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I. Dane identyfikacyjne 
Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa (NFZ lub 
Fundusz) 

 

Filip Nowak, p.o. Prezes, od 26 sierpnia 2020 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnili: 

Adam Niedzielski, Prezes, od 11 października 2019 r. do 26 sierpnia 2020 r, 
p.o. Prezes, od 18 lipca 2019 r. do 10 października 2019 r. 

Andrzej Jacyna, Prezes, od 15 czerwca 2018 r. do 18 lipca 2019 r.,  

p.o. Prezes, od 14 marca 2016 r. do 15 czerwca 2018 r. 

 

1. Dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego. 

2. Zapewnienie jakości wykonywanych zabiegów. 

3. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych po zabiegach endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 

 

Lata 2018-2020 z uwzględnieniem działań wcześniejszych i późniejszych, które 
miały związek z kontrolowaną działalnością. Dla celów porównawczych dane 
statystyczne zostały pobrane także dla roku 2017. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

 

 

1. Dariusz Jankowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/174/2020 z 3 grudnia 2020 r. 

2. Agata Brzeska-Lebiecka, doradca prawny, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/182/2020 z 3 grudnia 2020 r. 

 

 (akta kontroli str. 1-4, 449-450) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r., poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Wprawdzie w latach 2018-2019 Narodowy Fundusz Zdrowia podejmował działania 
organizacyjne i decyzje finansowe na rzecz poprawy dostępności do świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego, których efektem było 
zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów, skrócenie czasu oczekiwania, 
w rezultacie także zmniejszenie liczby oczekujących pacjentów, jednak w dalszym 
ciągu nie udało się osiągnąć wartości rekomendowanych w tym zakresie. W 2019 r. 
czas oczekiwania na te zabiegi, w przypadkach stabilnych, wynosił niemal 
18 miesięcy dla stawu biodrowego, a ponad 22 miesiące dla stawu kolanowego. NIK 
zwraca uwagę, że rekomendowany przez ekspertów3 czas oczekiwania na 
endoprotezoplastykę powinien wynosić od 3 do 6 miesięcy, a na rehabilitację od 
6 tygodni do 3 miesięcy. Fundusz informował pacjentów o pierwszym wolnym 
terminie udzielenia świadczenia u poszczególnych świadczeniodawców, co 
umożliwiało wybranie miejsca leczenia z czasem oczekiwania znacznie krótszym od 
średniego. Najdłuższe czasy oczekiwania odnotowano jednak u renomowanych 
świadczeniodawców, którzy byli preferowani przez pacjentów.  

Ze względu na niewprowadzenie kompleksowej opieki dla pacjentów po zabiegach 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego NIK nie jest w stanie 
ocenić, na ile poprawiła się dostępność do świadczeń rehabilitacji dla tych 
pacjentów. Należy jednak zauważyć, że w latach 2018-2019 zwiększyła się ogólna 
dostępność do świadczeń rehabilitacji w warunkach stacjonarnych. Liczba 
oczekujących zmniejszyła się i skróceniu uległ czas oczekiwania, choć w 2019 r. 
wynosił niemal 15 miesięcy (przypadki stabilne). W tym czasie dostępność do 
rehabilitacji na oddziale dziennym uległa pogorszeniu.  

Fundusz podejmował działania w celu zapewnienia kompleksowej koordynowanej 
opieki4 pacjentom obejmującej świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego, 
jednak ich skuteczność była ograniczona ze względu na niewprowadzenie przez 
Ministra Zdrowia do koszyka świadczeń gwarantowanych rekomendowanego przez 
Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) świadczenia 
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego – opieka kompleksowa. W efekcie pacjenci 
po zabiegach endoprotezoplastyki oczekiwali na świadczenia rehabilitacji na 
zasadach ogólnych, tak więc nie zawsze mogli z nich skorzystać w zalecanym 
terminie. 

W ocenie NIK powyższe dane wskazują na konieczność kontynuowania lub 
wdrożenia przez NFZ innych działań zmierzających do skrócenia czasu oczekiwania 
na świadczenia endoprotezoplastyki oraz rehabilitacji, w tym zapewnienia 
kompleksowej opieki koordynowanej. 

Działania Funduszu dotyczące zapewnienia jakości wykonywanych zabiegów 
polegały w dużej mierze na prowadzeniu analiz danych gromadzonych w Centralnej 
Bazie Endoprotezoplastyk (CBE) i badaniu satysfakcji pacjentów. NIK zwraca 
uwagę, że przeprowadzone analizy nie dotyczyły jakości udzielanych świadczeń 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. W związku z ogłoszonym w 2020 r. stanem epidemii związanymi z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 ocenę formułowano odrębnie dla lat 2018-2019 i dla 2020 r. W niniejszym wystąpieniu 
zastosowano ocenę w formie opisowej. 

3  Model kompleksowej opieki w endoprotezoplastyce stawu biodrowego został opracowany przez Agencję 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Wydział Taryfikacji) i zamieszczony w raporcie Nr AOTMiT-Wt-
553-14/2015 „Endoprotezoplastyka stawu biodrowego – opieka kompleksowa”, str. 239-243. Dalej: „model 
kompleksowej opieki”. 

4 Opieka polegająca na koordynowaniu świadczeń związanych z diagnozowaniem, leczeniem, opieką, 
rehabilitacją i promocją zdrowia. 
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i w związku z tym nie miały wpływu na jej poprawę, a CBE wykorzystywana była 
przede wszystkim do dokonywania rozliczeń. Baza nie była w pełni funkcjonalna, 
ponieważ nie umożliwiała przeprowadzenia pełnej oceny jakości wykonanych 
zabiegów endoprotezoplastyki w kontekście jakości używanych implantów oraz 
stosowanych procedur. Nie przyczyniła się do analizy danych o powikłaniach oraz 
zabiegach rewizyjnych, które mają istotny wpływ na określenie jakości 
i efektywności wykonanych zabiegów. Analizy danych oraz wnioski nie były 
przekazywane ośrodkom wykonującym te zabiegi oraz środowisku lekarskiemu. 
Pomimo że CBE ma zostać przekształcona w rejestr endoprotezoplastyk 
funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia5, to jednak prace nad jego wprowadzeniem przedłużają się. 
Fundusz do tej pory nie poinformował usługodawców o terminie, w którym mają być 
przekazane po raz pierwszy dane do rejestru endoprotezoplastyk. Było to niezgodne 
z §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 3 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru 
endoprotezoplastyk6, na podstawie którego NFZ powinien poinformować o tym 
usługodawców do 31 lipca 2020 r., tj. ponad 9 miesięcy temu. NIK zwraca uwagę, 
że w 2004 r. Izba wnioskowała o wprowadzenie centralnego rejestru 
endoprotezoplastyk, który powinien umożliwiać przeprowadzenie analiz dotyczących 
w szczególności jakości poszczególnych rodzajów i typów endoprotez, ich 
przeżywalności, powikłań pooperacyjnych, przyczyn wykonywanych rewizji7.  

W 2020 r. w wyniku ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki, jak i rehabilitacji 
została ograniczona. Część ograniczeń wynikała bezpośrednio z wprowadzanych 
przepisów, a część z zaleceń wydawanych przez Fundusz. Zalecenia Funduszu 
dotyczyły m.in. ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia 
udzielania świadczeń oraz wstrzymania planowych zabiegów endoprotezoplastyki 
dużych stawów. W efekcie w 2020 r. liczba wykonanych zabiegów była o 26% 
mniejsza niż w roku poprzednim. Pomimo że świadczeniodawcom umożliwiono 
rozliczenie umów z 2020 r. do końca 2021 r., to NIK zwraca uwagę, że konieczne 
będzie podjęcie dodatkowych działań w celu zminimalizowania skutków epidemii, 
które miały wpływ na zmniejszenie liczby wykonanych zabiegów i przesunięcie ich 
w czasie. W sytuacji przedłużającej się epidemii oraz niemożliwości zapewnienia 
przez wszystkich świadczeniodawców odpowiednich zasobów kadrowych 
i infrastrukturalnych do zwiększenia liczby zabiegów nadrobienie zaległości może 
być utrudnione.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub stawu kolanowego. 

1.1. Plany zakupów9 świadczeń na lata 2018-2020, w tym świadczeń 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
(AOS) oraz endoprotezoplastyki były sporządzane przez poszczególne oddziały 
wojewódzkie NFZ (OW NFZ lub oddziały NFZ). Projekty planów finansowych 

                                                      
5  Dz. U. z 2021 r. poz. 666, ze zm. 
6  Dz. U. poz. 2409. Dalej: rozporządzenie w sprawie rejestru endoprotezoplastyk. 
7  Kontrola P/04/149 Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie wszczepiana endoprotez stawu biodrowego. 
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
9  Prezentowane dane dotyczące planów i ich wykonania w całym wystąpieniu odnoszą się do planu 

ostatecznego przed zmianami w danym roku. 
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opracowywane były w oparciu o wytyczne Prezesa NFZ, założenia do planu 
finansowego oraz krajowe i regionalne priorytety zdrowotne. W planach zakupu 
uwzględnione były obowiązujące zakresy dedykowane endoprotezoplastyce, ale bez 
podziału na endoprotezoplastykę biodra i kolana. W celu zapewnienia właściwego 
postępowania dotyczącego określania priorytetów zdrowotnych, zarządzania 
procesem planowania zakupu świadczeń oraz monitorowania jego realizacji, Prezes 
NFZ wprowadził Procedurę definiowania priorytetów i planowania zakupu 
świadczeń10. Uregulowano w niej zakres obowiązków i tryb postępowania osób 
odpowiedzialnych za przygotowanie i monitorowanie planu zakupu świadczeń oraz 
określono elementy planu zakupu i ich zawartość. Przygotowując plany zakupów, 
OW NFZ korzystały przede wszystkim z posiadanych przez siebie danych takich jak 
raporty z Centralnej Bazy Świadczeń, zestawienia realizacji umów czy usługi 
sieciowej KOLCE11, zawierającej informacje o listach osób oczekujących na 
wykonanie zabiegów. W celu wsparcia OW NFZ w przygotowywaniu planu 
zakupów, Fundusz udostępniał im bazy pomocnicze obejmujące wykaz zakresów 
kontraktowych stanowiących bazę wyjściową do planowania zakupów świadczeń, 
informacje o zawartych umowach w poszczególnych OW NFZ, informację 
o realizacji świadczeń oraz dane o liczbie osób uprawnionych do świadczeń 
zdrowotnych pochodzącą z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. 

