierdził, że tylko dwie umowy zostały zawarte w wyniku przeprowadzenia rokowań, pomimo braku przesłanek

ustawowych do zastosowania tego trybu. W wyniku wspomnianych działań zostały zawarte umowy z: Uniwersyteckim
Szpitalem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja
ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – wartość umowy w latach 2011-2013: 4.793,0 tys. zł oraz NZOZ VISMED
Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. w Krakowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju fizjoterapia ambulatoryjna
– wartość umowy w latach 2011–2013: 445,5 tys. zł.
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również pod kątem spełnienia wymogów udzielania świadczeń określonych w przepisach prawa
oraz wytycznych Prezesa NFZ.
NIK stwierdziła, że osiem ofert złożonych na udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji
ambulatoryjnej50 nie spełniało warunku wymaganego czasu pracy poradni, tj. co najmniej dwa
dni w tygodniu, w tym co najmniej jeden dzień w godzinach 1300-1800, stosownie do zapisów
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych i zarządzenia Prezesa NFZ nr 53/2010.
Pomimo tego oddział NFZ zawarł umowy z oferentami na łączną kwotę 158,2 tys. zł. Podobnie
na udzielanie świadczeń w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w 10
umowach i/lub aneksach51, zawartych na łączną kwotę 737,8 tys. zł, nie wykazano, wymaganego
wspomnianymi przepisami, czasu pracy poradni co najmniej jeden dzień w tygodniu w godzinach
1300-1800.
W ofertach siedmiu oferentów52, z którymi zostały zawarte umowy na łączną kwotę 38.221,7 tys. zł,
a które dotyczyły rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych i rehabilitacji neurologicznej, nie wykazano
wymaganej ww. przepisami aparatury i sprzętu. W pojedynczych ofertach 53 nie wskazano
wymaganego personelu oraz wymaganej liczby godzin jego pracy (dot. fizjoterapii ambulatoryjnej
i rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku/oddziale dziennym).
Siedem ofert54 nie zawierało informacji wymaganych zarządzeniem nr 46/2011/DSOZ Prezesa
NFZ z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania
umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących: szczegółowego rachunku kosztów
osobodnia (jedna oferta), szczegółowej kalkulacji kosztów osobodnia (pięć ofert), zasad kwalifikacji
świadczeniobiorców do rehabilitacji oraz kryteriów oceny zakończenia rehabilitacji (jedna oferta).
Ocena ofert była dokonywana według kryteriów określonych przez Prezesa NFZ na podstawie
art. 148 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, tj. wg kryterium jakości, kompletności, dostępności,
ciągłości oraz ceny.
W przypadku 32 ofert55 (14 postępowań), NIK stwierdziła nieprawidłowe przyznanie punktów
za kryteria jakości i ciągłości, polegające na przyznaniu oferentom dodatkowych lub zaniżeniu
liczby punktów za wykazanie w części ankietowej ofert spełnienia warunku dotyczącego personelu
i czasu jego pracy oraz posiadanych zasobów, czego nie potwierdzały części szczegółowe ofert,
jak również w kategorii dotyczącej zmniejszenia ryzyka przerwania ciągłości udzielania świadczeń.
W dwóch postępowaniach zawyżenie liczby punktów miało wpływ na wynik konkursu.
Zdaniem NIK niezbędne jest usprawnienie systemu informatycznego służącego do weryfikacji
ofert, tak by weryfikacja formularza ofertowego dotyczącego dostępności do poradni, dostępności
personelu oraz wykaz sprzętu była powiązana z punktowaną przez system informatyczny ankietą,
odzwierciedlającą warunki wymagane i dodatkowo oceniane. Wskazanym byłoby również
usprawnienie systemu informatycznego w celu uniemożliwienia oferentowi podania w formularzu

50
51
52
53
54
55
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Dotyczy województwa zachodniopomorskiego.
Dotyczy województwa małopolskiego.
Dotyczy Małopolskiego OW NFZ.
Dotyczy Wielkopolskiego OW NFZ.
Dotyczy Wielkopolskiego OW NFZ.
Z tego: 26 ofert dotyczyło postępowań przeprowadzonych przez Zachodniopomorski OW NFZ, pięć przez Małopolski
OW NFZ, a jedna przez Wielkopolski OW NFZ.
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wykluczających się informacji już na etapie sporządzania oferty. Brak powiązania danych zawartych
w ankiecie ofertowej i danych wprowadzanych w formularzu ofertowym powoduje powstawanie
nieprawidłowych wyników automatycznej wyceny rankingowej oferty, a komisja sprawdzająca
ofertę nie może opierać się wyłącznie na wersji elektronicznej lecz musi ręcznie sprawdzać
poszczególne pozycje w ofercie.
Użytkowany przez NFZ system informatyczny generujący umowy o udzielanie świadczeń pozwala
jedynie, aby pierwszorazowy załącznik do umów „Harmonogramy-Zasoby” był generowany
z modułu obsługującego postępowania konkursowe, tj. w treści określonej przez oferenta
w ofercie. Nie daje to możliwości wykazania w zawartej umowie, np. nowo zakupionego przez
oferenta sprzętu w okresie pomiędzy złożeniem oferty, a zawarciem umowy. Uzupełnienie umowy
o zakupiony sprzęt jest możliwe dopiero po podpisaniu umowy na udzielanie świadczeń.
5. Ze spotkań negocjacyjnych sporządzano protokoły zawierające w szczególności informacje
o ustaleniu, bądź nieustaleniu, ostatecznego stanowiska w zakresie ceny i liczby świadczeń. Nie
zawsze jednak w dokumentacji postępowań znajdowały się uzasadnienia propozycji komisji
dotyczących zmiany ceny i liczby świadczeń odbiegające od propozycji ofertowych, co było
niezgodne z Procedurą konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy
o świadczeniach zdrowotnych56. W rankingu końcowym komisje zestawiały oferentów według liczby
uzyskanych przez nich punktów i dokonywały wyboru w kolejności zgodnie z uzyskaną pozycją
w zestawieniu, aż do wyczerpania łącznej liczby planowanych do zakontraktowania świadczeń lub
przeznaczonych środków określonych w ogłoszeniu.
6. W przypadku 94 ofert skontrolowane oddziały NFZ nie składały do właściwych organów
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, w związku ze stwierdzeniem wykazania
w ofertach nieprawdziwych informacji, tj. tzw. kłamstw ofertowych. Stosownie do art. 193
pkt 7, w związku z art. 195 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, kto podaje w ofercie złożonej
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych przez NFZ nieprawdziwe informacje i dane podlega karze grzywny, a orzekanie
w tej sprawie następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
W ocenie NIK, informowanie przez Oddziały NFZ właściwych organów o podejrzeniu popełnienia
wykroczenia dyscyplinowałoby oferentów, skłaniając ich do rzetelnego przygotowywania ofert
i zaprzestania podawania nieprawdziwych informacji.
7.	Łączna liczba i wartość zakontraktowanych świadczeń na rehabilitację leczniczą,
w poszczególnych oddziałach NFZ, była w 2012 r. wyższa niż w 2011 r. W roku 2013 w niektórych
oddziałach nastąpił spadek, w stosunku do roku wcześniejszego57.
Każdy oddział corocznie, indywidualnie planował wysokość środków i ilość świadczeń
na poszczególne zakresy. Również wartość jednostek rozliczeniowych ustalana była przez oddział
i polegała na weryfikacji i ewentualnej modyfikacji cen historycznych. Modyfikacja opierała się
na analizie zmian w zapisach regulujących zasady realizacji świadczeń na dany rok i na porównaniu
cen z innymi oddziałami i średnią krajową. Dokonując wyceny świadczeń rehabilitacyjnych, oddziały
nie wykorzystywały informacji od świadczeniodawców o rzeczywistych kosztach udzielania
świadczeń, ponieważ wielu świadczeniodawców nie było i nie jest w stanie podać wyceny kosztów
56 Odnotowano 208 przypadków braku uzasadnienia (11 w Świętokrzyskim, sześć w Opolskim i 191 w Wielkopolskim
OW NFZ).
57 Przykładowo w 2013 r. spadek nastąpił w Świętokrzyskim OW NFZ.
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procedur. Oddziały NFZ posiadały jednak wiedzę, iż wycena świadczeń, dokonana przez NFZ, jest
zaniżona w stosunku do rzeczywistych kosztów świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja.
Podczas aneksowania umów, w pięciu OW NFZ, dokonywane były zwiększenia cen punktów
rozliczeniowych w stosunku do cen określonych na etapie rozstrzygnięcia konkursu ofert. Było
to niezgodne z postanowieniami art. 158 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, który zakazuje
wprowadzania zmian postanowień w zawartej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
jeśli zmiana ma dotyczyć warunków, które podlegały ocenie przy wyborze najkorzystniejszej oferty,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące zmian cen jednostek rozliczeniowych w rodzaju REH
w stosunku do cen określonych na etapie rozstrzygnięcia konkursu ofert:
Lp.

Województwo

Wartość dokonanych zwiększeń cen pkt.
rozliczeniowych w tys. zł
w 2011 r.

w 2012 r.

Razem

w 2013 r.

1.

kujawsko-pomorskie

-

324,7

304,2

628,9

2.

lubelskie

-

1.267,1

2.162,5

3.429,6

3.

małopolskie

-

4.135,2

-

4.135,2

4.

warmińsko-mazurskie

-

392,4

-

392,4

5.

wielkopolskie

2.638,5

-

-

2.638,5

6.

Ogółem

2.638,5

6.119,4

2.466,7

11.224,6

Źródło: Informacja Prezesa NFZ z 20.11.2013 r. znak: NFZ/CF/DSOZ/2013/076/1416/W/31816/DRM.

Poniesione przez oddziały NFZ koszty, z tytułu dokonania zwiększeń cen jednostkowych,
spowodowały, iż miały one mniejsze środki na zabezpieczenie świadczeń w rodzaju rehabilitacja,
np.: na zwiększenie ilości punktów rozliczeniowych świadczeniodawcom lub przeprowadzanie
postępowań uzupełniających.
Przepis art. 148 ustawy o świadczeniach zdrowotnych stanowi, że porównanie ofert (ocena oferty)
w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
obejmuje w szczególności:
1) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu,
wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, na podstawie wewnętrznej oraz zewnętrznej oceny,
która może być potwierdzona certyfikatem jakości lub akredytacją,
2) cenę i liczbę oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz kalkulacje kosztów.
Natomiast zgodnie z art. 147 w związku z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych,
kryteria oceny ofert ustalone przez Prezesa NFZ są jawne i nie mogą ulec zmianie w toku
postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Prezes NFZ określił
kryteria ocen ofert w toku postępowania w drodze zarządzenia nr 46/2006 z dnia 23 sierpnia
2006 r. i nr 54/2011/DSOZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert
w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jednym
z elementów podlegających ocenie była oferowana przez świadczeniodawcę cena jednostki
rozliczeniowej, która może być negocjowana między zamawiającym a oferentem na podstawie
art. 142 ust. 6 i art. 143 ust. 5 ww. ustawy, z którego wynika, że do części niejawnej rokowań stosuje
się odpowiednio art. 142 ust. 5, a nie art. 142 ust. 6 tej ustawy.
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Cena jednostki rozliczeniowej, zawarta w umowie, podlega ocenie w toku postępowania i tym
samym jest objęta zakazem dokonywania zmian w okresie obowiązywania umowy, chyba
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ponadto art. 156 ust. 2 jednoznacznie wskazuje na zasadę
stabilności kontraktu.
2.2.2. Finansowanie świadczeń rehabilitacji leczniczej
1. Weryfikacja sprawozdań statystycznych była w pełni skomputeryzowana, a reguły weryfikacyjne
były identyczne dla wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ. Najczęściej występującymi
nieprawidłowościami w rehabilitacji leczniczej w latach 2011 – 2013 były: przekroczenie limitów
świadczeń (dla danego świadczenia, grupy świadczeń, jednego cyklu itp.), niezgodność komórki
organizacyjnej z planem umowy świadczeń, brak unikalnego identyfikatora cyklu leczenia dla
jednego pacjenta, wskazywanie nieprawidłowego tytułu ubezpieczenia w stosunku do statusu
zawartego w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, nieprawidłowe określenie wieku pacjenta,
przekroczenie limitów dni zabiegowych oraz wskazywanie dnia tygodnia udzielenia świadczenia
niezgodnie z zakontraktowanym harmonogramem pracy osoby udzielającej świadczeń lub pracy
poradni.
2. Plan kontroli wykonania umów o świadczenia rehabilitacji leczniczej OW NFZ ustalały
m.in. na podstawie propozycji zgłaszanych przez komórki organizacyjne, właściwe do spraw
kontraktowania, monitorowania i weryfikacji sprawozdawczości, wyników analiz weryfikacji
świadczeń w danych zakresach, wytycznych Prezesa NFZ dotyczących konkretnych tematów
do kontroli, skarg pacjentów oraz informacji od personelu. Brano również pod uwagę, czy
świadczeniodawcy byli kontrolowani w okresie ostatnich 5 lat.
Sześć OW NFZ skontrolowanych przez NIK przeprowadziło w badanym okresie 350 kontroli
u świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej. Najczęściej
stwierdzanymi, w toku kontroli, nieprawidłowościami było: prowadzenie dokumentacji medycznej
niezgodnie z wymogami prawa, brak bieżącej aktualizacji danych o potencjale wykonawczym
przeznaczonym do realizacji umowy, nieprawidłowe kwalifikowanie świadczeń do rozliczeń,
nieudzielanie świadczeń przez personel i według harmonogramu oraz w miejscach wskazanych
w umowie, udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające wymaganych
uprawnień, brak wymaganego czasu trwania rehabilitacji lub niedokumentowanie potrzeby
ewentualnego jej skrócenia, brak opinii właściwego inspektora sanitarnego zezwalającej
na udzielanie świadczeń, brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, nieprawidłowe prowadzenie
kolejek oczekujących oraz nieświadczenie obowiązkowych świadczeń fizjoterapii w warunkach
domowych.
W wyniku przeprowadzonych przez oddziały kontroli, rozwiązane zostały 3 umowy
ze świadczeniodawcami.
3. Oddziały monitorowały realizację kontraktów i prowadziły okresową analizę poziomu ich
wykonania. W oparciu o te procesy proponowane były świadczeniodawcom zmiany poziomu
finansowania świadczeń, wnioskowano o przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawców
oraz planowano zakup świadczeń zdrowotnych w poszczególnych latach. Analizy nadwykonań
i niewykonań dawały oddziałom możliwość przesuwania środków finansowych pomiędzy
poszczególnymi zakresami, w celu jak najlepszego zabezpieczenia udzielania świadczeń
zdrowotnych.
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Wyniki kontraktowania wskazują, że zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w zakresie
rehabilitacji leczniczej i potencjał wykonawczy świadczeniodawców (oferentów) były większe niż
zostało to zaplanowane, a następnie zakontraktowane przez oddziały NFZ. Liczba zabezpieczonych
świadczeń zdrowotnych była niewystarczająca, o czym świadczy również duża liczba świadczeń
wykonanych ponad zawarte umowy i zgłoszonych do rozliczenia.
4. Największe nadwykonania świadczeń w rodzaju rehabilitacja wystąpiły w 2011 r. w fizjoterapii
ambulatoryjnej, natomiast w 2012 r. – w fizjoterapii ambulatoryjnej, w rehabilitacji ogólnoustrojowej
w ośrodku/oddziale dziennym oraz w rehabilitacji neurologicznej.
Oddziały finansowały świadczenia wykonywane ponad limity na podstawie aneksów zawieranych
przed końcem zamknięcia okresu rozliczeniowego oraz na podstawie ugód sądowych
i pozasądowych. Finansowanie nadwykonań, na podstawie ugód, było dokonywanie przez
oddziały w oparciu o wytyczne określone przez Prezesa NFZ. Oddziały finansowały nadwykonania
na podstawie ugód tylko w części ich rzeczywistej wysokości (np. 30%), a w zakresie pozostałej ich
wartości świadczeniodawcy zrzekali się dochodzenia roszczeń, zarówno istniejących, jak i mogących
powstać w przyszłości.
W trakcie aneksowania umów oddziały NFZ uwzględniły poziom nadwykonań z roku ubiegłego (im
wyższy poziom „nadwykonań” w danym roku, tym wyższa wartość umowy na rok następny). Tego
typu działania potwierdzają potrzebę wykonania tych świadczeń ponad limit oraz doprowadzają
do sytuacji, gdzie z jednej strony oddział wymaga od świadczeniodawców realizacji świadczeń
rehabilitacji leczniczej zgodnie z przyznanymi im limitami (umowa), a z drugiej jako podstawowe
kryterium zwiększania kontraktów uznaje odpowiednio wysoki poziom nadwykonań. Dodatkowo
występowanie nadwykonań realnie obniża rzeczywistą wycenę poszczególnych świadczeń (im
większa liczba nadwykonań tym mniej NFZ płaci realnie za pojedyncze świadczenia).
W ramach ww. ugód, np. Małopolski OW NFZ zobowiązywał się do sfinansowania, za lata 2011–2012,
wartości świadczeń sprawozdanych przez świadczeniodawców, ale nierozliczonych w ciągu 45 dni
po upływie okresu rozliczeniowego (kwoty do limitów) oraz skutkujących zmianami umów.
Działania takie były niezgodne z postanowieniami § 23 ust. 1 i 3 oraz § 27 ust. 2 w związku z § 1
pkt 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków
umów, zgodnie z którymi podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie
sprawozdawczym jest złożenie dokumentów do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni,
z możliwością korygowania raportu statystycznego do 45 dnia po upływie okresu rozliczeniowego.
W tym terminie powinno również nastąpić rozliczenie wykonania umów (tj. do 14 lutego kolejnego
roku).
Wielkopolski OW NFZ w 2011 r. sfinansował dziewięć ugód za wykonanie świadczeń
rehabilitacyjnych ponad limit w sytuacji nieuregulowania zobowiązań z tytułu świadczeń
nielimitowanych i ratujących życie. Bezpośrednim tego skutkiem był, zasądzony prawomocnym
wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu (sygn. akt. XII C 1528/12), obowiązek zapłaty przez
OW NFZ na rzecz jednego ze świadczeniodawców, kwoty 139,4 tys. zł z tytułu roszczeń oraz
43,9 tys. zł – odsetek, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego.
5. Największe niewykonania świadczeń wystąpiły w 2011 r. w rehabilitacji ogólnoustrojowej
w warunkach stacjonarnych i w lekarskiej ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, natomiast
w 2012 r. – w rehabilitacji neurologicznej.
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Przyczynami niewykonania przez świadczeniobiorców pełnych zakresów umów na świadczenie
usług zdrowotnych były m.in.: mniejszy niż wymagany do realizacji umowy potencjał wykonawczy
(choroby personelu, awaria sprzętu, remont pomieszczeń), niezadowalający pacjentów standard
oferowanych usług, brak wystarczającej informacji o świadczeniodawcy, złe zarządzanie kontraktem
i placówką przez kierownika (złe wykorzystanie potencjału), nieodpowiednie oszacowanie potrzeb
zdrowotnych, nieprzestrzeganie zaleceń (brak realizacji skierowań), czy opóźnienia w sprawozdaniu
liczby udzielonych świadczeń.
Skutkami niewykonań, w trakcie okresu rozliczeniowego, było zamrożenie środków finansowych
w podpisanej, a nierealizowanej umowie, w sytuacji możliwej alokacji tych środków do innych
umów, celem poprawy dostępności do świadczeń. W konsekwencji na koniec okresu
rozliczeniowego dochodziło do niewykonania planu finansowego, a jednocześnie u innych
świadczeniodawców mogły wystąpić na koniec roku nadwykonania, na pokrycie których NFZ nie
posiadał wolnych środków, zamrożonych w niewykonanej umowie. Dla świadczeniodawcy skutkiem
były niższe, niż potencjalne możliwe do osiągnięcia, przychody z działalności.
2.3

Świadczeniodawcy

Prawidłowość wykonania umów zawartych z NFZ oraz organizację procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza skontrolowano w 18 podmiotach.
Wszystkie skontrolowane jednostki podpisały umowy z właściwymi terytorialnie OW NFZ.
Wykaz skontrolowanych świadczeniodawców, jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły
w nich kontrole, oraz sformułowanych ocen przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji.
2.3.1. Prawidłowość wykonania umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
1. W kontrolowanych podmiotach struktura i zadania jednostek organizacyjnych
odpowiedzialnych za realizację badanych świadczeń zostały prawidłowo określone w ich statutach
i regulaminach organizacyjnych.
Jedynie w przypadku ZOZ-u w Łowiczu stwierdzono nieprawidłowości polegające na podaniu
w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nierzetelnych danych, dotyczących
ilości łóżek w oddziale fizjoterapii i rehabilitacji z siedzibą w Stanisławowie. ZOZ w Łowiczu nie
zgłosił organowi prowadzącemu rejestr dokonanych zmian, tj. nie dopełnił obowiązku ustalonego
art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. W większości kontrolowanych podmiotów realizacja umów była, w latach 2011–2013,
przedmiotem kontroli, prowadzonych przez właściwe terytorialnie OW NFZ.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w 11 kontrolowanych podmiotach nałożono kary
umowne. Łączna wysokość nałożonych przez OW NFZ kar umownych wyniosła 133,8 tys. zł.
Głównymi przyczynami nakładanych kar na świadczeniodawców – podnoszonymi przez
poszczególne OW NFZ – były m.in.: nieprawidłowy sposób prowadzenia dokumentacji
medycznej, w tym np. brak aktualnego skierowania, czy nieokreślenie czasu wykonywania
zabiegów kinezyterapii oraz pory dnia w jakiej pacjent ma udzielane świadczenie, nieprawidłowy
sposób kwalifikowania do rozliczenia świadczeń, brak informacji dotyczącej wykazu personelu
udzielającego świadczeń w ośrodku/oddziale dziennym, harmonogramu pracy i zasad zapisów
do ośrodka, przedstawianie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których
NFZ dokonał płatności nienależnych środków finansowych, niezapewnienie pacjentowi przyjętemu
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do szpitala leków koniecznych, co spowodowało zgłoszenie rodziny chorego do lekarza POZ,
niedostateczny poziom zatrudnienia kadry lekarskiej (brak lekarzy specjalistów), brak aktualizacji
załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby” oraz brak zachowania trybu przyjęcia pacjenta,
zmiana określonego w umowie miejsca i czasu udzielania świadczeń bez zgody dyrektora OW NFZ,
udzielanie świadczeń w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obwiązujących
przepisach lub umowie.
3. W poszczególnych latach 2011–2013 kontrolowani świadczeniodawcy udzielali świadczeń
rehabilitacyjnych w następujących zakresach: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
fizjoterapia ambulatoryjna, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja
ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym, rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja
pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja kardiologiczna w warunkach
stacjonarnych, rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym oraz rehabilitacja dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku /oddziale dziennym.
W toku kontroli NIK poddano badaniu umowy o łącznej wartości po zmianach 257.627,9 tys. zł
i łącznej liczbie jednostek rozliczeniowych 412.581.255.
4. Jedynie w przypadku SP ZOZ-u w Choszcznie, działalność w zakresie realizacji świadczeń
rehabilitacji leczniczej w okresie objętym kontrolą przyniosła zysk (różnica między wykonaniem
ogółem a kosztami), kształtujący się w poszczególnych latach następująco: w 2011 r. 829,5 tys. zł,
w 2012 r. 790,9 tys. zł, a w 2013 r. (do 30 września) 850,2 tys. zł.
W pozostałych kontrolowanych podmiotach, w latach 2011–2013, udzielano świadczeń rehabilitacji
leczniczej ze stratą.
Zbiorcze dane dotyczące kształtowania się wyniku finansowego w kontrolowanych 18 podmiotach
leczniczych, w okresie objętym kontrolą, przedstawiono w poniższej tabeli:
w tys.
Rok

1

Wykonanie
Wykonanie
Inne
bez
z
przychody
nadwykonań nadwykonaniami
2

3

4

Koszty

Wynik bez
nadwykonań

5

6

Wynik
Wynik bez
Wynik
z
nadwykonań,
z
nadwykonaniami
ale z innymi
nadwykonaniami
i innymi
przychodami
przychodami
7

8

9

2011

85 743,9

90 435,5

1 311,7

102 179,2

-16 435,3

-11 743,8

-15 123,5

-10 432,0

2012

92 161,6

94 259,4

1 133,1

105 085,1

-12 923,5

-10 825,7

-11 790,5

-9 692,6

2013*

68 670,0

72 196,3

933,9

78 075,9

-9 405,8

-5 879,5

-8 472,0

-4 945,7

RAZEM 246 575,5

256 891,2

3 378,7

285 340,2 -38 764,6

-28 449,0

-35 386,0

-25 070,3

* Stan na 30 września.