(akta kontroli str. 75-101) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wskazał, że Fundusz 
udostępniał bazy pomocnicze oddziałom wojewódzkim przy użyciu serwera FTP, 
z którego dane są na bieżąco usuwane, wobec czego NFZ nie posiada kopii 
przekazanych materiałów. 

(akta kontroli str. pismo z 75-101) 

Dla świadczeń AOS nie było możliwe ustalenie całkowitego planu zakupu, ponieważ 
część świadczeniodawców została zakwalifikowana do systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczenia w ramach 
systemu zabezpieczenia finansowane były w formie ryczałtu, a świadczenia AOS 
finansowane były w tym systemie od 1 października 2017 r. do 29 lutego 2020 r. 

(akta kontroli str. 52-55, 535) 

W latach 2018-202012 środki ujęte w planie zakupów świadczeń endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub kolanowego wzrosły z 993 807 tys. zł w 2018 r. 
do 1 243 779 tys. zł w 2020 r. (wzrost o 25% w stosunku do 2018 r.). 
W poszczególnych województwach planowane środki na te świadczenia wyniosły 
w 2018 r. od 23 792,6 tys. zł w województwie opolskim do 165 001,1 tys. zł 
w województwie mazowieckim, a w 2020 r. od 25 301,8 tys. zł w województwie 
podlaskim do 188 887,9 tys. zł w województwie mazowieckim. 

(akta kontroli str. 535) 

Na świadczenia AOS w latach 2018-2020 wydatkowano odpowiednio 367 052,7 tys. 
zł, 386 967,4 tys. zł i 337 479 tys. zł. W latach 2018-2019 środki wydatkowane na 
świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego przekraczały 
planowane wartości w skali kraju i wyniosły odpowiednio 1 278 696,9 tys. zł 
(129% planu13) i 1 416 735,1 tys. zł (135% planu14). W 2020 r. wykonanie planu 

                                                      
10 Procedura 2017/001/DSOZ/PZ/4.1. Wersja 4.1 wprowadzona pismem z 11 września 2018 r., znak: 

DSOZ.401. 1589.2018 2018.48811.MJS. Pierwsza wersja procedury została wprowadzona pismem 10 maja 
2010, znak CF/DSOZ/2010/075/0401/W/09390/KAC. 

11  Kolejki Centralne. 
12  W 2017 r. zaplanowano wydatki na endoprotezoplastykę na poziomie 897 104,6 tys. zł. 
13 Od 114% w województwie mazowieckim do 154% w województwie podlaskim. 
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zakupów świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego spadło do 
965 522,7 tys. zł (78% planu15). W okresie objętym kontrolą zwiększano plany 
zakupów tych świadczeń w skali całego kraju, jednak w przypadku trzech 
województw16 dokonano ich zmniejszenia. Środki zaplanowane na zakup świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego wyniosły w 2019 r. 
1 049 720,7 tys. zł i 1 243 779 tys. zł w 2020 r., tj. były to kwoty niższe niż 
wydatkowane odpowiednio w latach 2018 i 2019.  

(akta kontroli str. 535) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśnił, że wykonanie planu 
zakupów na lata 2018-2019 na poziomie znacznie przekraczającym wartości 
zaplanowane obrazuje dużą determinację NFZ w zwiększaniu dostępności do 
przedmiotowych świadczeń dodatkowymi środkami finansowymi w planie 
finansowym w trakcie roku. Zwrócił też uwagę, że plany zakupu na kolejny rok 
bazują na pierwotnych planach zakupów obowiązujących w roku poprzednim, które 
były zwykle znacznie niższe od ostatecznego planu dla danego roku w związku 
z dynamicznym rozwojem gospodarki w ostatnim czasie. Zaznaczył, że na dynamikę 
zmian planów zakupów wpływają zmieniające się decyzje Ministerstwa Zdrowia oraz 
Ministerstwa Finansów, które mają znaczący udział w kształtowaniu planu 
finansowego NFZ. Wobec tak przyjętej metodologii przyjmowany pierwotny plan na 
rok kolejny jest niższy od wykonania za rok poprzedni, gdyż jest ograniczony 
przyznanymi NFZ środkami. 

(akta kontroli str. 316-385) 

W okresie objętym kontrolą cena punktu rozliczeniowego świadczeń AOS oraz 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego wynosiła 1 zł, a średni koszt 
leczenia17 w skali kraju dla świadczeń AOS wyniósł od 127 zł w 2018 r.18 do 145 zł 
w 2020 r.19 (wzrost o 14% w stosunku do 2018 r.), a dla świadczeń endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego od 15 026 zł w 2018 r.20 do 15 495 zł w 2019 r.21 (wzrost o 3% r/r). 
W 2020 r. nastąpił jednak spadek średniego kosztu endoprotezoplastyki biodra do 
poziomu 13 798 zł22 (spadek o 11% r/r). Z kolei w przypadku endoprotezoplastyki 
kolana średni koszt leczenia w 2018 r. wynosił w skali kraju 14 429 zł23, a w 2019 r. 
15 238 zł24 (wzrost o 6% r/r). W 2020 r. nastąpił spadek średniego kosztu 
endoprotezoplastyki kolana do poziomu 13 429 zł25 (spadek o 12% r/r). 

(akta kontroli str. 535) 

                                                                                                                                       
14  Od 116% w województwie lubelskim do 178% w województwie pomorskim. 
15  Od 66% w województwie warmińsko-mazurskim do 102% w województwie podlaskim. 
16 Plany zakupu świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego w województwach 

podkarpackim, pomorskim i warmińsko-mazurskim (zmniejszenie planu odpowiednio z 48 744,2 tys. zł, 
41 268,4 tys. zł, 43 171,1 tys. zł w 2018 r, do odpowiednio 42 484 tys. zł, 40 730,6 tys. zł, 41 475,3 tys. zł). 

17 Obliczony jako iloraz wykonania kosztów świadczeń i liczby ubezpieczonych i świadczeniobiorców innych niż 
ubezpieczeni objętych opieką). 

18 W poszczególnych województwach średni koszt leczenia wyniósł od 112 zł w województwie lubelskim do 
144 zł w województwie małopolskim. 

19  W poszczególnych województwach średni koszt leczenia wyniósł od 121 zł w województwie lubelskim do 
177 zł w województwie podlaskim. 

20  W poszczególnych województwach średni koszt leczenia wyniósł od 14 218 zł w województwie lubelskim do 
15 699 zł w województwie mazowieckim. 

21 W poszczególnych województwach średni koszt leczenia wyniósł od 14 761 zł w województwie podlaskim do 
16 117 w województwie lubuskim. 

22 W poszczególnych województwach średni koszt leczenia wyniósł od 11 699 zł w województwie warmińsko-
mazurskim do 16 156 zł w województwie lubuskim. 

23 W poszczególnych województwach średni koszt leczenia wyniósł od 13 786 zł w województwie lubuskim do 
15 265 zł w województwie mazowieckim. 

24 W poszczególnych województwach średni koszt leczenia wyniósł od 14 356 zł w województwie śląskim do 
15 667 zł w województwie mazowieckim. 

25 W poszczególnych województwach średni koszt leczenia wyniósł od 10 264 zł w województwie warmińsko-
mazurskim do 15 095 zł w województwie lubuskim. 
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Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśnił, że trudno 
jednoznacznie wskazać przyczyny spadku średnich kosztów w 2020 r. Zwrócił 
uwagę, że przyczyn mogło być wiele, m.in. stan epidemii i związane z nim 
ograniczenia udzielania świadczeń planowych, co miało wpływ na zmianę struktury 
realizowanych świadczeń i na zmianę średniej wartości świadczenia. Zaznaczył, że 
NFZ nie podejmował działań związanych ze zmianą wyceny świadczeń lub ceny za 
punkt, które mogłyby spowodować spadek średniej ceny tych świadczeń. 

(akta kontroli str. 398-418) 

Stawki świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego ustalono na 
podstawie obwieszczenia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
(AOTMiT) z 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych 
w rodzaju leczenie szpitalne i opracowań ukończonych 29 kwietnia 2016 r.26 przez 
AOTMiT. 

(akta kontroli str. 75-101) 

1.2. Fundusz monitorował realizację planu zakupów zgodnie z przyjętą Procedurą 
definiowania priorytetów i planowania zakupu świadczeń. W procedurze przypisano 
zadania związane z monitoringiem Dyrektorowi Departamentu Świadczeń Opieki 
Zdrowotnej, które polegały na porównywaniu planu zakupów i poziomu zawartych 
umów oraz planu zakupów z faktyczną realizacją zawartych umów wszystkich 
rodzajów świadczeń. 

(akta kontroli str. 75-101, 183-201, 316-385) 

W latach 2018-2019 dokonywano zwiększenia planu zakupu świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, które miało na celu 
zwiększenie dostępności oraz zmniejszenie liczby oczekujących i czasu 
oczekiwania na te świadczenia. Środki na zwiększenie planu pochodziły m.in. 
z rezerwy ogólnej i funduszu zapasowego NFZ. Z uwagi na epidemię COVID-19 
w 2020 r. nie zwiększano planu zakupu tych świadczeń 

(akta kontroli str. 316-385, 430-433) 

Realizując wnioski z kontroli NIK P/18/059 Funkcjonowanie systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dokonano 
m.in. zwiększenia środków w łącznej wysokości 80 000 tys. zł na 
endoprotezoplastykę stawu biodrowego lub kolanowego w 2019 r. Środki te zostały 
przeznaczone także na zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 
rehabilitacji leczniczej dedykowanej osobom po przebytych ciężkich urazach oraz po 
operacjach endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego.  

(akta kontroli str. 316-348) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wskazał, że zwiększenie 
dostępności do świadczeń z zakresu zabiegów endoprotezoplastyki stawów 
biodrowego i kolanowego było jednym z priorytetowych działań NFZ. Zmiany planu 
finansowego Funduszu pozwalały oddziałom NFZ na zwiększanie dostępności do 
świadczeń lub wyrównywanie niedoborów, które były różnicą pierwotnego planu 
finansowego na dany rok w stosunku do ostatecznego planu finansowego z roku 
poprzedniego. W wyniku zmian planu finansowego OW NFZ dostosowywały swoje 
plany zakupu do działań, które wykonywały, tj. aneksowały zawarte umowy 
i zwiększały kwoty zobowiązania w celu zwiększenia dostępności do świadczeń, 
dostosowywały kwoty zobowiązań do wartości zrealizowanych świadczeń lub płaciły 

                                                      
26 Opracowania Endoprotezoplastyka biodra grupy JGP: H02, H04-H08 oraz Endoprotezoplastyka stawu 

kolanowego Grupy JGP: H05-H08. 
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ex post za tak zwane nadwykonania po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Dodał, 
że najczęstszą przesłanką zmiany planu finansowego była zmiana planowanych 
przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie aktualizacji 
prognozy przychodów z tych składek. 