Świadczeniodawcy kalkulowali liczbę jednostek rozliczeniowych, zgłoszoną w ofercie konkursowej,
w oparciu o posiadane zasoby kadrowe i sprzętowe, informacje wynikające z rozeznania rynku
usług medycznych w danym zakresie (ilość podmiotów leczniczych świadczących usługi, analiza
kontraktów w latach poprzednich) oraz wykonanie świadczeń w poprzednich okresach. Podstawą
ustalenia wartości kontraktów przedstawianych w ofertach były również dane dotyczące kosztów
komórek organizacyjnych realizujących świadczenia, koszty spełniania wymogów określonych
przez NFZ dla poszczególnych zakresów, a także maksymalna cena proponowana przez NFZ.

40

Uzasadniając kontraktowanie świadczeń na lata 2011–2013, w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
poniżej wartości przedstawionych w ofertach świadczeniodawcy wskazywali, że obniżenie
wartości kontraktu, w stosunku do oferty, dotyczyło wyłącznie zakresów, gdzie w postępowaniu
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uczestniczyło więcej podmiotów, a kwota przeznaczona przez OW NFZ musiała zabezpieczyć
świadczenia na obszarze kilku powiatów. Nieprzyjęcie warunków ustalonych w trakcie negocjacji,
musiałoby skutkować likwidacją oddziału fizjoterapii i rehabilitacji oraz znacznymi utrudnieniami
dla pacjentów w otrzymywaniu świadczeń.
Ponadto świadczeniodawcy wskazywali, że zajęcie twardego stanowiska, nieakceptującego
propozycji przedstawionej przez NFZ, skutkowałoby wypowiedzeniem obowiązującej umowy i jej
rozwiązaniem, na co nie ma przyzwolenia społecznego i właścicielskiego samorządu lokalnego.
6. Świadczenia rehabilitacji leczniczej były udzielane z udziałem podwykonawców przez 12
kontrolowanych jednostek. Jedynie w przypadku jednej umowy, zawartej przez Szpital Powiatowy
w Białogardzie, nie ujęto w niej zobowiązania się podwykonawcy do poddania się kontroli NFZ,
co naruszało § 7 ust. 3 zarządzenia Prezesa NFZ nr 53/2010.
7. W większości przypadków świadczeniodawcy terminowo składali dokumenty rozliczeniowe
(faktura wraz z raportem statystycznym) do OW NFZ.
W przypadku sześciu świadczeniodawców58 wystąpiło 110 przypadków opóźnień w składaniu
dokumentów rozliczeniowych, co stanowiło naruszenie § 23 ust. 3 załącznika rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów, zgodnie z którym
dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa do OW NFZ w terminie do 10 dnia każdego
miesiąca, za miesiąc poprzedni. Opóźnienia te wynosiły od 1 do 36 dni i spowodowane były:
problemami z wystawieniem faktur leżącymi po stronie NFZ (np. weryfikacje prowadzone przez
OW NFZ, zmiany w komunikatach XML, problemy techniczne w działaniu systemu informatycznego),
koniecznością podpisania przez osobę upoważnioną, awarią systemu informatycznego
świadczeniodawcy.
W przypadku 14 kontrolowanych świadczeniodawców w okresie objętym kontrolą OW NFZ
terminowo wypłacały należności z tytułu realizacji świadczeń rehabilitacyjnych. W przypadku
czterech świadczeniodawców 59 wystąpiło 16 przypadków opóźnień w zapłacie wynoszących
od 3 do 168 dni. Stanowiło to naruszenie § 24 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów, zgodnie z którym OW NFZ
zobowiązany był do regulowania należności w wymaganym terminie 15 dni po dniu dostarczenia
przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych. Zgodnie z § 24 ust. 4 załącznika
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów, jeżeli
Oddział nie dokona płatności należności w terminie, świadczeniodawcy przysługują odsetki
ustawowe. Jednostki nie ubiegały się o zapłatę ustawowych odsetek, w związku z nieterminowym
opłacaniem faktur, ze względu na dobro współpracy z OW NFZ.
8. Spośród 18 skontrolowanych świadczeniodawców, 16 realizowało świadczenia fizjoterapii
ambulatoryjnej zgodnie z § 8 ust. 9 zarządzenie Prezesa NFZ nr 53/2010, świadczeniodawcy ci byli
zobowiązani do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej na kwotę nie mniejszą niż 3% kwoty
miesięcznego kontraktu w trakcie okresu sprawozdawczego. Żadna z kontrolowanych jednostek
nie wywiązywała się z obowiązku udzielania świadczeń fizjoterapii w warunkach domowych.

58 Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, Wojewódzki Szpital

w Poznaniu, SP ZOZ w Kościanie, Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, Szpital Powiatowy w Białogardzie.
59 Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, Wojewódzki Szpital w Poznaniu, Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny
w Kowanówku, Szpital Powiatowy w Białogardzie.
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Zagregowane zestawienie danych w tym zakresie dla kontrolowanych świadczeniodawców
przedstawiono poniżej:
w tys. zł

Rok

Wartość
miesięcznego
kontraktu w zakresie
fizjoterapii
ambulatoryjnej

Wartość
obowiązkowych
świadczeń fizjoterapii
domowej

Wartość
faktycznie
wykonanych
świadczeń
fizjoterapii
domowej

Różnica 4 – 3
[zł]

1

2

3

4

5

2011

7 753,8

232,6

111,3

-121,3

2012

12 621,4

378,6

124,1

-254,5

2013*

5 248,3

157,5

159,1

1,6

25 623,5

768,7

394,5

-374,2

Razem

* Stan na 30 września.

Z wyjaśnień składanych przez świadczeniodawców wynika, iż niewykonanie świadczeń fizjoterapii
domowej na wymaganym poziomie, jest wynikiem braku skierowań pacjentów na takie świadczenia.
Stwierdzono jednocześnie, że większość jednostek nie podejmowała działań mających na celu
informowanie pacjentów o możliwościach i zasadach zapisów na wizyty udzielane w warunkach
domowych. Nie podejmowano również działań informacyjnych skierowanych do lekarzy.
W ocenie NIK, niski poziom zainteresowania świadczeniami fizjoterapii domowej uwarunkowany
jest w głównej mierze brakiem informacji przekazywanych pacjentom przez lekarzy (szczególnie
poz) o możliwości rehabilitacji w warunkach domowych.
9. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, mimo braku podstaw prawnych, pobrał w latach
2011–2013 opłaty od ubezpieczonych pacjentów w łącznej wysokości 51,3 tys. zł, z tytułu 2.42660
odpłatnych zabiegów dla 319 osób.
Stosownie do art. 44 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy
niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych
przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Z konstrukcji tego
przepisu wynika generalna zasada, że SPZOZ w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń
zdrowotnych może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom wymienionym w art. 2 ustawy
o świadczeniach zdrowotnych, w szczególności ubezpieczonym, wyłącznie na zasadach określonych
w ustawie oraz aktach wykonawczych do ustawy. W odniesieniu do przedmiotowych świadczeń
rehabilitacyjnych takimi uregulowaniami będą przepisy rozporządzenia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, które nakładają na SP ZOZ obowiązek ich
bezpłatnego świadczenia na rzecz ubezpieczonych. Oznacza to w praktyce, że od takich pacjentów
nie będzie możliwe pobieranie przez Szpital opłat za świadczenia rehabilitacyjne. Nie umożliwia
tego również art. 45 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym
wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym, niż wymienione w art. 44,
ustala kierownik. Wyraźne bowiem wyodrębnienie przez ustawodawcę odmiennych zasad
finansowania świadczeń leczniczych w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych
60 W 2011 r. – 819 zabiegów dla 110 osób, w 2012 r. 1003 zabiegów dla 129 osób, w 2013 – 604 zabiegi dla 80 osób. W latach
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i poza tym systemem, powoduje że brak jest podstaw do stosowania do osób ubezpieczonych
zasad określonych w art. 45, tj. odnoszących się do osób nieubezpieczonych i nieuprawnionych
w świetle art. 2 ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Należy przy tym zauważyć, że takich
podstaw prawnych nie dają również zawierane przez Szpital umowy cywilnoprawne, na podstawie
których od osób ubezpieczonych pobierane są opłaty za gwarantowane świadczenia z zakresu
rehabilitacji leczniczej. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 1 lutego 2006 r. (sygn. akt Il OSK 720/05)61, który stwierdził m.in., że przepis
art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (obecnie art. 44 ustawy
z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) nie daje podstaw prawnych do pobierania w drodze
umów cywilnoprawnych opłat od osób ubezpieczonych za świadczenia finansowane ze środków
publicznych. NSA stwierdził ponadto, że w żaden sposób nie można z powołanego przepisu
wywodzić prawa do wprowadzenia na zasadach cywilnoprawnych odpłatności za świadczenia
zdrowotne, objęte ubezpieczeniem, dla osób ubezpieczonych.
Należy też zauważyć, że ustawodawca poza sytuacją o której mowa w art. 15 ustawy z 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, tj. obowiązku udzielenia przez każdy podmiot leczniczy świadczenia
zdrowotnego każdej osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia
ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, nie przewidział żadnego wyjątku od wyżej opisanej
zasady.
Ocenę NIK uzasadniają ponadto regulacje zawarte w art. 5 pkt. 35 ustawy o świadczeniach
zdrowotnych, stosownie do którego świadczeniem gwarantowanym jest świadczenie opieki
zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach
i w zakresie określonych w ustawie oraz w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, stosownie do którego SPZOZ może uzyskiwać środki finansowe z odpłatnej
działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Norma prawna, wynikająca
z obu przepisów, nie pozostawia wątpliwości, co do braku możliwości dobrowolnego pobierania
od ubezpieczonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej opłat za gwarantowane
przez państwo świadczenia zdrowotne. Wynika z niej bowiem, że w sytuacji gdy dane świadczenie
zdrowotne znajdzie się na liście świadczeń gwarantowanych świadczonych bezpłatnie, publiczne
ZOZ nie będą mogły za nie pobierać opłat od osób ubezpieczonych i uprawnionych.
2.3.2. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
1. Zasoby będące w dyspozycji 14 skontrolowanych świadczeniodawców, służące wykonywaniu
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym warunki lokalowe, dostępność i kwalifikacje personelu oraz
zaopatrzenie w sprzęt były zgodne z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia
Prezesa NFZ nr 53/2010.
W przypadku trzech świadczeniodawców62 zasoby te były niezgodne z ofertą, ale spełniały wymogi
określone w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 53/2010. Nieprawidłowości te dotyczyły
złożenia przez świadczeniodawców ofert niezgodnych ze stanem rzeczywistym w zakresie
posiadanego sprzętu oraz dostępności i kwalifikacji personelu, co skutkowało wykazaniem