(akta kontroli str. 316-385) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej zauważył, że w okresie 
objętym kontrolą NFZ finansował, co do zasady, wszystkie świadczenia zabiegów 
endoprotezoplastyki, co było zgodne z przyjętą strategią zwiększania dostępności 
do tego typu świadczeń. Zwrócił uwagę, że zabiegi endoprotezoplastyki były 
finansowane bezlimitowo. Zaznaczył, że zwiększyła się liczba placówek, w których 
czas oczekiwania wynosił poniżej 12 miesięcy z 70 w 2017 r. do 116 w 2019 r. 

(akta kontroli str. 127-171, 316-385) 

NFZ dostrzegł, że epidemia COVID-19 wywarła wpływ na dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej, w tym na czas oczekiwania na świadczenia AOS oraz świadczeń 
z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. W związku 
z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, 
w szczególności z kolejnych zmian przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii i zawieszania udzielania świadczeń przez 
świadczeniodawców, Fundusz cyklicznie publikował komunikaty dla 
świadczeniodawców. Komunikat z 15 marca 2020 r. dotyczył m.in. zalecenia 
ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia udzielania 
świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania 
leczniczego, z zastrzeżeniem, że świadczeniodawca odraczając termin udzielenia 
świadczenia, a w szczególności zawieszając jego udzielanie powinien ocenić i wziąć 
pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów 
i prawdopodobieństwo jego pogorszenia. Z kolei komunikat z 21 marca 2020 r. 
zawierał zalecenie najpierw stopniowego ograniczania przyjęć na zabiegi 
operacyjne wykonywane planowo, w szczególności endoprotezoplastyki dużych 
stawów, a od 30 marca 2020 r. ich wstrzymania w celu ograniczenia zużycia 
zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych. W komunikacie z 3 września 2020 r. 
NFZ poinformował o przywróceniu obowiązku sprawozdawczego wynikającego 
z ustawy o ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych27. Komunikatem z 30 października 2020 r. 
Fundusz przypomniał podmiotom leczniczym, że nie mogą odmówić udzielenia 
świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia 
takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. W efekcie liczba 
zabiegów endoprotezoplastyki dużych stawów w poszczególnych miesiącach 
marzec – czerwiec 2020 r. spadła do poziomu odpowiednio 76%, 7%, 39% i 88% 
zabiegów wykonanych w analogicznych okresach 2019 r. W okresie październik – 
grudzień wykonano tych zabiegów odpowiednio 71%, 39% i 58% liczby wykonanych 
zabiegów w analogicznym okresie 2019 r.  

 (akta kontroli str. 75-96, 430-433, 455-467) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśnił, że z analizy 
zebranych danych wynika, iż ogólna liczba świadczeń w poszczególnych rodzajach 
i zakresach w 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. znacznie 
spadła, co wynika głównie ze wzmożonego reżimu sanitarnego, wielu obostrzeń, 
obawami pacjentów przed zarażeniem i w efekcie odwoływaniem przez nich 

                                                      
27  Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, ze zm. Dalej: ustawa o świadczeniach. 
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zaplanowanych porad oraz okresowego utrudnionego dostępu do podmiotów 
leczniczych. 

(akta kontroli str. 75-96) 

7 lipca 2020 r. Prezes powołał Zespół do spraw opracowania planu przywracania 
pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. Zespół ten zajął się m.in. monitorowaniem 
stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach 
świadczeń, w tym ustaleniem poziomu realizacji umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej.  

(akta kontroli str. 471-492) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wskazał, że zespół 
zaproponował podjęcie określonych działań w celu przywrócenia pełnej dostępności 
do świadczeń, jednak w związku z nadejściem drugiej fali epidemii COVID-19 prace 
te zostały wstrzymane, a następnie zakończone 30 września 2020 r. Proponowane 
działania dotyczyły zmniejszenia wartości umów proporcjonalnie do przerwy w ich 
realizacji, wydłużenia okresu rozliczeniowego, czy wypracowania możliwej formy 
częściowej abolicji ze znacznym wydłużeniem okresu rozliczeniowego. Dyrektor 
Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej zwrócił uwagę, że zaproponowane 
przez zespół działania uległy dezaktualizacji po wprowadzeniu rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii28 czasowego ograniczenia wykonywania działalności 
leczniczej polegającej na zaprzestaniu udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa 
uzdrowiskowego oraz rehabilitacji leczniczej. 

(akta kontroli str. 75-101) 

NIK zwraca uwagę, że chociaż okres rozliczania m.in. umów ryczałtowych został 
wydłużony do 30 czerwca 2021 r., z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 
2021 r., to zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Departamentu Ekonomiczno-
Finansowego dyrektorzy oddziałów NFZ są obowiązani do rozliczenia środków 
wynikających z wypłaty świadczeniodawcy należności do dnia zakończenia okresu 
rozliczeniowego. W ocenie NIK istnieje wysokie ryzyko konieczności zwrotu środków 
do NFZ przez świadczeniodawców, którzy musieli znacznie ograniczyć działalność 
w związku z pandemią COVID1-19, co może skutkować wzrostem liczby 
oczekujących na świadczenia endoprotezoplastyki oraz wydłużeniem czasu 
oczekiwania. 

(akta kontroli str. 436-439) 

1.3. W okresie objętym kontrolą czas oczekiwania na zabiegi endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego i kolanowego uległ skróceniu. W przypadku endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego średni czas oczekiwania pacjentów w 2018 r. wynosił 621 dni 
(przypadki stabilne) i 160 dni (przypadki pilnego), w 2019 r. odpowiednio 536 i 154 
dni (spadek o 14% i o 4% r/r), a w 2020 r. 470 i 130 dni (spadek o 12% i o 16% r/r). 
Mediana czasu oczekiwania w 2018 r. wyniosła odpowiednio 539 dni i 127 dni, 
kwartyl trzeci 864 dni i 217 dni, w 2019 r. mediana wyniosła odpowiednio 459 dni 
i 105 dni, kwartyl trzeci 724 i 213 dni, a w 2020 r. mediana wyniosła odpowiednio 
355 dni i 89 dni, kwartyl trzeci 671 i 204 dni. Oczekujący na zabieg 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego musieli czekać średnio w 2018 r. 719 dni 
(przypadki stabilne) i 206 dni (przypadki pilne), w 2019 r. odpowiednio 676 i 208 dni 

                                                      
28  Dz. U. z 2020, poz. 1871. 
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(spadek o 6% i wzrost o 1% r/r), a w 2020 r. 509 i 163 dni (spadek o 25% i o 22% 
r/r). Mediana czasu oczekiwania w 2018 r. wyniosła odpowiednio 655 dni i 152 dni, 
kwartyl trzeci 994 dni i 301 dni, w 2019 r. mediana wyniosła 613 dni i 157 dni, 
kwartyl trzeci 932 i 287 dni, a w 2020 r. mediana wyniosła odpowiednio 389 dni i 88 
dni, kwartyl trzeci 769 i 258 dni. 

(akta kontroli str. 535) 

W okresie objętym kontrolą następowało sukcesywne zmniejszenie liczby osób 
oczekujących na zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego 
z poziomu 85 865 osób oczekujących na zabieg endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i 97 804 stawu kolanowego (przypadki stabilne) w 2018 r. do 
odpowiednio 76 425 i 90 203 osób w 2019 r. (spadek o 11% i o 8% r/r) oraz 68 809 
i 86 393 w 2020 r. (spadek o 10% i o 4% r/r). Analogiczna sytuacja wystąpiła 
w odniesieniu do przypadków pilnych, gdzie liczba oczekujących w 2018 r. wynosiła 
odpowiednio 16 168 i 20 166 osób, w 2019 r. 15 298 i 20 109 (spadek o 5% 
i o 3% r/r), a w 2020 r. 14 921 i 20 025 osób (spadek o 2% i o 4% r/r). 

(akta kontroli str. 535) 

W przypadku świadczeń z zakresu AOS czas oczekiwania w latach 2018-2020 uległ 
skróceniu w skali kraju. Średni czas oczekiwania pacjentów w przypadkach 
stabilnych wynosił w 2018 r. 66 dni, w 2019 r. 65 dni, a w 2020 50 dni. Mediana 
wynosiła odpowiednio 51, 48 i 34 dni, a trzeci kwartyl 89 dni w 2018 i 2019 r. oraz 
61 dni w 2020 r. W odniesieniu do przypadków pilnych średni czas oczekiwania 
w 2018 r. wynosił 17 dni w 2018 r., 20 dni w 2019 r. i 15 dni w 2020 r. Mediana 
czasu oczekiwania wzrosła z 9 dni w 2018 r. do 12 dni w 2019 r., a następnie spadła 
do 9 dni w 2020 r. Z kolei trzeci kwartyl wzrósł z 23 dni w 2018 r. do 26 dni 
w 2019 r., a w 2020 r. spadł do poziomu 20 dni. 

(akta kontroli str. 535) 

Skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia AOS zostało osiągnięte pomimo 
ogólnego wzrostu liczby oczekujących pacjentów29. Znaczący wzrost oczekujących 
nastąpił w 2019 r. (wzrost z 98 287 osób oczekujących w przypadku stabilnym 
w 2018 r. do 148 083 w 2019 r. i z 8 337 w przypadku pilnym w 2018 r. do 14 132 
w 2019 r.), po którym nastąpił spadek liczby oczekujących, ale nadal utrzymywał się 
on na poziomie wyższym niż w 2018 r. (w 2020 r. oczekiwało 103 798 pacjentów 
w przypadkach stabilnych i 10 699 w przypadkach pilnych). 

(akta kontroli str. 535) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wskazał, że wzrost liczby 
oczekujących na świadczenia AOS w 2019 r. mógł wynikać z wprowadzenia30 
nowego zakresu skojarzonego, tj. ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych (AON). 
Podstawowym założeniem wprowadzenia ambulatoryjnej opieki ze wskazań 
nagłych, jako zakresu skojarzonego, było ograniczenie liczby osób zgłaszających 
się do SOR i izb przyjęć z powodu powszechnych urazów narządów ruchu, które 
mogły być opatrzone w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zaznaczył, że 
opisane rozwiązanie miało odciążyć przepełnione SOR-y i izby przyjęć, ale 
spowodowało zwiększoną zgłaszalność pacjentów do poradni AOS. Dyrektor 
Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej przypuszcza, że ta sytuacja 
przyczyniła się do zwiększenia liczby oczekujących na świadczenia AOS. 

(akta kontroli str. 398-418) 

                                                      
29 Dane prezentowane w odniesieniu do pacjentów dorosłych. 
30 Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 132/2019/DSOZ z 1 października 2019 r. 
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Liczba pacjentów, którzy nie zgłosili się w wyznaczonym terminie na zabieg 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego w okresie sprawozdawczym za grudzień lat 
2017-202031, wynosiła odpowiednio 248, 240, 247 i 97 w przypadkach stabilnych 
oraz 60, 49, 50, 28 w przypadkach pilnych. W tym czasie zrezygnowało z zabiegu 
odpowiednio 545, 575, 538 i 409 pacjentów w przypadkach stabilnych i 85, 126, 
136, 123 pacjentów w przypadkach pilnych. Z kolei w odniesieniu do 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego niezgłaszających się w terminie było 
odpowiednio 177, 292, 248 i 104 osób w przypadkach stabilnych i 65, 54, 66 i 28 
osób w przypadkach pilnych. Rezygnujących z tego zabiegu w przypadkach 
stabilnych było odpowiednio 572, 576, 717 i 463 osób, a w przypadkach pilnych 98, 
109, 137 i 100 pacjentów. 

(akta kontroli str. 535) 

Fundusz podejmował działania związane z analizą przyczyn niezgłaszania się 
i rezygnacji przez pacjentów z ustalonych terminów zabiegów endoprotezoplastyki. 
Od marca 2020 r. wprowadzono do aplikacji AP-KOLCE słownik pozwalający 
dokonać świadczeniodawcy wyboru spośród dziewięciu kodów przyczyn 
niezgłoszenia się/rezygnacji. Pacjenci rezygnowali z zabiegów m.in. ze względu na 
zmianę miejsca zamieszkania, strach przed zabiegiem, czy wykonanie świadczenia 
komercyjnie. Najczęstszymi przyczynami niestawienia się pacjentów na umówiony 
termin było niezgłoszenie się w terminie udzielenia świadczenia bez żadnego 
kontaktu ze świadczeniodawcą – 33% wszystkich skreśleń pacjentów 
z harmonogramu32 oraz rezygnacja pacjentów – 10% wszystkich skreśleń. 

(akta kontroli str. 258-315, 398-418) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wskazał, że z uwagi na to, iż 
pacjenci nie mają obowiązku prawnego podawania powodu rezygnacji 
z udzielenia świadczenia, dodatkowe wyjaśnienia świadczeniobiorców nie były przez 
Fundusz gromadzone. 

(akta kontroli str. 398-418) 

1.4. W celu pozyskiwania kompletnych i prawidłowych danych dotyczących list 
oczekujących Fundusz opracował wytyczne dla oddziałów wojewódzkich NFZ 
dotyczące monitorowania i weryfikacji czasów oczekiwania na świadczenia opieki 
zdrowotnej, raportowania oraz informowania świadczeniobiorców wpisanych na listy 
oczekujących i objętych planem leczenia u świadczeniodawcy, który zakończył 
wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

(akta kontroli str. 75-96) 

W wytycznych wskazano m.in, że monitorowanie pozyskiwanych od 
świadczeniodawców danych z zakresu list oczekujących powinno być procesem 
ciągłym i szczególną wagę należy przykładać do terminowości sprawozdawczości 
danych przekazywanych w formacie xml, a także czy listy oczekujących w aplikacji 
AP-KOLCE są prowadzone w czasie rzeczywistym. Wytyczne zobligowały OW NFZ 
do weryfikowania, czy przekazane w kolejnym okresie sprawozdawczym dane nie 
uległy znaczącej, nieuzasadnionej zmianie np. nagła zmiana liczby osób oczekujących 
lub średniego czasu oczekiwania. Wytyczne przewidywały możliwość weryfikacji przez 
pracowników OW NFZ informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia 
świadczenia np. poprzez ankietę telefoniczną w trybie anonimowego pacjenta. 

(akta kontroli str. 562-585) 

                                                      
31 Dane prezentowane zgodnie z przyjętą przez NFZ metodologią w sprawozdaniu rocznym według okresu 

sprawozdawczego grudzień. 
32 Dane za okres od marca 2020 r. do 16 kwietnia 2021 r. 
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Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wskazał, że w wyniku 
monitorowania czasu, a także liczby osób oczekujących na udzielenie świadczeń, 
podejmowano działania interwencyjne, ponieważ stwierdzono, że część pacjentów 
wpisanych jest kilkakrotnie do tej samej komórki organizacyjnej lub też umieszczano 
tam pacjentów, którzy znajdowali się w planie leczenia. Dodał, iż występowały 
przypadki, że dane o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania 
przekazywane przez świadczeniodawców do oddziałów NFZ były niezgodne 
z danymi przekazywanymi świadczeniobiorcom przez pracowników rejestracji 
u świadczeniodawców. Wyjaśnił, że działania podjęte przez NFZ w tym zakresie od 
2018 r. polegały na wprowadzeniu obowiązku prowadzenia harmonogramu przyjęć, 
rozszerzenia listy świadczeń, których listy oczekujących są prowadzone w aplikacji 
AP-KOLCE, wprowadzenia w 2019 r. weryfikacji, czy wśród osób nieskreślonych 
z list oczekujących znajdują się osoby, które nie żyją, oraz mechanizmu 
powiadamiania pacjentów za pośrednictwem wiadomości SMS o zbliżającym się 
terminie wizyty. 

(akta kontroli str. 75-96) 

Od 1 czerwca 2019 r. kontrole przeprowadzane były u świadczeniodawców przez 
centralę NFZ zgodnie z art. 61a ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach. W tym czasie 
przeprowadzono dziewięć kontroli, które dotyczyły m.in. prowadzenia list 
oczekujących na świadczenia AOS oraz endoprotezoplastyki. W trakcie tych kontroli 
NFZ nie stwierdził nieprawidłowości odnośnie sposobu prowadzenia tych list. 

(akta kontroli str. 65, 73-74, 241-242, 535) 

1.5. Fundusz prowadził stronę internetową33, na której można było uzyskać 
informacje o pierwszym wolnym terminie na udzielenie świadczenia 
u poszczególnych świadczeniodawców. Informacje w tym zakresie były 
aktualizowane raz w tygodniu, a ich wyszukiwanie było możliwe według 
województwa, miasta lub konkretnego miejsca udzielania świadczeń. Informacje 
o liczbie świadczeniobiorców wpisanych do kategorii oczekujący na świadczenia 
u poszczególnych świadczeniodawców i średnim czasie oczekiwania były 
aktualizowane raz w miesiącu. Odnośnik do strony internetowej z terminami 
leczenia znajdował się na stronie www.nfz.gov.pl w sekcji Dla pacjenta w menu 
bocznym Listy oczekujących. 

(akta kontroli str. 258-315, 468-470) 

1.6. Prezes NFZ prowadził wykaz informacji o liczbie oczekujących na udzielenie 
świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania w poszczególnych 
OW NFZ na podstawie informacji przekazywanych przez te oddziały. Informacje 
zawarte w wykazie były publikowane na stronie internetowej34 i aktualizowane raz 
w miesiącu. W wykazie znajdowały się informacje o liczbie oczekujących oraz 
pierwszych wolnych terminach m.in. na świadczenia z zakresu ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu, endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
i endoprotezoplastyki stawu kolanowego.  

(akta kontroli str. 468) 

Prezes NFZ prowadził bezpłatną linię telefoniczną dla dzwoniących z terenu Polski 
oraz płatną, według stawek operatora, dla dzwoniących z zagranicy. Linia 
telefoniczna funkcjonowała 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Liczba 
konsultantów obsługujących infolinię była zmienna i uzależniona od liczby połączeń 
przychodzących, dnia tygodnia, czy też godziny. W grudniu 2020 r. połączenia 

                                                      
33 https://terminyleczenia.nfz.gov.pl 
34 https://terminyleczenia.nfz.gov.pl 
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odbierało jednocześnie nie mniej niż 18 konsultantów, a maksymalnie 538. Średni 
czas oczekiwania na połączenie wynosił 15 sekund. W trakcie kontroli trzykrotnie 
nawiązano połączenie telefoniczne z infolinią. Czas oczekiwania na połączenie 
z konsultantem wyniósł w dwóch przypadkach nie więcej niż pięć sekund, 
a w jednym przypadku dwie minuty i 14 sekund. Fundusz udzielał też informacji 
w tym zakresie poprzez e-mail oraz pisemnie. 

(akta kontroli str. 26-51, 75-96, 249-252, 451-453) 

Fundusz przekazywał informacje35 dotyczące list oczekujących do Internetowego 
Konta Pacjenta, które stanowiło moduł Elektronicznej Platformy Gromadzenia, 
Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. 
Przekazane informacje były udostępniane z Funduszu w odpowiedzi na żądanie 
przekazania danych dot. wpisów w listach oczekujących dla danego pacjenta, 
a udostępnianie odbywało się on-line w czasie rzeczywistym. 

(akta kontroli str. 316-385) 

1.7. Fundusz wysyłał pacjentom przypomnienie o wyznaczonym terminie 
udzielania świadczeń z trzydniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości 
SMS o treści Przypominamy o wizycie <nazwa> wyznaczonej na <data >. Aby 
odwołać wizytę prosimy o tel. pod nr <nr_telefonu_podmiotu>. NFZ nie posiadał 
procedury powiadamiania świadczeniodawców o niemożności stawienia się 
pacjenta w wyznaczonym terminie, jednak Dyrektor Departamentu Świadczeń 
Zdrowotnych wyjaśnił, że w przypadku kiedy taka informacja wpłynie do centrali NFZ 
lub oddziału wojewódzkiego, to jest ona przekazywana świadczeniodawcy pocztą 
tradycyjną lub elektroniczną.  

(akta kontroli str. 75-96) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśnił, iż wiadomości SMS 
przypominające o terminie wizyty są dodatkową formą informowania pacjentów 
i wysyłane są tylko na podane przez pacjentów numery telefonów komórkowych. 