61 Orzeczenie NSA dotyczy poprzednio obowiązującego stanu prawnego, niemniej zachowuje swoją aktualność także
w świetle obecnie obowiązujących przepisów.
62 Wojewódzki Szpital w Poznaniu, Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Krakowie.
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w zawartych umowach z OW NFZ potencjału wykonawczego, którym jednostki nie dysponowały.
Świadczeniodawcy ci nie aktualizowali potencjału wykonawczego wykazanego w załącznikach nr 2
do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej, do czego
zobowiązani byli zgodnie z § 6 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja
2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów (zmiany w załączniku do umowy wymagają zgłoszenia
najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo – w przypadkach losowych – niezwłocznie
po zaistnieniu zdarzenia) oraz § 2 ust. 9 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej
z Oddziałem (świadczeniodawca zobowiązany był do bieżącego aktualizowania danych o swoim
potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby
będące w dyspozycji świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń).
Natomiast w jednym przypadku (SP ZOZ w Kościanie) posiadane zasoby były niezgodne zarówno
z ofertą, jak i z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenie Prezesa NFZ nr 53/2010.
Nieprawidłowości te polegały na:
−− niespełnianiu na dzień rozpoczęcia realizacji świadczeń rehabilitacji ogólnoustrojowej
w warunkach stacjonarnych, oraz na dzień 15 października 2013 r., wymogu wskazanego
w poz. 5.2.1. pkt 1–5 załącznika nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 53/2010, zgodnie z którym
świadczeniodawca winien zatrudniać lekarzy wymaganej specjalizacji w wymiarze łącznym
dwóch etatów (liczonych w stosunku do 45 łóżek na oddziale)63;
−− w ofercie (z 3 listopada 2011 r.), w umowie, na portalu świadczeniodawcy oraz według stanu
na dzień 15 października 2013 r. wykazano niezgodne ze stanem faktycznym dane w zakresie
czasu pracy terapeuty zajęciowego w oddziale rehabilitacyjnym64;
−− w umowach o udzielanie świadczeń rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz kardiologicznej
w ośrodku/oddziale dziennym, na portalu świadczeniodawcy na dzień 15 października 2013 r.
wykazano dane dotyczące czasu pracy psychologów, niezgodne z treścią zawartych z tymi
osobami umów65;
−− na dzień złożenia oferty (3 listopada 2011 r.), na dzień rozpoczęcia realizacji świadczeń rehabilitacji
ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym i na dzień 15 października 2013 r., nie został
spełniony wymóg dotyczący wymiaru zatrudnienia lekarza. Szpital wykazał czas pracy lekarza
63 Na dzień 15 października 2013 r. wymiar czasu pracy każdego z dwóch zatrudnionych w Oddziale lekarzy, winien
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wynosić 37,55 godzin tygodniowo. Jeden z lekarzy (oprócz innego lekarza zatrudnionego na całym etacie) realizował
obowiązki służbowe na Oddziale Rehabilitacyjnym w wymiarze 30 i 35 (od 1 kwietnia 2012 r.) godzin w tygodniu (wymiar
wykazany w umowie i na portalu świadczeniodawcy). Z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że 14 listopada 2013 r. czas pracy
lekarzy, wykazany na portalu SZOI wynosi 35 godzin (lekarz M.A.) oraz 37,55 (lekarz M.M.), co wypełnia warunek 1 etatu
przeliczeniowego na 25 łóżek oraz ¼ etatu na każde następne 6 łóżek.
64 Czas pracy terapeuty zajęciowego (personel dodatkowo oceniany) wykazano w wymiarze 19 godzin w tygodniu, podczas
gdy osoba ta zatrudniona była w tym okresie (do 13 marca 2012 r.) w ramach realizowanych świadczeń w zakresie
rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym. Dyrektor wyjaśnił, że osobę tę, na podstawie jej deklaracji
ustnej (w związku z zatrudnieniem na 1/2 etatu), planowano zatrudnić w charakterze terapeuty w ramach rehabilitacji
ogólnoustrojowej dziennej i stacjonarnej. W toku kontroli dokonano zgłoszenia stosownej zmiany do NFZ.
65 W zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej - wykazano czas pracy psychologa (personel dodatkowo oceniany) w wymiarze
19 godzin w tygodniu, podczas gdy osobę tę zatrudniono (umowa z dnia 30 grudnia 2011 r.) w wymiarze 35 godzin
w miesiącu. W rehabilitacji kardiologicznej wykazano natomiast czas pracy psychologa (personel wymagany) w wymiarze
19 godzin w tygodniu, podczas gdy osobę tę zatrudniono (umowa z dnia 30 grudnia 2011 r.) także w wymiarze 35 godzin
w miesiącu. Przyczyną opisanych wyżej stanów, jak wynikało z wyjaśnień Dyrektora, były błędy pisarskie w zawartych
umowach. Warunki oferty opierały się na planowanym wymiarze zatrudnienia, a w zarządzeniu Dyrektora z dnia 30 listopada
2011 r., dotyczącym przeprowadzenia konkursu na świadczenia psychologiczne, wskazano czas pracy w wymiarze 70 godzin
w tygodniu. Ze złożonych przez psychologów oświadczeń wynikało, że faktyczne zatrudnienie dotyczyło 35 godzin
tygodniowo. Dyrektor zadeklarował sporządzenie aneksów do umów z tymi osobami.
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w wymiarze 19 i 20 (od 1 kwietnia 2012 r.) godzin w tygodniu, podczas gdy osobę tę zatrudniono
(umowa na realizację zadań w ww. zakresie) w tym okresie w wymiarze 6 (od 1 lutego 2009 r.)
i 18 (od 6 marca 2012 r.) godzin w tygodniu. Było to niezgodne z wymogiem określonym
w poz. 4.2.1 pkt 1-3 załącznika nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 53/2010. Stosownie
do ww. przepisu, Szpital winien zatrudniać we wspomnianych okresach lekarza specjalistę
rehabilitacji w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przeliczeniowego;
−− na dzień złożenia oferty (3 listopada 2011 r.) i na dzień rozpoczęcia realizacji świadczeń
rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku/oddziale dziennym nie został spełniony wymóg
dotyczący wymiaru zatrudnienia lekarza. W ofercie, umowie i na portalu świadczeniodawcy
wykazano czas pracy lekarza w wymiarze 10 godzin w tygodniu, podczas gdy osobę tę
zatrudniono w tym okresie, do dnia 5 marca 2012 r., w wymiarze 5 godzin w tygodniu. Stan
ten był niezgodny z wymogiem określonym w poz. 4.6.1 pkt 2-4 załącznika nr 3 do zarządzenia
Prezesa NFZ nr 53/2010, stosownie do którego lekarz specjalista rehabilitacji, w odniesieniu
do wspomnianych świadczeń, winien być zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/4 etatu
przeliczeniowego;
−− w umowie dotyczącej m.in. realizacji świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej w pracowni
w Krzywiniu, jak również na portalu świadczeniodawcy, wykazano nieprawdziwe dane dotyczące
okresu zatrudnienia pracownika. W zawartej w dniu 3 kwietnia 2012 r. umowie oraz na portalu
świadczeniodawcy wykazano zatrudnienie magistra fizjoterapii od 16 marca 2012 r., podczas gdy
osobę tę zatrudniono w Szpitalu od 26 marca 2012 r.
Ponadto w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku, w latach 2010 i 2012,
inwentaryzacja środków trwałych została przeprowadzona niezgodnie z wymaganiami określonymi
przepisami art. 4 ust. 5 i art. 26 ust. 1 pkt 3 stawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości66.
Wyniki inwentaryzacji wykazały środki trwałe, które nie stanowiły wyposażenia Szpitala w dniu
oględzin NIK.
2. W większości skontrolowanych podmiotów pomieszczenia, w których udzielane były
świadczenia, oznakowane zostały zgodnie z wytycznymi NFZ i wymogami określonymi w § 11
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów.
W prz ypadku pięciu świadczeniodawców 67 stwierdzono ograniczenia w dostępie
świadczeniobiorców do przysługujących im informacji, polegające na tym, że:
−− na zewnątrz czterech budynków, w których udzielane były świadczenia, w miejscu ogólnie
dostępnym brak było tablicy ze znakiem graficznym NFZ, co naruszało § 11 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów;
−− w 12 budynkach, w których udzielane były świadczenia, brak było widocznych z zewnątrz
informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych ich zakresach,
co naruszało § 11 ust. 1 w związku z § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r.
w sprawie ogólnych warunków umów;
−− w 13 budynkach, w których udzielane były świadczenia, brak było widocznych z zewnątrz
numerów telefonów alarmowych ratownictwa medycznego, to jest numerów: „112” i „999”,
66 Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.
67 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, SP ZOZ w Kościanie,
Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, Szpital Powiatowy w Białogardzie.
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co naruszało § 11 ust. 4 pkt. 7 w związku z § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja
2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów;
−− wewnątrz trzech budynków nie było podanych informacji o godzinach i miejscach udzielania
świadczeń w poszczególnych zakresach, co naruszało § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów;
−− wewnątrz jednego budynku nie było podanych imion i nazwisk osób udzielających świadczeń
fizjoterapii ambulatoryjnej, co naruszało § 11 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów;
−− wewnątrz ośmiu budynków brak było podanych informacji dot. zasad zapisów na porady
i wizyty, z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach domowych, co naruszało § 11
ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków
umów;
−− wewnątrz dwóch budynków brak było informacji dot. adresu oraz numeru telefonu właściwego
miejscowo Rzecznika Praw Pacjenta oraz numeru bezpłatnej infolinii Biura Praw Pacjenta przy
ministrze właściwym do spraw zdrowia, co naruszało § 11 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów;
−− wewnątrz siedmiu budynków brak było informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę
oczekujących na świadczenie, co naruszało § 11 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów.
3. W większości skontrolowanych podmiotów (83,3% ogółem kontrolowanych) zapisy pacjentów
oczekujących na wizytę odbywały się każdego dnia pracy, a we wszystkich jednostkach została
wyznaczona osoba odpowiedzialna za prowadzenie list oczekujących.
Stwierdzono, że trzech kontrolowanych świadczeniodawców68 nie informowało pisemnie
świadczeniobiorców o terminie udzielenia świadczenia oraz nie uzasadniało przyczyn wyboru
tego terminu, co naruszało obowiązek wynikający z art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach
zdrowotnych.
4. W przypadku ośmiu świadczeniodawców (blisko 45% kontrolowanych podmiotów)69 listy
oczekujących nie zawierały wszystkich danych, wymaganych zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy
o świadczeniach zdrowotnych.
Wśród 88 skontrolowanych list oczekujących, braki dotyczyły następujących elementów:
−− osiem list w trzech jednostkach nie zawierało numeru kolejnego, co naruszało art. 20 ust. 2 pkt 3
lit. a) ustawy o świadczeniach zdrowotnych;
−− osiem list w trzech jednostkach nie zawierało dat i godzin wpisów, co naruszało art. 20 ust. 2
pkt 3 lit. b) ustawy o świadczeniach zdrowotnych;
−− osiem list w trzech jednostkach nie zawierało numeru PESEL, a w przypadku jego braku - numeru
dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy, co naruszało art. 20 ust. 2 pkt 3 lit.
d) ustawy o świadczeniach zdrowotnych;
−− 18 list w ośmiu jednostkach nie zawierało rozpoznania lub powodu przyjęcia, co naruszało art. 20
ust. 2 pkt 3 lit. e) ustawy o świadczeniach zdrowotnych;
68 Wojewódzki Szpital w Poznaniu, Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku i Szpital Powiatowy w Białogardzie.
69 ZOZ w Łowiczu, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Wojewódzki Szpital w Poznaniu, SP ZOZ w Kościanie,
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Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, Szpital Powiatowy w Białogardzie, SP Zespół Szpitali Pulmonolog.Reumat. z siedzibą w Kup, SP ZOZ w Stargardzie Szczecińskim.
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−− siedem list w czterech jednostkach nie zawierało adresu świadczeniobiorcy, co naruszało art. 20
ust. 2 pkt 3 lit. f) ustawy o świadczeniach zdrowotnych;
−− 19 list w pięciu jednostkach nie zawierało numeru telefonu lub oznaczenie innego sposobu
komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem, co naruszało art. 20 ust. 2 pkt 3 lit. g)
ustawy o świadczeniach zdrowotnych;
−− sześć list w trzech jednostkach nie zawierało terminu udzielenia świadczenia, co naruszało art. 20
ust. 2 pkt 3 lit. h) ustawy o świadczeniach zdrowotnych;
−− 10 list w czterech jednostkach nie zawierało imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej
wpisu, co naruszało art. 20 ust. 2 pkt 3 lit. i) ustawy o świadczeniach zdrowotnych;
−− 15 list w pięciu jednostkach nie zawierało daty i przyczyny skreślenia świadczeniobiorcy
z prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia, co naruszało art. 20
ust. 2 pkt 4) ustawy o świadczeniach zdrowotnych.
5. W przypadku 72,2% skontrolowanych podmiotów, listy oczekujących na świadczenia były
prowadzone przez świadczeniodawcę prawidłowo lub z drobnymi uchybieniami, nie mającymi
wpływu na dostęp pacjentów do świadczeń. Natomiast w pięciu przypadkach70 stwierdzono
nieprawidłowości w prowadzeniu list oczekujących, które mogły świadczyć o braku sprawiedliwego,
równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, stosownie
do art. 20 ust. 5 ustawy o świadczeniach zdrowotnych oraz zgodnie z kryteriami medycznymi,
określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2005 r. w sprawie kryteriów
medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców
na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
Szczegółowej analizie u wszystkich kontrolowanych świadczeniodawców poddano prowadzone
przez nich listy oczekujących na świadczenia rehabilitacji leczniczej za miesiące: wrzesień
2011 r., czerwiec 2012 r. i marzec 2013 r. (ogółem 108 list oczekujących). Stwierdzono następujące
nieprawidłowości:
−− w przypadku siedmiu list u czterech świadczeniodawców dane wynikające z list oczekujących
nie były zgodne z miesięcznymi raportami przekazywanymi do właściwego oddziału NFZ71;