(akta kontroli str. pismo z 398-418) 

NIK zwraca uwagę, że art. 23b ustawy o świadczeniach, który nałożył na Fundusz 
obowiązek kontaktu ze świadczeniobiorcami w celu przypominania o wyznaczonym 
terminie udzielenia świadczeń, dla których są prowadzone harmonogramy przyjęć 
w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu, wszedł w życie 1 lipca 2019 r. 
W skali kraju usługa przypomnienia za pomocą SMS została uruchomiona dopiero 
z dniem 25 listopada 2019 r., a więc 143 dni po terminie wskazanym w ustawie36.  

W związku z epidemią COVID-19 w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 4 września 2020 r. 
zawieszono obowiązek przypominania pacjentom o wyznaczonym terminie wizyty 
zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy o świadczeniach. Obowiązek ten został ponownie 
zawieszony 29 listopada 2020 r. na mocy ustawy z dnia 28 października 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z wystąpieniem COVID-1937 w stosunku do podmiotów leczniczych, na które 
nałożono obowiązki lub wydano polecenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.  

(akta kontroli str. 75-96) 

                                                      
35 Przekazywano następujące dane: nazwa świadczenia, którego dotyczy wpis na listę oczekujących, nazwa 

miejsca realizacji świadczeń, nazwa ulicy wraz z numerem domu i lokalu miejsca realizacji świadczeń, kod 
pocztowy miejsca realizacji świadczeń, telefon do miejsca realizacji świadczeń, nazwa kategorii medycznej, 
której dotyczy wpis na listę oczekujących, data wpisu na listę oczekujących, planowany termin udzielenia 
świadczenia, data na jaką został ustalony stan wpisu na listę oczekujących (data bieżąca). 

36  Informacja o wynikach kontroli P/20/052 Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku. 
37 Dz.U poz. 2112. 
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Dyrektor Departamentu Świadczeń Zdrowotnych zauważył, że część placówek 
zawieszała działalność w nieprzewidziany sposób np. wskutek zakażenia personelu 
wirusem SARS-CoV-2 przez co dochodziło do nieprawidłowych wysyłek wiadomości 
SMS. Zaznaczył, że Fundusz natychmiast podjął działania wprowadzające zmiany 
w systemie wsparcia procesów obsługi kolejek oczekujących. Dodano nowy sposób 
oznaczania i blokowania miejsc udzielania świadczeń, w których zawieszono ich 
realizację, aby wysyłka przypomnień do pacjentów, którzy mieli zaplanowane 
terminy wizyt na okres blokady, została wyłączona. 

(akta kontroli str. 75-96) 

1.8. W latach 2018-2019 dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub kolanowego zwiększyła się. Liczba wykonywanych zabiegów 
wzrosła z poziomu 56 799 w 2017 r. do 59 677 w 2019 w przypadku stawu 
biodrowego oraz z 27 704 w 2017 r. do 33 401 w 2019 r. w przypadku stawu 
kolanowego, a czas oczekiwania ulegał skróceniu. W 2020 r. ze względu na 
epidemię COVID-19 nastąpił spadek dostępności do tych świadczeń i liczba 
wykonywanych zabiegów zmniejszyła się w przypadku endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego do poziomu 46 199 (spadek o 23%). W przypadku stawu kolanowego 
liczba zabiegów spadła o 27% do poziomu 24 323. 

(akta kontroli str. 535) 

W latach 2017-2020 malała liczba podmiotów, z którymi zawarto umowy na świadczenia 
AOS oraz endoprotezoplastykę. W 2017 r. 928 podmiotów zawarło umowy z oddziałami 
wojewódzkimi NFZ na świadczenia AOS, a 314 podmiotów na świadczenia 
endoprotezoplastyki. W 2020 r. takich podmiotów było odpowiednio 908 i 284. 
W przypadku obu rodzajów świadczeń nastąpił wzrost odsetka świadczeniodawców, 
którzy wykonywali działalność leczniczą w formie SPZOZ38, jednostki budżetowej czy 
spółki kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo 
uczelnia medyczna posiadały udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału 
zakładowego. W 2017 r. było ich odpowiednio 39,3% (365 podmiotów) w przypadku 
świadczenia AOS oraz 68,2% (314 podmiotów) w przypadku endoprotezoplastyki, 
a w 2020 r. odpowiednio 40,6% (369 podmiotów) oraz 71,5% (284 podmioty). 

(akta kontroli str. 535) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśnił, że liczba podmiotów, 
z którymi zawierano umowy na zakres ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
zmniejszała się ze względu na wprowadzenie wymagań w lp. 32 załącznika nr 4 do 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych. Zaznaczył, że wprowadzone 1 stycznia 2018 r. wymagania były 
pierwszymi uzależniającymi możliwość realizacji świadczeń endoprotezoplastyki od 
liczby zrealizowanych świadczeń i miały na celu wprowadzić koncentrację realizacji 
przez wyspecjalizowane podmioty, które zapewniają odpowiednią jakość udzielanych 
świadczeń. Podkreślił, że wprowadzenie tych uregulowań przyczyniło się do znacznego 
zwiększenia liczby zabiegów endoprotezoplastyki, przy mniejszej liczbie podmiotów 
realizujących tego typu świadczenia, czyli zwiększenia dostępności do tego typu 
świadczeń i jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu jakości. 

(akta kontroli str. 316-385, 398-418) 

OW NFZ nie kontraktowały wykonania określonej ilości świadczeń, a jedynie 
określana była kwota zobowiązania funduszu wobec świadczeniodawców jako 
iloczyn liczby jednostek rozliczeniowych i ceny za jednostkę rozliczeniową. W tych 
ramach mogły być realizowane świadczenia o różnej wadze punktowej dedykowane 

                                                      
38 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (kod resortowy 0100). 
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zabiegom endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego zarówno pierwotne, 
jak i rewizyjne, całkowite lub częściowe, które są różnie wycenione.  

(akta kontroli str. 102-103, 535) 

W latach 2018-2019 najliczniejszą grupę świadczeniodawców wykonujących zabiegi 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego stanowiły podmioty wykonujące ponad 
150 zabiegów rocznie. W tym czasie podmioty wykonujące mniej niż 75 zabiegów 
rocznie stały się najmniej liczną grupą świadczeniodawców w 2019 r., podczas gdy 
w 2017 r. była to druga najliczniejsza grupa. W przypadku endoprotezoplastyki 
stawu kolanowego najliczniejszą grupę świadczeniodawców stanowiły podmioty 
wykonujące mniej niż 75 zabiegów rocznie, jednak ich odsetek w latach 2018-2019 
stopniowo malał i w 2019 r. liczba takich podmiotów tylko nieznacznie przewyższała 
liczbę podmiotów wykonujących powyżej 150 takich zabiegów rocznie. W przypadku 
endoprotezoplastyki biodra w 2020 r. nastąpił spadek liczby podmiotów, które 
wykonały powyżej 150 takich zabiegów, ale w dalszym ciągu była to najliczniejsza 
grupa podmiotów (117 świadczeniodawców). W przypadku endoprotezoplastyki 
kolana podmioty wykonujące od 25 do 74 zabiegów należały do najliczniejszej grupy 
i stanowiły 49% ogółu świadczeniodawców 

(akta kontroli str. 535) 

W latach 2018-2019 wydajność chirurgiczna endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego określana jako stosunek liczby wykonywanych 
zabiegów do liczby oczekujących na zabieg endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego39 zwiększyła się z poziomu 0,53 w skali kraju w 2017 r. 
w przypadku stawu biodrowego i 0,23 w przypadku stawu kolanowego do 
poziomu odpowiednio 0,65 i 0,30 w 2019 r. W tym okresie tylko w województwie 
lubuskim i warmińsko-mazurskim odnotowano spadek tego wskaźnika 
w odniesieniu do endoprotezoplastyki stawu kolanowego. W przypadku 
województwa lubuskiego w 2017 r. wartość tego wskaźnika wynosiła 0,29, 
a w 2019 r. 0,28, natomiast w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego 
wartość wskaźnika spadła z poziomu 0,40 w 2017 r. do poziomu 0,39 w 2019 r. 
W 2020 r. nastąpił spadek wydajności chirurgicznej w skali kraju do poziomów 
odpowiednio 0,55 i 0,23.  

(akta kontroli str. 535) 

W okresie objętym kontrolą pacjenci zgłaszali się na zabiegi endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub kolanowego także do innych województw niż zamieszkiwane 
przez nich. W 2018 r. 6303 pacjentom został wykonany zabieg endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego i 3540 stawu kolanowego poza województwem, w którym 
zamieszkiwali. W 2019 r. było to odpowiednio 6811 (wzrost o 8% r/r) i 4563 
pacjentów (wzrost o 29% r/r) , a w 2020 r. 5266 (spadek o 23 r/r) i 2929 (spadek 
o 36% r/r). W 2019 r. ponad 12% spośród wszystkich zabiegów endoprotezoplastyki 
zostało wykonanych pacjentom z innych województw. 

(akta kontroli str. 493-527, 535) 

Dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji wskazał, że z rozmów telefonicznych, 
które pracownicy Funduszu przeprowadzali z pacjentami w okresie weryfikacji 
wielokrotnych wpisów na listę oczekujących w latach 2009-2011 wynika, że do 
potencjalnych przyczyn migracji można zaliczyć wybór renomowanego ośrodka, 
wybór ośrodka, w którym uzyskać można leczenie kompleksowe, czy ośrodka, 
w którym czas oczekiwania był najkrótszy, a także wybór ośrodka w pobliżu miejscu 

                                                      
39 Im wyższy wskaźnik tym wydajność wyższa. 
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zamieszkania (w przypadku pacjentów mieszkających w pobliżu granicy 
województw). 

(akta kontroli str. 14-17) 

Zabiegi endoprotezoplastyki wykonywano u pacjentów w wieku od dwóch do 111 lat. 
W latach 2018-2020 średnia wieku i mediana wieku pacjentów, u których 
wykonywano zabiegi endoprotezoplastyki wahała się od 65 do 67 w przypadku 
mężczyzn i od 69 do 71 w przypadku kobiet. 

(akta kontroli str. 535) 

W okresie objętym kontrolą jeden pacjent został skierowany do przeprowadzenia 
poza granicami kraju leczenia w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 
Zakres leczenia objęty skierowaniem dotyczył przeprowadzenia zabiegu 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lewego wraz z poprzedzającą zabieg 
angiografią, embolizacją naczyń okolicy lewego stawu biodrowego i miednicy oraz 
badań obrazujących w ośrodku zagranicznym. W związku z wystąpieniem powikłań 
pooperacyjnych rozszerzono zakres leczenia w ośrodku zagranicznym 
o przeprowadzenie zabiegu naprawczego uszkodzonych tkanek polegającego na 
reoperacji i zmianie ustawienia panewki stawu biodrowego lewego. Leczenie 
przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, a łączna kwota kosztów leczenia poniesiona 
przez NFZ wyniosła 496,6 tys. zł. 

(akta kontroli str. 22-25) 

P.o. Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej wyjaśnił, że żaden 
z polskich ośrodków ortopedycznych nie podjął się przeprowadzenia tego leczenia, 
a zarówno niezbędność udzielenia pacjentowi świadczenia gwarantowanego, jak 
również brak możliwości przeprowadzenia leczenia na terenie kraju został 
potwierdzony m.in. opiniami konsultantów krajowych w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu oraz w dziedzinie chirurgii naczyniowej. 

(akta kontroli str. 22-25) 

W latach 2018-2020 wystąpił jeden przypadek (w 2018 r.) odmowy udzielenia zgody 
na zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego, który miał być przeprowadzony 
w Niemczech. Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ odmówił wydania 
zgody z uwagi na możliwość przeprowadzenia takiego zabiegu w kraju. 

(akta kontroli str. 22-25, 253-257) 

W celu zwiększenia dostępności i zmniejszenia kolejek na świadczenia w zakresie 
ortopedii i traumatologii narządu ruchu realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej wprowadzono, 1 października 2019 r., do rozliczania nowy zakres 
skojarzony, tj. ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych (AON). W jego ramach 
rozliczano świadczenia zrealizowane na rzecz chorych z rozpoznaniami, które wskazane 
zostały przez ekspertów, jako możliwe do realizacji w ambulatoryjnym trybie nagłym 
z podwyższonym współczynnikiem. Celem tego działania było również odciążenie 
szpitalnych oddziałów ratunków i izb przyjęć tak, aby pacjenci z powszechnymi urazami 
narządu ruchu byli zaopatrywani w warunkach poradni specjalistycznych. Ponadto 
28 lutego 2020 r. wprowadzono do rozliczania zakres skojarzony świadczenia na rzecz 
pacjentów pierwszorazowych oraz zastosowano bezlimitowe rozliczanie i finansowanie 
świadczeń w tym zakresie. Dodatkowo mechanizm nielimitowego finansowania świadczeń 
w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wprowadzono również przy rozliczaniu 
skojarzonych zakresów świadczeń AON oraz świadczeń zabiegowych.  

(akta kontroli str. 75-96) 
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Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wskazał, że wdrożenie 
mechanizmu rozliczania tych świadczeń zgodnie z rzeczywistym wykonaniem miało 
na celu zmotywowanie świadczeniodawców do poprawy dostępności do 
przedmiotowych procedur jednak z uwagi na to, że epidemia COVID-19 wpłynęła na 
realizację świadczeń dokonanie rzetelnych analiz efektów wdrożonych 
przedsięwzięć musi odbyć się w dłuższej perspektywie. 

(akta kontroli str. 75-96) 

1.9. Fundusz podejmował działania w celu zapewnienia kompleksowej 
koordynowanej opieki40 pacjentom w zakresie świadczeń endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego, jednak ich skuteczność była ograniczona. W okresie objętym kontrolą 
liczba świadczeniodawców zapewniających kompleksowość udzielanych świadczeń 
zwiększyła się z poziomu 69 w 2018 r. do 72 w 2019 r. i 2020 r. (wzrost o 4%). 
Prezes AOTMiT w 2016 r. rekomendował zakwalifikowanie świadczenia 
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego – opieka kompleksowa jako świadczenia 
gwarantowanego, ale Minister Zdrowia nie wprowadził takiego świadczenia do 
koszyka świadczeń gwarantowanych.  

(akta kontroli str. 105-112, 172, 258-315) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wskazał, że Prezes NFZ 
wyodrębnił w zarządzeniu z dnia 1 października 2019 zakres skojarzony 
w rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej. Wyodrębnienie takiego zakresu było 
spowodowane faktem, że Minister Zdrowia nie zmienił w tym zakresie 
rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu rehabilitacji leczniczej41 oraz wynikiem projektu prowadzonego przez 
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, wskazującym na 
potrzeby pacjentów pourazowych i po zabiegach operacyjnych, w tym po 
endoprotezoplastyce stawów biodrowych i kolanowych. Zaznaczył on, że 
wyodrębniony zakres dotyczył wszystkich pacjentów po urazach i zabiegach 
operacyjnych, a nie jedynie po zabiegach endoprotezoplastyki, a zatem nie jest 
tożsamy z rekomendowanym świadczeniem kompleksowej opieki 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 

(akta kontroli str. 258-315) 

W 2019 r. 2 210 pacjentów, którzy poddali się zabiegom endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub kolanowego było leczonych w ramach zakresu skojarzonego, 
a w 2020 r. 13 935 pacjentów. 

(akta kontroli str. 258-315) 

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

W latach 2018-2019 Fundusz podejmował działania, które pozwoliły na skrócenie 
czasu oczekiwania oraz liczby oczekujących na zabiegi endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub kolanowego. Na pozytywną ocenę w szczególności zasługuje fakt 
zwiększania w trakcie roku środków przeznaczonych na endoprotezoplastykę, które 
pozwoliło na ich niemal pełne finansowanie. Niemniej jednak w dalszym ciągu nie 
udało się wystarczająco skrócić czasu oczekiwania na te zabiegi. 

 

 

                                                      
40 Opieka polegająca na koordynowaniu świadczeń związanych z diagnozowaniem, leczeniem, opieką, 

rehabilitacją i promocją zdrowia. 
41 Dz. U. z 2021 r., poz. 265. 
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2. Zapewnienie jakości wykonywanych zabiegów. 

2.1. W okresie od sierpnia do listopada 2019 r. opracowano raport Wskaźniki 
jakościowe w endoprotezoplastyce stawu biodrowego42, w którym wykorzystano 
dane pozyskane z CBE. 

(akta kontroli str. 105-172) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wskazał, że w analizie 
dokonano próby zdefiniowania wskaźników jakościowych w obszarze 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego na podstawie doświadczeń polskich oraz 
międzynarodowych. Celem stworzenia analizy było monitorowanie efektywności 
wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej przez NFZ 
oraz monitorowanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w obszarze 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego w oparciu o dane pochodzące z CBE. 
Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej zaznaczył, że w trakcie 
wykonywanych prac analitycznych materiał i wyniki prac na bieżąco konsultowano 
z konsultantem krajowym w dziedzinie ortopedii i traumatologii, który otrzymał też 
jego finalną wersję. Na szeroką skalę wyniki raportu miały zostać zaprezentowane 
na szczycie ortopedycznym 13 marca 2020 r., jednak z uwagi na epidemię 
COVID-19 szczyt został odwołany. 

(akta kontroli str. 105-172) 

W raporcie przedstawiono dane tylko za 2018 r., dotyczące m.in. liczby 
endoprotezoplastyk, czasu oczekiwania, liczby zabiegów przeprowadzanych przez 
poszczególnych świadczeniodawców, liczby świadczeń i świadczeniodawców na 
terenie poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ, rodzajów zastosowanych 
endoprotez, rodzaju wskazań do endoprotezoplastyki biodra, czy też danych 
dotyczących powikłań pooperacyjnych oraz zabiegów rewizyjnych. Przeprowadzona 
analiza endoprotezoplastyki biodra zawierała też próbę wskazanie TOP 10 
świadczeniodawców.  

NIK zwraca uwagę, że jednym z celów raportu oraz przeprowadzonych analiz było 
obliczenie i prezentacja wybranych wskaźników jakościowych w obszarze 
endoprotezoplastyki biodra, a niniejsza analiza przedstawia jedynie sytuację w tym 
obszarze w 2018 r. W raporcie nie zaproponowano w tej kwestii żadnych rozwiązań 
ani też pożądanych wartości wskaźników jakościowych. 

(akta kontroli str. 127-171) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wskazał, że umowy na 
świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego zawierane były ze 
świadczeniodawcami spełniającymi warunki określone odpowiednio 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej43 oraz 
rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych. Zaznaczył, że w tych 
rozporządzeniach został określony zarówno wykaz świadczeń gwarantowanych jak 
i warunki wymagane do ich realizacji. Dodał, że szczegółowe kryteria wyboru ofert 
w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w podziale na poszczególne zakresy lub rodzaje świadczeń opieki 
zdrowotnej zostały określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 

                                                      
42 Dalej: analiza endoprotezoplastyki biodra. 
43 Dz. U. z 2016 poz. 357, ze zm. 
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2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej44. 

(akta kontroli str. 105-172) 

W przypadku endoprotez stawu biodrowego najczęściej stosowano protezy 
bezcementowe, a ich udział w ogólnej liczbie zastosowanych endoprotez stopniowo 
się zwiększał z 79% w 2017 r. do 84% w 2020 r. Największy udział tych endoprotez 
był zastosowany u pacjentów w wieku od 20 do 69 lat i wynosił powyżej 90% 
(w 2020 r. w grupie 20-29 lat było to nawet 99%). U pacjentów w wieku do 20 lat 
odsetek endoprotez bezcementowych był nieznacznie mniejszy i wynosił od 71% 
w 2017 r. do 91% w 2020 r. U starszych pacjentów odsetek zastosowanych 
endoprotez bezcementowych był mniejszy. W grupie wiekowej 70-79 był to jednak 
w dalszym ciągu najczęściej stosowany rodzaj protezy (od 76% w 2017 r. do 83% 
w 2020 r.). W grupie wiekowej powyżej 80 lat w 2017 r. najczęściej stosowane były 
protezy cementowe (50% przypadków wobec 44% zastosowanych endoprotez 
bezcementowych), a od 2018 r. endoprotezy bezcementowe (od 47% w 2018 r. do 
53% w 2020 r. wobec odpowiednio 46% i 41% w przypadku cementowych). 
W przypadku endoprotez stawu kolanowego dominowały endoprotezy cementowe, 
które zastosowano w 2017 r. w 86% przypadków, a w 2020 r. w 89% przypadków. 
Bezcementowe endoprotezy stawu kolanowego stosowano częściej u najmłodszych 
pacjentów – w grupie wiekowej do 20 lat udział tych endoprotez w kolejnych latach 
od 2017 do 2020 r. wynosił odpowiednio 91%, 59%, 73% i 82%.  