70 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Wojewódzki Szpital w Poznaniu i Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

w Kowanówku, SP ZOZ w Kościanie, Szpital Powiatowy w Białogardzie.
I
71 tak np. w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie dane wynikające z list prowadzonych na Oddziale Rehabilitacji
Neurologicznej były niezgodne z miesięcznymi raportami przekazywanymi do właściwego oddziału OW NFZ. Średni
czas oczekiwania w raportach za wrzesień 2011 r. wyniósł 760 dni, czerwiec 2012 r. – 720 dni oraz marzec 2013 r. – 671
dni, podczas gdy z danych zawartych w liście za te miesiące wynikało, że średni czas oczekiwania wyniósł odpowiednio
389 dni, 433 dni oraz 641 dni. Spowodowane to było błędami metodologicznymi dot. obliczania czasów oczekiwania
niezgodnie z obowiązującym wzorem. Od września 2013 r. na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej została wprowadzona
nowa metoda liczenia średniego czasu oczekiwania, uwzględniająca obowiązujący wzór.
Z kolei w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu listy oczekujących w przypadku rehabilitacji kardiologicznej w okresie objętym
kontrolą prowadzone były w sposób niechronologiczny, czego skutkiem było podawanie nierzetelnych danych w raportach
statystycznych przesyłanych comiesięcznie do Oddziału. Np. we wrześniu 2011 r. Szpital zadeklarował 21 osób oczekujących,
a w rzeczywistości oczekiwało 27 osób; w czerwcu 2012 r. zaraportowano 16 pacjentów, a oczekiwało 30, a w marcu
2013 r. w raporcie statystycznym wykazano 28 osób, a oczekiwało 52 pacjentów. Ponadto stwierdzono dwa przypadki
błędnych dwukrotnych zapisów pacjentów na listę oczekujących na świadczenia w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.
Nieprawidłowości spowodowane były faktem, że kwalifikacja do leczenia na podstawie dostarczonego skierowania
i dokumentacji medycznej nie w każdym przypadku odbywała się w dniu zgłoszenia pacjenta, stąd wpis na listę
oczekujących nie był dokonywany w dniu zgłoszenia (na listę oczekujących wpisywana była faktyczna data zgłoszenia
się pacjenta). Na występujące przypadki niezachowania chronologii zapisów miało wpływ także to, że dokonująca wpisów
rejestratorka medyczna zatrudniona była w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,8 etatu). Natomiast dwukrotne zapisy
pacjentów mogły być spowodowane błędami systemu informatycznego.
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−− w czterech przypadkach sposób ustalania średniego czasu oczekiwania na świadczenia
z zakresu rehabilitacji leczniczej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych był niezgodny
z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie
zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego
sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym
do finansowania świadczeń ze środków publicznych. W jednym przypadku polegało to na
nieobliczaniu średniego czasu oczekiwania odrębnie dla każdej grupy osób wpisanych na listę
oczekujących na udzielenie świadczenia w danej komórce organizacyjnej albo na procedurę
lub zakres świadczeń. W pozostałych przypadkach nieprawidłowości polegały na obliczaniu
średniego czasu oczekiwania niezgodnie z obowiązującym wzorem72;
−− nie przeprowadzano okresowej, co najmniej raz w miesiącu, oceny przez zespół oceny przyjęć/
kierownika świadczeniodawcy/świadczeniodawcę, do czego zobowiązywał art. 21 ust. 1
ustawy o świadczeniach zdrowotnych (39 list oczekujących na udzielenie świadczenia z zakresu
rehabilitacji leczniczej w ośmiu jednostkach). W ocenie NIK, dokonywanie ocen przez zespoły
jest istotnym elementem kontroli wewnętrznej i daje możliwość uniknięcia nieprawidłowości
związanych z prowadzeniem list oczekujących oraz zwiększa gwarancje przejrzystego dostępu
do świadczeń rehabilitacji leczniczej;
−− nie dokonywano oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia pod względem
prawidłowości prowadzenia dokumentacji (w 36 przypadkach u ośmiu świadczeniodawców); pod
względem czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia, bądź braku w protokołach z posiedzeń
zespołów stosownej adnotacji na ten temat (w 23 przypadkach u pięciu świadczeniodawców);
pod względem zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń, bądź braku
w protokołach z posiedzeń zespołów stosownej adnotacji na ten temat (w 31 przypadkach
u pięciu świadczeniodawców), co naruszało art. 21 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o świadczeniach
zdrowotnych;
−− zespół oceny przyjęć nie sporządzał każdorazowo raportu z oceny i nie przedstawiał go
świadczeniodawcy, co naruszało art. 21 ust. 5 ustawy o świadczeniach zdrowotnych (34 przypadki
u siedmiu świadczeniodawców);
−− wystąpiły przypadki wprowadzania błędnych danych np. w zakresie terminów rozpoczęcia
zabiegów, wprowadzania dat w niewłaściwe kolumny księgi, czy innych omyłkowych wpisów
spowodowanych błędami ludzkimi (osiem list u trzech świadczeniodawców).
6. U ośmiu skontrolowanych świadczeniodawców 73 stwierdzono przypadki opóźnień
w przekazywaniu do OW NFZ wymaganych raportów statystycznych w zakresie świadczeń
rehabilitacji leczniczej w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez
72 I tak np. w SP ZOZ w Kościanie nieprawidłowo obliczono we wrześniu 2013 r., w zakresie świadczeń rehabilitacji
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ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz czerwcu 2012 r. i marcu 2013 r. w odniesieniu do świadczeń fizjoterapii
ambulatoryjnej w Krzywiniu - średni czas oczekiwania na świadczenia z ww. zakresów. Obliczenia dokonywano
na podstawie liczby dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatniego miesiąca z listy oczekujących z powodu
wykonania świadczenia, na które oczekiwała oraz łącznej liczby osób skreślonych w ostatnim miesiącu z listy oczekujących
z powodu wykonania świadczenia. Przyczyną tego stanu były błędy osób sporządzających sprawozdania. Osoby te zostały
poinformowane o zaistniałej sytuacji oraz o popełnianym błędzie.
73 Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ZOZ w Łowiczu, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Opolskie Centrum
Rehabilitacji w Korfantowie, Wojewódzki Szpital w Poznaniu, SP ZOZ Kościanie, Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny
w Kowanówku, Szpital Powiatowy w Białogardzie.
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świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania
podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, tj. nie później niż
w terminie dziesięciu dni od zakończenia miesiąca.
Jako przyczynę opóźnień wskazywano m.in. na kłopoty i uwarunkowania techniczne oraz błędy
w sporządzaniu raportów. Należy jednak zauważyć, że termin określony w ww. § 8 ust. 4 jest
terminem obligatoryjnym, od którego nie zostały przewidziane odstępstwa.
7. W połowie skontrolowanych podmiotów, przekazywanie raportów statystycznych o liczbie
i średnim czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej odbywało się zgodnie
z zapisami wspomnianego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. W dziewięciu
jednostkach74 doszło do naruszeń obowiązujących regulacji polegających na:
−− niezgodnym z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia określeniem średniego czasu oczekiwania,
co naruszało § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b) tego rozporządzenia (u jednego świadczeniodawcy);
−− niepodaniu: łącznej liczby osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie
sprawozdawczym, co naruszało § 8 ust. 2 pkt 1 lit. c) rozporządzenia (u jednego
świadczeniodawcy), liczby osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania
świadczenia w danym okresie sprawozdawczym, co naruszało § 8 ust. 2 pkt 1 lit. d)
rozporządzenia (u jednego świadczeniodawcy); liczby osób skreślonych z listy oczekujących
z powodu wykonania świadczenia w ostatnich sześciu miesiącach, co naruszało § 8 ust. 2 pkt 1
lit. e) rozporządzenia (u jednego świadczeniodawcy);
−− niepodaniu daty okresowej oceny każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę listy
oczekujących, dokonanej na podstawie art. 21 ustawy o świadczeniach zdrowotnych w danym
okresie sprawozdawczym, co naruszało § 8 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia (u dziewięciu
świadczeniodawców).
8. Większość świadczeniodawców (14), od 1 stycznia 2013 r., nie umożliwiło pacjentom umawiania
się na wizyty drogą elektroniczną, stosownie do postanowień art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach
zdrowotnych. Jako przyczyny wskazywano na:
−− brak rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów
informatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez
świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego (ogłoszone dnia
29 kwietnia 2013 r.),
−− niewystarczające środki finansowe niezbędne do sfinansowania zakupu aplikacji informatycznej
obsługującej kompleksowo umawianie się i monitoring e-rejestracji,
−− zagrożenie pogorszenia wyniku finansowego poprzez przyrost kosztów związany
z uruchomieniem e-rejestracji.
Szczegółowe zasady funkcjonowania e-rejestracji określono w treści rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów
teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez
świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, które weszło

74 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, Szpital

Powiatowy w Białogardzie, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarneckiej Górze, ZOZ w Łowiczu, Szpital Wojewódzki
im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach, Wojewódzki
Szpital w Poznaniu, SP ZOZ w Choszcznie.
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w życie 14 maja 2013 r.75 Zgodnie z § 2 przedmiotowego rozporządzenia, systemy teleinformatyczne
świadczeniodawców, obsługujące tzw. e-Rejestrację, powinny zapewniać następujące usługi,
określane jako minimalne, to jest:
1)	automatyczne wyszukanie wolnych terminów udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz
możliwość rejestracji na wizytę i wyboru terminu wizyty podczas procesu rejestracji,
2) monitorowanie przez pacjenta statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,
3) 	w yszukiwanie według określonych kryteriów nazwy i specjalności komórki organizacyjnej
świadczeniodawcy, miejsca wykonywania działalności leczniczej, kodu albo nazwy świadczenia
opieki zdrowotnej oraz terminu świadczenia opieki zdrowotnej,
4) 	powiadamianie pacjentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej o zmianie terminu
wizyty,
5) przegląd i wydruk przez pacjenta zaplanowanych przez niego wizyt,
6) 	uwierzytelnienie pacjentów przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego albo
podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
7) 	dokonywanie przez pacjentów korekty danych wprowadzonych na etapie rejestracji, w tym
powiadomienia świadczeniodawcy o niemożności stawienia się w określonym terminie bądź
rezygnacji z realizacji świadczenia opieki zdrowotnej,
8) 	uniemożliwienia wpisania świadczeniobiorcy na więcej niż jedną listę oczekujących w przypadku
świadczeń udzielanych na podstawie skierowania,
9) 	przekazywanie danych zawartych w listach oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu
informacji w ochronie zdrowia.
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3.1 Przygotowanie kontroli
Dostępność rehabilitacji leczniczej, finansowanej ze środków publicznych, nie była wcześniej
badana przez NIK.
Program kontroli opracowany został w oparciu o analizę ryzyka w kontrolowanym obszarze.
Do jego przygotowania wykorzystano analizę stanu prawnego regulującego przedmiotową
materię, informacje uzyskane z wcześniejszych kontroli NIK w Ministerstwie Zdrowia i NFZ oraz
skargi i wnioski obywateli adresowane do NIK. Wykorzystano również treści interpelacji poselskich
w sprawie rehabilitacji leczniczej adresowane do Ministra Zdrowia oraz informacje z periodyków
medycznych i prasy codziennej.
Ponadto Departament Zdrowia NIK przeprowadził w trzech podmiotach leczniczych76 kontrole
doraźne rozpoznawcze, których celem była ocena organizacji procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz poprawności rozliczeń umów zawartych z NFZ77.
W dniu 13 marca 2013 roku, w siedzibie NIK w Warszawie, Departament Zdrowia NIK zorganizował
panel ekspertów. W trakcie panelu odbyła się dyskusja na temat najistotniejszych problemów
związanych z organizacją i finansowaniem rehabilitacji leczniczej w Polsce oraz nad potrzebą
ewentualnych zmian, które powinny być podjęte w celu dalszej poprawy jego funkcjonowania
i ograniczenia. Dyskusja dotyczyła następujących aspektów organizacji i finansowania rehabilitacji
leczniczej:
1. Poziomu, kompletności i zasadności finansowania ze środków publicznych świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, na podstawie rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji
leczniczej, w świetle potrzeb i współczesnej wiedzy z zakresu rehabilitacji medycznej.
2. Dostępności do rehabilitacji leczniczej.
3. Sytuacji kadrowej w dziedzinie rehabilitacji. Statusu zawodowy lekarzy rehabilitacji
i fizjoterapeutów oraz warunków ich funkcjonowania w Polsce.
4. Oceny skuteczności prowadzonej terapii i tym samym jej jakości – rozwiązań systemowych
funkcjonujących w Polsce.
Przeprowadzenie kontroli początkowo zaplanowano w siedmiu OW NFZ oraz u trzech wybranych
świadczeniodawców udzielających świadczeń rehabilitacji leczniczej na terenie każdego z siedmiu
kontrolowanych OW NFZ. W trakcie kontroli zmniejszono liczbę kontrolowanych Oddziałów o jeden
i tym samym ograniczono liczbę kontrolowanych świadczeniodawców.
W trakcie kontroli dodatkowe informacje, dot. zakresu świadczeń rehabilitacyjnych, ponoszonych
kosztów oraz uzyskanych efektów, przekazały, na wniosek kontrolerów78, następujące jednostki:
−− Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który od 1996 r. prowadzi program rehabilitacji leczniczej
w ramach prewencji rentowej, którego celem jest przywrócenie zdolności do pracy osobom,
które w następstwie choroby, urazu lub wypadku zagrożone są długotrwałą niezdolnością
do pracy lub są nadal niezdolne do pracy, ale jednocześnie po odbyciu rehabilitacji leczniczej,
rokują odzyskanie tej zdolności. Działania te prowadzone są na podstawie: art. 54, 55, 57 i 69
76 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa

Otwartego Warszawa-Mokotów, Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie.
Kontrola
nr R/12/003 „Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej”.
77
Na
podstawie
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
78
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ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych79 oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi
rehabilitacyjne80;
−− Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gdzie rehabilitacja jest organizowana w formie
21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników lub Ośrodku
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym KRUS, a od 1993 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
organizuje w czasie wakacji również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Działania te są
prowadzone na podstawie art. 64 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników81 oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Wsi z 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków
i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą
oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne82;
−− Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który realizuje zadania określone
ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych83. Część zadań wynikających ze wspomnianej ustawy realizowana jest przez
samorządy powiatowe i wojewódzkie, które uzyskują na ten cel środki z PFRON.

3.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
Kontrolę przeprowadzono od 19 sierpnia 2013 r. do 13 stycznia 2014 r. (data wysłania ostatniego
wystąpienia pokontrolnego).
Wystąpienia pokontrolne zostały przekazane wszystkim kierownikom 25 kontrolowanych jednostek.
Pod adresem Ministra Zdrowia sformułowano następujące wnioski:
−− opracowanie standardów postępowania w rehabilitacji leczniczej;
−− zakończenie prac nad regulacją zawodu fizjoterapeuty;
−− dokonywanie bieżącej oceny dostępności świadczeń rehabilitacji leczniczej w konsultacji
z samorządami wojewódzkimi;
−− wykorzystywanie informacji o realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
programach dotyczących rehabilitacji leczniczej w bieżących pracach Ministerstwa Zdrowia;
−− zintensyfikowanie nadzoru nad NFZ w celu wyeliminowania ryzyka podejmowania przez NFZ
działań sprzecznych z przepisami prawa.
Z kolei wnioski skierowane do Dyrektorów OW NFZ dotyczyły m.in.:
−− wzmożenia nadzoru nad pracami komisji konkursowych, w szczególności w odniesieniu
do procedury weryfikacji ofert;
−− podejmowania działań dyscyplinujących w stosunku do świadczeniodawców w celu zapewnienia
rzetelnego przygotowania przez nich ofert konkursowych oraz występowania, w odpowiednim
czasie, z wnioskami o zmianę zawartych umów w celu wyeliminowania zjawiska „niewykonań”
i „nadwykonań” kontraktów;
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−− zapewnienia finansowania świadczeń rehabilitacyjnych zgodnie z zasadami ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych;
−− zapewnienia zgodnej z obowiązującymi zasadami kolejności finansowania świadczeń REH
wykonanych ponad limity określone w kontraktach;
−− podjęcia działań w celu wyeliminowania nierzetelnego wykonywania zadań przez komisje
konkursowe;
−− zapewnienia przez użytkowany system informatyczny prawidłowej weryfikacji i punktacji danych,
podawanych w ankietach przez oferentów oraz uniemożliwienie oferentowi wprowadzenia
w ankiecie błędnych lub wykluczających się informacji;
−− rzetelnej weryfikacji ofert w zakresie warunków wymaganych oraz warunków dodatkowo
ocenianych;
−− zawiadamiania właściwych organów o stwierdzonych przez Oddział „kłamstwach ofertowych”
w ofertach składanych w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń w rodzaju REH.
Wnioski formułowane pod adresem świadczeniodawców koncentrowały się wokół następujących
zagadnień:
−− podjęcia działań informacyjno-organizacyjnych, skierowanych zarówno do pacjentów,
jak i lekarzy w celu realizacji świadczeń z zakresu fizjoterapii domowej na poziomie 3% kwoty
miesięcznego kontraktu;
−− podjęcia działań organizacyjnych zapewniających terminowe składanie do OW NFZ dokumentów
rozliczeniowych z tytułu zrealizowanych świadczeń rehabilitacji leczniczej;
−− wprowadzenia zakresu obowiązków i harmonogramu pracy dla wszystkich pracowników
realizujących świadczenia w rodzaju REH;
−− bieżącego zgłaszania do NFZ wszystkich zmian dotyczących potencjału wykonawczego
realizującego świadczenia z rehabilitacji leczniczej;
−− egzekwowania od Zespołu Oceny Przyjęć wywiązywania się z obowiązków nałożonych w art. 21
ust. 1, ust. 4 pkt 1-3 i ust. 5 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, dotyczących wymaganej
częstotliwości dokonywania okresowej oceny listy oczekującej na przyjęcie do szpitala oraz jej
zakresu;
−− umożliwienia pacjentom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu
na liście oczekujących na udzielenie świadczenia, czy powiadamiania o terminie udzielenia
świadczenia;
−− określenia w zarządzeniu powołującym Zespół do oceny przyjęć, częstotliwości przedkładania
raportów z przeprowadzanych ocen, zgodnej z przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych;
−− dokonania aktualizacji wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
−− bieżącego nadzorowania zgodności informacji o potencjale wykonawczym, podanych w Portalu
Świadczeniodawców ze stanem rzeczywistym;
−− prowadzenia list oczekujących zgodnie z wymogami określonymi art. 20 ust 2 ustawy
o świadczeniach zdrowotnych;
−− doprowadzenia do zgodności akt osobowych pracowników z umowami o udzielenie świadczeń
opieki zdrowotnej;
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−− dokonania przeglądu bieżących list oczekujących i podjęcia działań w celu wyeliminowania
nieprawidłowości dotyczących prowadzenia list oczekujących, ich ocen oraz informowania
pacjentów o terminie udzielania świadczeń i przyczynach wyboru terminu;
−− zapewnienia terminowego przekazywania raportów statystycznych oraz dokumentacji
rozliczeniowej do OW NFZ;
−− podjęcia działań zmierzających do spełnienia wymogów w zakresie wymiaru zatrudnienia kadry
lekarskiej;
−− wykazywania w ofertach, a następnie w umowach i na portalu świadczeniodawcy rzeczywistych
danych w zakresie zasobów kadrowych;
−− podjęcia działań w celu przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa;
−− podawania w miejscach udzielania świadczeń rehabilitacyjnych wszystkich informacji
wymaganych przepisami prawa;
−− pisemnego informowania świadczeniobiorców o terminie udzielenia świadczenia we wszystkich
zakresach świadczeń rehabilitacyjnych;
−− zmiany sposobu prowadzenia i archiwizowania list pacjentów oczekujących na świadczenie
w zakresie rehabilitacji leczniczej, gwarantującego ich prowadzenie zgodnie z wymaganiami
w tym zakresie;
−− wdrożenia systemu teleinformatycznego, spełniającego wymogi rozporządzenia w sprawie
dokumentacji oraz rozporządzenia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów
teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez
świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
W przypadku pięciu wystąpień pokontrolnych zostało złożonych 28 zastrzeżeń, z czego
uwzględniono sześć zastrzeżeń. W trzech przypadkach Kolegium NIK oraz zespoły Komisji
Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli oddaliły zastrzeżenia w całości (po kontrolach
w Ministerstwie Zdrowia, Szpitalu Dietla w Krakowie i Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym
w Kowanówku). W dwóch pozostałych przypadkach zespoły Komisji Rozstrzygającej zastrzeżenia
uwzględniły w części (po kontrolach w Opolskim OW NFZ oraz Małopolskim OW NFZ).
Adresaci wystąpień pokontrolnych poinformowali NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu
wniosków. Z ogólnej liczby 63 wniosków – 38 (60%) zrealizowano, 17 (27%) nie zrealizowano, zaś 8
(13%) pozostało w trakcie realizacji84.

3.3 Finansowe rezultaty kontroli
Finansowe rezultaty kontroli wyniosły łącznie 166.816,0 tys. zł, w tym:
−− kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa – 114.709,6 tys. zł (na kwotę tę złożyło się:
sfinansowanie świadczeń zdrowotnych wykonanych w rodzaju REH ponad limit określony
w umowach, w sytuacji braku przesłanki konieczności natychmiastowego udzielenia świadczenia
zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia; pobranie opłat od ubezpieczonych
pacjentów z tytułu wykonanych świadczeń REH; sfinansowanie świadczeń w rodzaju REH
w wyniku postępowań, w których stwierdzono nieprawidłowości przy wyborze ofert
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84 Według stanu na koniec marca 2014 r.

I nfor m acje dodatkowe

konkursowych; wartość sfinansowanych świadczeń sprawozdanych przez świadczeniodawców,
ale nierozliczonych w ciągu 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego oraz skutkujących
zmianami umów; wartość wypłaconych środków świadczeniodawcom w wyniku aneksowania
umów w rodzaju REH i dokonania zwiększeń cen punktów rozliczeniowych w stosunku do cen
określonych na etapie rozstrzygnięcia konkursu ofert);
−− kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa – 52.044,0 tys. zł
(na kwotę tę złożyło się: sfinansowanie przez Ministra Zdrowia zadań w zakresie REH w ramach
programu zdrowotnego POKLARD na podstawie umów zawartych w wyniku przeprowadzonych
konkursów ofert z naruszeniem obowiązujących regulacji prawnych; wartość umów zawartych
z oferentami w wyniku przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postepowań w trybie rokowań
z naruszeniem ustawy o świadczeniach zdrowotnych; wartość zawartych umów z oferentami,
którzy nie wykazali w ofertach wszystkich wymaganych przepisami prawa zasobów niezbędnych
do udzielania świadczeń; wartość umów zawartych z oferentami, którzy wykazali w części
ankietowej oferty, że spełniają warunki dodatkowo oceniane, pomimo niewyszczególnienia tych
informacji w części szczegółowej oferty);
−− kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami – 43,9 tys. zł
(wartość odsetek, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego zasądzonych przez sąd
w związku z nieuregulowaniem zobowiązań z tytułu świadczeń nielimitowanych i ratujących
życie, co było bezpośrednim skutkiem sfinansowania bez podstaw prawnych ugód za wykonanie
ponad limit świadczeń REH);
−− sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 18,5 tys. zł (przeprowadzenie przez
świadczeniodawcę inwentaryzacji środków trwałych niezgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości).
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4.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK,
które przeprowadziły w nich kontrole
Lp.

1.