(akta kontroli str. 535) 

Wraz ze wzrostem ogólnej liczby wykonywanych zabiegów endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego (wzrost z 56 799 w 2017 r. do 59 677 w 2019 r.) oraz kolanowego 
(wzrost z 27 404 w 2017 r. do 33 401 w 2019 r.) rosły też liczby zabiegów 
rewizyjnych. W 2017 r. wykonano takich zabiegów w przypadku stawu biodrowego 
4 544 (8% ogólnej liczby zabiegów), a w 2019 r. 4 861 (8,2%). W przypadku stawu 
kolanowego było to odpowiednio 1 496 (5,5%) oraz 1 904 (5,7%). Koszty zabiegów 
rewizyjnych wyniosły w przypadku zabiegów endoprotezoplastyki biodra od 
48 763,1 tys. zł w 2017 (6,4% kosztów wszystkich zabiegów endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego) do 50 673,5 tys. zł (5,8%), natomiast w przypadku stawu 
kolanowego było to odpowiednio 20 022,4 tys. zł (5,6% kosztów wszystkich 
zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego) i 29 437,8 tys. zł (6,2%). 

(akta kontroli str. 535) 

Najczęstszymi przyczynami rewizji endoprotezoplastyki stawu biodrowego w 2018 r. 
były według raportu: mechaniczne powikłanie wewnętrznych protez stawów (81% 
wszystkich przypadków), zakażenie i odczyn zapalny spowodowany wewnętrzną 
protezą stawu (5%) oraz mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń 
ortopedycznych, wszczepów i przeszczepów (5%). 

(akta kontroli str. 127-171, 183-201) 

Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły 17 kontroli w latach 2019-202045, 
które obejmowały m.in. zagadnienia dotyczące organizacji, sposobu i jakości 
udzielania świadczeń AOS, endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego, czy też ich dostępności. W przypadku 15 kontroli sformułowano 
zalecenia pokontrolne, a w 10 przypadkach nałożono kary umowne w łącznej 
wysokości 306,6 tys. zł. Stwierdzane przez NFZ nieprawidłowości dotyczyły m.in. 

                                                      
44 Dz. U. z 2016 r. poz. 1372, ze zm. 
45 Od 1 czerwca 2019 r. kontrole przeprowadza centrala NFZ zgodnie z art. 61a ust. 1 pkt 1 ustawy 

o świadczeniach. 
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nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, błędów 
w sprawozdawczości, nieaktualnych danych personelu medycznego, udzielania 
świadczeń w czasie lub terminach niezgodnych z harmonogramem pracy 
określonym w umowie (co mogło skutkować ograniczeniem dostępności do 
świadczenia), czy nieprzestrzegania godzin pracy personelu medycznego. 

(akta kontroli str. 535) 

Fundusz przeprowadził w 2020 r. badanie satysfakcji klientów korzystających ze 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne poprzez Telefoniczną 
Informację Pacjenta. Celem tego pilotażowego badania było uzyskanie odpowiedzi 
na pytania dotyczące aspektów leczenia szpitalnego, które należy usprawnić, 
sprawdzenie poprawności przyjętej metodologii, w tym dobór badanych osób oraz 
sprawdzenie wykorzystania ankiety w takim badaniu i sposobu jej przeprowadzenia. 
Badanie obejmowało m.in. zagadnienia dotyczące endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego. 

(akta kontroli str. 26-51) 

Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów wyjaśnił, że ze względu na sytuację 
epidemiologiczną zaistniałą w trakcie trwania badania związaną z COVID-19 
i wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii zadecydowano o podziale 
badania na dwa etapy. Wskazał, że na skutek ograniczenia przyjęć planowych 
grupa badana została w niezamierzony sposób ograniczona jedynie do osób, 
u których brak udzielenia świadczeń w określonym terminie powodował 
nieodwracalne niekorzystne skutki dla ich życia i zdrowia. Zwrócił uwagę, że w takim 
wypadku badania zostałyby przeprowadzone jedynie wśród pacjentów 
w określonym, zwykle ciężkim stanie. Dodał, że wyników uzyskanych na początku 
badania nie można byłoby z tego powodu odnosić do pozyskanych w czasie 
epidemii. Z tego powodu po uzyskaniu około połowy ankiet badanie zawieszono do 
czasu odwołania stanu epidemii lub wznowienia przyjęć planowych i analizą objęto 
14 840 ankiet z założonych 30 000 ankiet. 

(akta kontroli str. 26-51) 

W badanej grupie 8,8% stanowili pacjenci, którzy poddali się zabiegowi 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego, a 6,9% stawu kolanowego. Ze względu na 
dużą dysproporcję w liczbie ankietowanych korzystających z określonego rodzaju 
świadczenia, w dalszej części raportu nie uwzględniono analiz dotyczących 
zależności badanych aspektów pobytu w szpitalu w stosunku do świadczenia, 
z którego korzystali respondenci. Z przeprowadzonej analizy wynikało, że na 
pozytywną ocenę pobytu w szpitalu największy wpływ mają: włączenie przez 
personel medyczny pacjenta do decyzji o leczeniu, czystość bezpośredniego 
otoczenia, zapewnienie w nocy ciszy umożliwiającej zaśnięcie i spokojny sen oraz 
zaangażowanie personelu medycznego w zarządzanie bólem. Aspekty te zostały 
najlepiej oceniane przez osoby skłonne do polecenia szpitala, w którym było im 
udzielane świadczenie. Wyniki analizy wskazywały, że poza zapewnieniem ciszy 
w nocy, zaspokojenie potrzeb pacjenta, takich jak włączanie do decyzji o leczeniu, 
czystość bezpośredniego otoczenia oraz zaangażowanie personelu medycznego 
w zarządzanie bólem, wymaga od placówek medycznych inwestycji w kadry. 
Chodziło tu zarówno o inwestycje w szkolenia personelu medycznego 
i niemedycznego dotyczące takich aspektów jak zarządzanie bólem, umiejętności 
interpersonalne, jak również inwestycje w zwiększenie liczby zatrudnionych osób. 
W analizie wskazano, że możliwe jest, iż personel medyczny mimo posiadanych 
umiejętności, ze względu na obciążenie pracą (np. liczbę pacjentów przypadających 
na jednego członka personelu) nie jest w stanie we właściwy sposób realizować 
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swoich zadań, tj. poświęcić poszczególnym pacjentom wystarczającej ilości czasu 
dla zaspokojenia ich potrzeb psychospołecznych. Zaspokojenie przez personel 
szpitala takiej potrzeby jak czystość bezpośredniego otoczenia wymaga przede 
wszystkim odpowiedniej liczby personelu sprzątającego oraz zapewnienie 
odpowiedniej ilości środków czystości dobrej jakości. Działania możliwe do podjęcia 
dotyczące poprawy oceny dotyczące ciszy nocnej to: grupowanie chorych 
wymagających częstych interwencji personelu w nocy w tej samej sali, zmiana 
ustawienia łóżek w salach tak, aby dojście do poszczególnych łóżek na sali nie 
wymagało zakłócenia spokoju innych pacjentów, czy zamontowanie w salach barier 
oddzielających pacjentów. Z informacji przekazanych przez osoby, które nie 
poleciłyby szpitala, w którym udzielane im było świadczenie wynika, że pilnego 
usprawnienia w systemie opieki szpitalnej w Polsce wymaga zapewnienie 
pacjentom przez personel wsparcia emocjonalnego, poprawa jakości wyżywienia 
oraz zrozumiałe informowanie przez personel medyczny o celu i ryzyku związanym 
z podaniem nowego leku. Wnioski z analizy wskazywały, że zarówno zapewnienie 
wsparcia emocjonalnego, jak i zrozumiałe informowanie o celu i ryzyku związanym 
z podaniem nowego leku wiąże się z inwestycją w kadrę. Wskazano, że ze względu 
na duże zapotrzebowanie na pracowników medycznych w Polsce, kluczowym może 
być zatrudnienie personelu pomocniczego, który odciąży profesjonalistów 
medycznych. W przypadku jakości wyżywienia problemem może być wysokość 
stawki żywieniowej, nie zaś wybór konkretnej firmy. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wyżywienie w szpitalu należy do świadczeń towarzyszących, jest 
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia niejako poprzez wliczenie do 
kosztów leczenia danej jednostki chorobowej (podobnie jak koszty zakwaterowania).  

(akta kontroli str. 26-51) 

Fundusz nie ustalał i nie planuje ustalić standardów opieki nad pacjentami 
w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego. Dyrektor 
Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśnił, że Fundusz zarządza 
środkami finansowymi pozostającymi w jego dyspozycji, wypełniając w polskim 
systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących 
z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, finansuje świadczenia 
zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Wskazał, że standardy 
medyczne to zbiory rekomendacji, które odnoszą się do wszystkich działań 
zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych. Zazwyczaj są przedstawiane jako 
wytyczne lub ścieżki postępowania medycznego. Jest to model uznanych 
profesjonalnych działań leczniczych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, 
diagnostycznych lub organizacyjnych, służących do oceny jakości świadczeń. Są 
opracowywane zwykle przez towarzystwa naukowe, zespoły ekspertów 
w poszczególnych dziedzinach medycyny – najczęściej w formie zbioru zaleceń, 
wytycznych lub rekomendacji, które nie mają charakteru prawnego. Jednak – jako 
schematy postępowania oparte na aktualnej wiedzy medycznej i tworzone zgodnie 
z zasadami Evidence-Based Medicine (EBM) – stanowią bardzo ważne wskazówki 
merytoryczne w codziennej praktyce medycznej. Zaznaczył, że ustalanie 
standardów organizacyjnych, które w kompleksowy sposób obejmują organizację 
opieki zdrowotnej, obowiązujących we wszystkich podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych należy do kompetencji 
Ministra Zdrowia. 