2

3

4

5

6
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Nazwa jednostki
uczestniczącej

Delegatura NIK
w Kielcach

Delegatura NIK
w Łodzi

Delegatura NIK
w Opolu

Delegatura NIK
w Poznaniu

Delegatura NIK
w Szczecinie

Departament
Zdrowia NIK

Nazwa jednostki kontrolowanej

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach

Zofia Wilczyńska, Dyrektor

Szpital Specjalistyczny Św. Łukasza
w Końskich

Wojciech Przybylski, Dyrektor

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji
w Czarneckiej Górze

Jerzy Chojnacki, Dyrektor

Uzdrowisko Busko-Zdrój SA w Busku Zdroju

Wojciech Legawiec,
Prezes Zarządu Spółki

Łódzki OW NFZ w Łodzi

Jolanta Kręcka, Dyrektor

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski, Dyrektor

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
w Bełchatowie

Mirosław Leczczyński, Dyrektor

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim

Marek Konieczko, Dyrektor

Opolski OW NFZ w Opolu

Tomasz Uher,
pełniący obowiązki Dyrektora

Opolskie Centrum Rehabilitacji
w Korfantowie

Wojciech Machelski, Dyrektor

SP ZOZ MSW w Głuchołazach

Wanda Zalewska, Dyrektor

SP Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologiczny z siedzibą w Kup

Mirosław Wójciak, Dyrektor

Wielkopolski OW NFZ w Poznaniu

Filip Nowak,
pełniący obowiązki Dyrektora

SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Piotr Lehmann, Dyrektor

Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny
w Kowanówku

Izabela Grzybowska, Dyrektor

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Jacek Łukomski, Dyrektor

Zachodniopomorski OW NFZ w Szczecinie

Julita Jaśkiewicz, Dyrektor

SP ZOZ w Choszcznie

Janina Kmetyk, Dyrektor

SP Zespół Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie Szczecińskim

Jacek Siwulski, Dyrektor

Szpital Powiatowy w Białogardzie

Przemysław Dawid, Dyrektor

Ministerstwo Zdrowia

Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia

Małopolski OW NFZ w Krakowie

Barbara Bulanowska, Dyrektor

Krakowski Szpital specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Krakowie

Anna Prokop-Staszecka, Dyrektor

Szpital Specjalistyczny
im. Józefa Dietla w Krakowie

Andrzej Kosiniak-Kamysz, Dyrektor

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Andrzej Kulig, Dyrektor

za ł ą czniki
4.2. Charakterystyka stanu prawnego
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej został określony obowiązek zapewnienia obywatelom przez
władze publiczne równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych85.
Warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
określa ustawa o świadczeniach zdrowotnych. W art. 15 ust. 2 pkt 5 tej ustawy zagwarantowano
prawo świadczeniobiorców do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
Art. 59 stanowi, że świadczeniobiorca ma prawo do rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy,
który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego.
Stosownie do art. 132 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, podstawą udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ jest umowa zawarta pomiędzy
świadczeniodawcą a dyrektorem OW NFZ. Zasady postępowania w sprawie zawarcia umów
ze świadczeniodawcami uregulowane zostały w dziale VI ustawy o świadczeniach zdrowotnych.
NFZ jest obowiązany, na podstawie art. 134 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, zapewnić równe
traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie
uczciwej konkurencji, a wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty
związane z postępowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
udostępniane są świadczeniodawcom na takich samych zasadach.
Zawieranie przez NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 139
ustawy o świadczeniach zdrowotnych, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:
1) konkursu ofert albo 2) rokowań.
Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych REH określone były w rozporządzenie
Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji
leczniczej. Stosownie do postanowień § 4 tego rozporządzenia, świadczenia realizowane były
w warunkach:
1) ambulatoryjnych, które obejmują:
a) lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną, realizowaną przez poradę lekarską
rehabilitacyjną,
b) fizjoterapię ambulatoryjną realizowaną przez: wizytę fizjoterapeutyczną, zabieg
fizjoterapeutyczny;
2) domowych, które obejmują:
a) poradę lekarską rehabilitacyjną,
b) fizjoterapię domową realizowaną przez: wizytę fizjoterapeutyczną, zabieg fizjoterapeutyczny;
3) ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują:
a) rehabilitację ogólnoustrojową,
b) rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
c) rehabilitację słuchu i mowy,
d) rehabilitację wzroku,
e) rehabilitację kardiologiczną,
f ) rehabilitację pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterraneoterapii;
85 Art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
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4) stacjonarnych, które obejmują:
a) rehabilitację ogólnoustrojową,
b) rehabilitację neurologiczną,
c) rehabilitację pulmonologiczną,
d) rehabilitację kardiologiczną.
Do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2014 r. zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji
leczniczej86.
Począwszy od 1 października 2010 r. sposób postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy
w rodzaju REH, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem
umowy oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej
zawarcia, uregulowane były w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 53/2010.
Powyższe zarządzenie utraciło moc z dniem 31 grudnia 2013 r., a do postępowań w sprawie zawarcia
i zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń
od 1 stycznia 2014 r. zastosowanie ma zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z 16 grudnia
2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja
lecznicza.
Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta 87, pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia
odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach
medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
Ponadto w obszarze przedmiotowej kontroli zastosowanie znalazły następujące akty prawne:
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89
ze zm.) uchylona z dniem 1 lipca 2011 r. i zastąpiona przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.217).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych,
jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach
oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych
informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania
tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń
ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447).
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania
o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert,
powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. Nr 273, poz. 2719).
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86 Dz. U. z 2013 r. poz. 1522.
87 Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.
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4.3. Zestawienie wartości zawartych umów i ich wykonania w 2011 r. w rodzaju
rehabilitacja lecznicza w podziale na zakresy świadczeń kontraktowanych
przez NFZ

Zakres umowy

LEKARSKA
AMBULATORYJNA
OPIEKA
REHABILITACYJNA
FIZJOTERAPIA
AMBULATORYJNA
FIZJOTERAPIA
DOMOWA
REHABILITACJA DZIECI
Z ZABURZENIAMI
WIEKU ROZWOJOWEGO
W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
REHABILITACJA
OGÓLNOUSTROJOWA
W OŚRODKU/ ODDZIALE
DZIENNYM
REHABILITACJA
SŁUCHU I MOWY
REHABILITACJA
WZROKU
REHABILITACJA
PULMONOLOGICZNA
Z WYKORZYSTANIEM
METOD
SUBTERRANEOTERAPII
W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
REHABILITACJA
KARDIOLOGICZNA
W OŚRODKU/ ODDZIALE
DZIENNYM
REHABILITACJA
OGÓLNOUSTROJOWA
W WARUNKACH
STACJONARNYCH
REHABILITACJA
PULMONOLOGICZNA
W WARUNKACH
STACJONARNYCH
REHABILITACJA
NEUROLOGICZNA
REHABILITACJA
KARDIOLOGICZNA
W WARUNKACH
STACJONARNYCH
RAZEM

Aktualna
liczba
punktów
zakresu

Aktualna wartość
zakresu w zł

Liczba
rozliczonych
jednostek
rozliczeniowych

Wartość
rozliczonych
jednostek
rozliczeniowych
w zł

Liczba
umów

Liczba
świadczeniodawców

52 297 971

60 471 645,55

51 542 526

59 643 722,38

1 378

1 360

715 909 283

751 113 548,74

710 837 765

746 084 218,48

2 340

2 296

10 117 405

10 191 128,43

10 021 008

10 098 677,10

37

37

115 699 150

127 817 918,22

113 977 990

125 988 875,20

241

236

161 097 370

168 951 806,17

160 124 505

168 137 639,20

385

372

8 169 663

9 293 437,97

7 985 610

9 121 028,80

46

44

937 053

1 034 845,40

886 990

1 017 644,50

7

6

1 749 111

2 163 240,00

1 746 220

2 159 500,00

2

2

6 256 428

5 766 389,59

6 166 020

5 683 137,60

41

41

349 254 566

386 684 718,57

346 840 861

384 425 537,30

320

302

17 311 628

20 971 640,57

17 207 550

20 862 498,60

26

23

222 036 441

232 722 826,12

219 569 595

230 974 573,47

231

178

75 964 160

83 904 803,38

75 206 220

83 304 492,35

61

51

1 736 800 229 1 861 087 948,71

1 722 112 860

1 847 501 544,98

5 115

4 948
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4.4. Zestawienie wartości zawartych umów i ich wykonania w 2012 r. w rodzaju
rehabilitacja lecznicza w podziale na zakresy świadczeń kontraktowanych
przez NFZ

Zakres umowy

LEKARSKA
AMBULATORYJNA
OPIEKA
REHABILITACYJNA
FIZJOTERAPIA
AMBULATORYJNA
FIZJOTERAPIA
DOMOWA
REHABILITACJA DZIECI
Z ZABURZENIAMI
WIEKU
ROZWOJOWEGO
W OŚRODKU/
ODDZIALE DZIENNYM
REHABILITACJA
OGÓLNOUSTROJOWA
W OŚRODKU/
ODDZIALE DZIENNYM
REHABILITACJA
SŁUCHU I MOWY
REHABILITACJA
WZROKU
REHABILITACJA
PULMONOLOGICZNA
Z WYKORZYSTANIEM
METOD
SUBTERRANEOTERAPII
W OŚRODKU/
ODDZIALE DZIENNYM
REHABILITACJA
KARDIOLOGICZNA
W OŚRODKU/
ODDZIALE DZIENNYM
REHABILITACJA
OGÓLNOUSTROJOWA
W WARUNKACH
STACJONARNYCH
REHABILITACJA
PULMONOLOGICZNA
W WARUNKACH
STACJONARNYCH
REHABILITACJA
NEUROLOGICZNA
REHABILITACJA
KARDIOLOGICZNA
W WARUNKACH
STACJONARNYCH
RAZEM
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Aktualna
liczba
punktów
zakresu

Aktualna
wartość zakresu
w zł

Liczba
rozliczonych
jednostek
rozliczeniowych

Wartość
rozliczonych
jednostek
rozliczeniowych
w zł

Liczba
świadczeniodawców

Liczba
umów

54 028 784

62 464 368,32

53 364 132

61 707 478,74

1 352

1 292

758 800 590

792 208 178,54

755 115 778

788 571 724,19

2 460

2 323

11 026 018

11 018 683,82

11 019 931

11 012 673,66

43

42

127 459 227

141 453 893,31

125 851 940

139 774 389,80

290

251

177 606 222

184 798 821,45

176 736 627

183 985 513,90

460

409

9 511 572

10 721 971,06

9 302 410

10 503 650,70

58

51

1 265 574

1 403 275,00

1 238 880

1 394 721,40

9

8

1 924 230

2 302 127,80

1 811 390

2 156 607,60

4

2

7 959 598

7 406 799,25

7 749 770

7 211 180,20

51

46

363 567 549

402 354 935,40

361 846 980

400 462 258,00

337

299

18 335 691

22 010 374,03

18 256 500

21 914 209,80

28

24

254 147 241

268 409 584,59

244 504 498

258 426 861,58

215

186

86 797 361

96 139 298,68

86 469 288

95 801 043,50

69

57

1 872 429 657 2 002 692 311,25

1 853 268 124

1 982 922 313,07

5 376

4 990
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4.5. Zestawienie wartości zawartych umów i ich wykonania w 2013 r.* w rodzaju
rehabilitacja lecznicza w podziale na zakresy świadczeń kontraktowanych
przez NFZ

Zakres umowy

Aktualna
liczba
punktów
zakresu

Wartość
Aktualna
Liczba rozliczonych
rozliczonych
jednostek
wartość
jednostek
rozliczeniowych
zakresu w zł rozliczeniowych
w zł

FIZJOTERAPIA
769 732 755 800 248 763
AMBULATORYJNA
FIZJOTERAPIA
11 412 498
11 423 860
DOMOWA
LEKARSKA
AMBULATORYJNA
55 866 620
64 365 770
OPIEKA
REHABILITACYJNA
REHABILITACJA
262 837 169 279 027 560
NEUROLOGICZNA
REHABILITACJA DZIECI
Z ZABURZENIAMI
WIEKU ROZWOJOWEGO
125 431 909 138 863 858
W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
REHABILITACJA
KARDIOLOGICZNA
9 095 462
8 545 981
W OŚRODKU/
ODDZIALE DZIENNYM
REHABILITACJA
KARDIOLOGICZNA
96 390 021 106 543 559
W WARUNKACH
STACJONARNYCH
REHABILITACJA
OGÓLNOUSTROJOWA
185 169 873 193 293 682
W OŚRODKU/
ODDZIALE DZIENNYM
REHABILITACJA
OGÓLNOUSTROJOWA
369 233 881 407 986 981
W WARUNKACH
STACJONARNYCH
REHABILITACJA
PULMONOLOGICZNA
18 608 015
22 233 221
W WARUNKACH
STACJONARNYCH
REHABILITACJA
PULMONOLOGICZNA
Z WYKORZYSTANIEM
METOD
1 834 901
2 274 767
SUBTERRANEOTERAPII
W OŚRODKU/
ODDZIALE DZIENNYM
REHABILITACJA
10 191 760
11 433 198
SŁUCHU I MOWY
REHABILITACJA
1 517 340
1 708 452
WZROKU
LECZENIE DZIECI
1 200 000
1 200 000
ZE ŚPIĄCZKĄ
RAZEM
1 918 522 204 2 049 149 653

Liczba
świadczeniodawców

Liczba
umów

747 795 570

776 544 564

2 421

2 326

11 024 430

10 999 431

42

41

52 496 408

60 390 998

1 355

1 288

240 270 045

255 565 217

192

185

120 176 650

132 964 206

265

255

8 429 470

7 895 152

55

51

92 919 680

102 689 917

61

57

176 616 370

184 152 997

445

439

355 148 840

392 303 201

314

300

17 493 660

20 986 945

28

27

1 834 840

2 274 706

2

2

9 887 820

11 073 509

50

49

1 302 180

1 470 881

9

9

617 170

617 170

1

1

1 836 013 133

1 959 928 895

5 240

5 030

* W okresie styczeń – listopad 2013 r. (wg stanu na dzień 20-02-2014).
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4.6. Zestawienie liczby osób oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania
w rodzaju rehabilitacji leczniczej w podziale na zakresy świadczeń
za grudzień 2011 r.
Liczba osób
Średni
Procent komórek
skreślonych
rzeczywisty czas organizacyjnych,
Łączna
z listy z powodu
oczekiwania
do których
Kategoria
Zakres
liczba osób
wykonania
średni
medyczna
oczekujących
świadczenia
rzeczywisty czas
w danym okresie Mediana średnia
oczekiwania
sprawozdawczym
wynosi 0 dni
Przypadek pilny
2 148
0
0
2
86%
Poradnia rehabilitacyjna
Przypadek stabilny
148 953
0
21
37
29%
54
0
0
1
89%
Poradnia rehabilitacyjna Przypadek pilny
dla dzieci
Przypadek stabilny
4 087
0
28
44
18%
Przypadek
pilny
2
0
0
3
80%
Poradnia rehabilitacji
narządów ruchu
Przypadek stabilny
830
0
11
17
40%
Przypadek pilny
9 122
0
0
4
82%
Dział (pracownia)
fizjoterapii
Przypadek stabilny
412 768
0
41
53
19%
Przypadek pilny
0
0
0
0
97%
Dział (pracownia)
fizjoterapii dla dzieci
Przypadek stabilny
1 406
0
15
23
41%
Przypadek pilny
63
0
0
3
88%
Dział (pracownia)
fizykoterapii
Przypadek stabilny
5 510
0
38
55
22%
Przypadek pilny
17
0
0
12
75%
Dział (pracownia)
kinezyterapii
Przypadek stabilny
832
0
18
41
25%
Przypadek pilny
0
0
0
0
100%
Dział (pracownia)
masażu leczniczego
Przypadek stabilny
141
0
26
33
33%
Przypadek pilny
64
0
0
21
60%
Zespół rehabilitacji
domowej
Przypadek stabilny
1 589
0
63
89
12%
Przypadek pilny
1 575
0
0
6
80%
Ośrodek rehabilitacji
dziennej
Przypadek stabilny
31 242
0
27
57
33%
Przypadek pilny
121
0
0
2
91%
Ośrodek rehabilitacji
dziennej dla dzieci
Przypadek stabilny
3 514
0
5
27
49%
Przypadek pilny
10 115
0
1
39
50%
Oddział rehabilitacyjny
Przypadek stabilny
113 957
0
174
266
8%
85
0
0
5
83%
Oddział rehabilitacyjny Przypadek pilny
dla dzieci
Przypadek stabilny
4 784
0
64
83
28%
Przypadek pilny
697
0
0
36
57%
Oddział rehabilitacji
narządu ruchu
Przypadek stabilny
13 841
0
217
278
10%
Przypadek pilny
Oddział rehabilitacji
narządu ruchu dla dzieci Przypadek stabilny
Przypadek pilny
95
0
17
26
0%
Oddział paraplegii
i tetraplegii
Przypadek stabilny
1 604
0
231
278
25%
Przypadek pilny
869
0
0
15
52%
Oddział rehabilitacji
neurologicznej
Przypadek stabilny
10 291
0
62
143
26%
Przypadek pilny
6
0
0
5
86%
Oddział rehabilitacji
neurologicznej dla dzieci Przypadek stabilny
87
0
0
33
64%
Oddział rehabilitacji
kardiologicznej
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Przypadek pilny
Przypadek stabilny

181
2 386

0
0

0
18

3
21

85%
31%

za ł ą czniki
4.7. Zestawienie liczby osób oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania
w rodzaju rehabilitacji leczniczej w podziale na zakresy świadczeń
za grudzień 2012 r.
Liczba osób
Średni
skreślonych
rzeczywisty czas
Łączna
z listy z powodu
oczekiwania
Kategoria
Zakres
liczba osób
wykonania
medyczna
oczekujących
świadczenia
w danym okresie Mediana średnia
sprawozdawczym
Przypadek pilny
1 921
1 585
0
4
Poradnia rehabilitacyjna
Przypadek stabilny
117 376
39 117
23
40
109
69
0
3
Poradnia rehabilitacyjna Przypadek pilny
dla dzieci
Przypadek stabilny
3 237
1 179
29
46
Przypadek pilny
0
1
0
1
Poradnia rehabilitacji
narządów ruchu
Przypadek stabilny
396
129
17
20
Przypadek pilny
12 003
4 784
0
7
Dział (pracownia)
fizjoterapii
Przypadek stabilny
476 419
104 262
51
62
Przypadek pilny
4
3
0
1
Dział (pracownia)
fizjoterapii dla dzieci
Przypadek stabilny
3 420
731
16
26
Przypadek pilny
112
39
0
4
Dział (pracownia)
fizykoterapii
Przypadek stabilny
3 484
1 089
43
55
Przypadek pilny
39
32
7
14
Dział (pracownia)
kinezyterapii
Przypadek stabilny
913
117
90
81
Przypadek pilny
0
0
0
0
Dział (pracownia)
masażu leczniczego
Przypadek stabilny
211
20
86
86
Przypadek pilny
91
15
0
22
Zespół rehabilitacji
domowej
Przypadek stabilny
1 104
176
88
112
Przypadek pilny
2 683
657
0
10
Ośrodek rehabilitacji
dziennej
Przypadek stabilny
44 063
4 964
36
71
Przypadek pilny
209
80
0
3
Ośrodek rehabilitacji
dziennej dla dzieci
Przypadek stabilny
5 288
1 830
8
24
Przypadek pilny
5
4
0
1
Ośrodek rehabilitacji
kardiologicznej
Przypadek stabilny
59
24
0
4
Przypadek pilny
12 741
1 449
18
43
Oddział rehabilitacyjny
Przypadek stabilny
133 882
3 509
233
310
161
67
0
13
Oddział rehabilitacyjny Przypadek pilny
dla dzieci
Przypadek stabilny
2 762
360
34
56
Przypadek pilny
1 156
72
4
67
Oddział rehabilitacji
narządu ruchu
Przypadek stabilny
13 786
289
151
472
Przypadek pilny
0
0
0
0
Oddział rehabilitacji
narządu ruchu dla dzieci Przypadek stabilny
0
0
0
0
Przypadek pilny
68
36
12
12
Oddział paraplegii
i tetraplegii
Przypadek stabilny
473
1
212
216
Przypadek pilny
1 228
532
2
13
Oddział rehabilitacji
neurologicznej
Przypadek stabilny
12 951
536
85
167
Przypadek pilny
3
2
0
3
Oddział rehabilitacji
neurologicznej dla dzieci Przypadek stabilny
923
92
32
52
Przypadek pilny
447
155
0
2
Oddział rehabilitacji
kardiologicznej
Przypadek stabilny
1 672
678
16
17

Procent komórek
organizacyjnych,
do których średni
rzeczywisty czas
oczekiwania
wynosi 0 dni
72%
21%
73%
15%
80%
20%
69%
13%
90%
33%
88%
24%
50%
17%
100%
0%
56%
15%
71%
26%
84%
46%
89%
67%
40%
6%
60%
34%
48%
14%
100%
100%
0%
0%
47%
24%
72%
44%
84%
36%
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4.8. Zestawienie liczby osób oczekujących oraz średniego czasu oczekiwania
w rodzaju rehabilitacji leczniczej w podziale na zakresy świadczeń
za grudzień 2013 r.

Zakres

Kategoria
medyczna

Przypadek
Przypadek
Poradnia rehabilitacyjna Przypadek
dla dzieci
Przypadek
Przypadek
Poradnia rehabilitacji
narządów ruchu
Przypadek
Przypadek
Dział (pracownia)
fizjoterapii
Przypadek
Przypadek
Dział (pracownia)
fizjoterapii dla dzieci
Przypadek
Przypadek
Dział (pracownia)
fizykoterapii
Przypadek
Przypadek
Dział (pracownia)
kinezyterapii
Przypadek
Przypadek
Zespół rehabilitacji
domowej
Przypadek
Przypadek
Ośrodek rehabilitacji
dziennej
Przypadek
Przypadek
Ośrodek rehabilitacji
dziennej dla dzieci
Przypadek
Przypadek
Ośrodek rehabilitacji
kardiologicznej
Przypadek
Przypadek
Ośrodek rehabilitacji
pulmonologicznej
Przypadek
Przypadek
Oddział rehabilitacyjny
Przypadek
Przypadek
Oddział rehabilitacyjny
dla dzieci
Przypadek
Przypadek
Oddział rehabilitacji
narządu ruchu
Przypadek
Przypadek
Oddział paraplegii
i tetraplegii
Przypadek
Przypadek
Oddział rehabilitacji
neurologicznej
Przypadek
Przypadek
Oddział rehabilitacji
neurologicznej dla dzieci Przypadek
Przypadek
Oddział rehabilitacji
kardiologicznej
Przypadek
Przypadek
Oddział rehabilitacji
pulmonologicznej
Przypadek
Przypadek
Oddział rehabilitacji
pulmonologicznej
Przypadek
dla dzieci
Poradnia rehabilitacyjna
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Łączna
liczba osób
oczekujących

pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny

2 509
118 345
189
3 897
0
85
17 888
612 988
18
1 617
242
3 260
89
989
89
1 026
3 668
49 524
157
5 989
4
467
0
114
11 951
150 143
128
3 075
1 528
16 625
41
329
1 615
14 235
11
607
536
2 378
50
1 729
4

stabilny
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Liczba osób
Średni
skreślonych
rzeczywisty czas
z listy z powodu
oczekiwania
wykonania
świadczenia
w danym okresie mediana średnia
sprawozdawczym
2 004
0
5
37 147
21
39
125
0
4
1 425
38
49
2
1
2
177
15
16
7 798
0
10
121 342
61
72
9
0
2
301
18
33
203
0
25
848
66
103
25
51
40
126
138
146
20
12
28
169
80
101
749
0
13
4 750
46
87
75
0
3
1 851
14
35
9
0
9
145
8
24
0
0
0
31
94
94
1 532
22
53
3 787
251
371
61
0
16
363
52
64
147
51
106
217
159
567
36
10
10
0
462
462
670
5
13
389
86
185
0
0
11
76
60
65
77
0
2
1 018
15
17
10
0
18
113
93
112
30
0
3
79

38

58

Procent komórek
organizacyjnych,
do których średni
rzeczywisty czas
oczekiwania
wynosi 0 dni
71%
20%
73%
10%
50%
0%
63%
10%
81%
22%
55%
18%
25%
25%
43%
8%
63%
21%
84%
39%
84%
38%
100%
0%
36%
4%
67%
30%
25%
10%
0%
0%
38%
26%
65%
35%
84%
31%
56%
17%
57%
0%

za ł ą czniki
4.9. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
6. Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia
7. Rzecznik Praw Pacjenta
9. Minister Zdrowia
10. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
11. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
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