(akta kontroli str. 316-348) 

2.2. W prowadzonej przez Fundusz CBE gromadzone były informacje dotyczące 
pierwotnych i rewizyjnych endoprotezoplastyk stawów biodrowego, kolanowego, 
ramiennego, łokciowego oraz innych stawów, jednak nie została ona dostosowana 
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do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie 
rejestru endoprotezoplastyk46 (zagadnienie szerzej opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości). W funkcjonującej bazie, która powstała w 2005 r. gromadzone 
były informacje dotyczące zabiegów pierwotnych i rewizyjnych endoprotezoplastyk 
stawu biodrowego, kolanowego, ramiennego, łokciowego oraz innych. Dane 
obejmowały m.in. informacje rozliczeniowe takie jak rok, miesiąc, nr umowy czy 
zakres świadczeń, informacje o świadczeniobiorcy, informacje o pobycie obejmujące 
takie dane jak data przyjęcia i wypisu, operacji, miejsca udzielania świadczenia czy 
przyczyny udzielania świadczenia według kodów ICD-10, informacje dotyczące 
wpisu na listę oczekujących oraz o samej endoprotezoplastyce (rodzaj stawu, 
operacji, endoprotezy, alloplastyki, elementy wszczepu, wykonane procedury 
śródoperacyjne, powikłania i opis). Dane z CBE były wykorzystywane do 
przygotowywanej corocznie analizy dotyczącej realizacji świadczeń 
endoprotezoplastyki. Fundusz w ograniczonym stopniu wykorzystywał te dane 
w celu poprawy jakości wykonywanych świadczeń (zagadnienie szerzej opisane 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości).  

(akta kontroli str. 258-315, 398-418, 493-527) 

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

1. Do dnia zakończenia kontroli, tj. 30 kwietnia 2021 r., Fundusz, jako podmiot 
prowadzący rejestr endoprotezoplastyk zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
rejestru endoprotezoplastyk, nie poinformował usługodawców o terminie, 
w którym dane i identyfikatory, które mają być przetwarzane w tworzonym 
rejestrze, powinny zostać przekazane po raz pierwszy, co było niezgodne z §8 
niniejszego rozporządzenia. NFZ powinien o tym poinformować 
świadczeniodawców w terminie do 31 lipca 2020 r.  

(akta kontroli str. 105-172, 258-315, 454) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśnił, że na stronie 
internetowej został opublikowany komunikat w tej sprawie informujący, że dane takie 
zostaną przekazane w terminie późniejszym. Zwrócił uwagę, że prace nad rozbudową 
bazy w tamtym okresie jeszcze trwały i nie było możliwości przekazania tych informacji. 
Zaznaczył, że od 1 marca 2021 r. dane takie zostały przekazane świadczeniodawcom 
biorącym udział w pilotażu, a komunikat w tej sprawie powinien zostać opublikowany na 
stronie internetowej NFZ w maju/czerwcu 2021 r., gdy w ramach pilotażu u wybranych 
świadczeniodawców przetestowane zostaną wszystkie nowe funkcje i mechanizmy 
uwierzytelniania i autoryzowania użytkowników w Rejestrze endoprotezoplastyk. 
Wskazał, że podjęto decyzję o rozbudowie już istniejącej i funkcjonującej CBE do 
wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru 
endoprotezoplastyk, a zakres danych w CBE odpowiada w zasadniczej części 
zakresowi określonemu w rozporządzeniu. Zaznaczył, że zgodnie z harmonogramem 
prac od 1 lipca 2021 r. w Rejestrze endoprotezoplastyk będą pracowali wszyscy 
świadczeniodawcy, którzy mają zawartą umowę na udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej dotyczącej endoprotezoplastyki stawowej i usługodawcy udzielający 
świadczeń komercyjnie, którzy wyrazili wolę przekazywania danych. Dodał, że 
uruchomienie rejestru endoprotezoplastyk ułatwi obserwację skuteczności implantacji, 
okresów użyteczności poszczególnych rodzajów i typów protez, prowadzenie analiz ich 
efektywności, podnoszenia standardów leczenia czy prowadzenia analiz. 

(akta kontroli str. pismo z 29.01, 258-315, 398-418, 535) 

                                                      
46 Dz. U. poz. 2409. 
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NIK zwraca uwagę, że funkcjonowanie i efektywne wykorzystanie rejestru 
endoprotezoplastyk w sposób określony w niniejszym rozporządzeniu jest 
niemożliwe do czasu kiedy wszyscy świadczeniodawcy obowiązani do 
przekazywania danych do rejestru nie będą mogli ich przekazywać. W uzasadnieniu 
do rozporządzenia wprowadzającego rejestr endoprotezoplastyk wskazano, że 
istnieje konieczność zapewnienia systematycznego procesu monitorowania danych 
i wprowadzenia ustrukturyzowanego systemu, w którym będzie gromadzonych 
więcej informacji niż w CBE. Projektowany rejestr ma umożliwiać ocenę jakości 
zabiegów endoprotezoplastyki zarówno w kontekście oceny jakości używanych 
implantów, jak i jakości stosowanych procedur, określić wskaźniki jakości 
i efektywności, a w konsekwencji wypromować optymalne i najbardziej korzystne 
praktyki i rozwiązania oraz najlepsze ośrodki.  

NIK podkreśla, że aby zrealizować w pełni cele wprowadzenia rejestru 
endoprotezoplastyk, należy gromadzić w nim dane dotyczące wszystkich zabiegów 
endoprotezoplastyki w kraju bez względu na sposób finansowania zabiegu. 
Ograniczenie podmiotów przekazujących dane do rejestru endoprotezoplastyk do 
świadczeniodawców, którzy mają zawartą umowę na udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie endoprotezoplastyki stawowej oraz jedynie 
takich usługodawców udzielających świadczeń komercyjnie, którzy wyrazili wolę 
przekazywania danych, nie pozwoli na pełną realizację celów, dla których rejestr 
endoprotezoplastyk miał zostać stworzony. 

(akta kontroli str. 528-534) 

2. Dane gromadzone w CBE były wykorzystywane przez Fundusz w ograniczonym 
stopniu w celu poprawy jakości wykonywanych świadczeń. Baza była 
wykorzystywana przede wszystkim do dokonywania rozliczeń oraz prowadzenia 
przez Fundusz analiz statystycznych. Nie była ona w pełni funkcjonalna, 
ponieważ nie umożliwiała przeprowadzenia całościowej oceny jakości 
wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki w kontekście jakości używanych 
implantów oraz stosowanych procedur. CBE nie przyczyniła się do analizy 
danych o powikłaniach oraz zabiegach rewizyjnych, mających istotny wpływ na 
określenie jakości i efektywności wykonanych zabiegów. Analizy danych oraz 
wnioski nie były przekazywane ośrodkom wykonującym te zabiegi oraz 
środowisku lekarskiemu. Tym samym nie został w pełni zrealizowany wniosek 
po kontroli NIK P/04/149 realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie 
wszczepiana endoprotez stawu biodrowego wskazujący, że centralny rejestr 
endoprotez powinien umożliwiać przeprowadzenie analiz dotyczących 
w szczególności jakości poszczególnych rodzajów i typów endoprotez oraz ich 
przeżywalności, powikłań pooperacyjnych, przyczyn wykonywanych rewizji, 
rzeczywistych potrzeb w zakresie implantacji.  

NIK zwraca uwagę, że światowe doświadczenia dotyczące tego typu rejestrów 
(np. Australian Registry Report, National Joint For England, czy Scottish 
Arthroplasty Project Report) wskazują, że rejestr endoprotezoplastyk powinien 
ułatwiać m.in. obserwację skuteczności implantacji, okresów użyteczności 
poszczególnych rodzajów i typów protez, prowadzenie analiz ich efektywności, czy 
podnoszenia standardów leczenia. 

(akta kontroli str. 316-348, 398-418) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśnił, że CBE 
wykorzystywana była do przygotowywania corocznej analizy dotyczącej realizacji 
świadczeń endoprotezoplastyki stawowej, która przekazywana była m.in. do 
AOTMiT. Dane statystyczne pochodzące z tej bazy przekazywano na prośbę innych 
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osób i instytucji zewnętrznych, w tym środowisk medycznych. Dodał, że oddziały 
NFZ wykorzystują dane gromadzone w CBE do planowania alokacji środków w celu 
zwiększenia dostępności do tych świadczeń. Zwrócił uwagę, że informacje zawarte 
w CBE były wykorzystywane do monitorowania zgodności realizacji świadczeń 
z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych 
dotyczącymi liczby wykonywanych zabiegów. Wskazał, że do danych 
gromadzonych w CBE bezpośredni dostęp mają tylko pracownicy centrali NFZ, 
pracownicy OW NFZ w części dotyczącej ich oddziału oraz świadczeniodawcy 
w odniesieniu do informacji o świadczeniach wykonywanych w ich placówce. 
Zaznaczył, że ze względu na ochronę danych osobowych nie można udzielić 
lekarzom bezpośredniego dostępu do CBE, ale w tworzonym rejestrze 
endoprotezoplastyk zostanie umożliwiony dostęp do analitycznej części rejestru 
określonej grupie osób po nadaniu im stosownych uprawnień. Dostęp taki mieliby 
posiadać przede wszystkim konsultant krajowy i konsultanci wojewódzcy 
w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz AOTMiT. Zaznaczył, że 
głównym założeniem korzystania ze zgromadzonych danych ma być monitorowanie 
różnorodnych parametrów dotyczących realizacji świadczeń endoprotezoplastyki 
stawowej, m.in. użytkowalności wszczepionych implantów stawowych, czy też 
efektów zdrowotnych różnych typów operacji, co w założeniu pozwoli na określenie 
lub aktualizację sposobów/standardów postępowania, przynosząc tym samym 
korzyści pacjentom, jak i środowisku lekarzy specjalistów ortopedów. 

(akta kontroli str. 398-418, 444-448, 535) 

Fundusz podejmował działania na rzecz zapewnienia jakości wykonywanych 
zabiegów endoprotezoplastyki, jednak ich skuteczność była ograniczona. 
Sporządzony raport Wskaźniki jakościowe w endoprotezoplastyce stawu 
biodrowego przedstawiał jedynie sytuację w tym obszarze w 2018 r., natomiast nie 
określał pożądanych wartości wskaźników jakościowych. Ponadto do zakończenia 
kontroli nie uruchomiono rejestru endoprotezoplastyk w formie określonej 
w rozporządzeniu w sprawie rejestru endoprotezoplastyk, który ma być istotnym 
elementem oceny skuteczności implantacji, prowadzenia analiz efektywności 
danych typów endoprotez, czy podnoszenia standardów leczenia. 

 

3.  Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych po 
zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
stawu kolanowego. 

3.1. W latach 2018-2020 plan zakupu świadczeń rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych47 i w oddziale dziennym48 systematycznie rósł w skali kraju oraz 
w poszczególnych województwach, jednak wystąpiły przypadki, kiedy plan na 
kolejny rok był nieznacznie niższy niż plan na rok poprzedni. Zmniejszenie planu 
zakupów świadczeń rehabilitacji na kolejny rok w stosunku do roku poprzedniego 
w warunkach stacjonarnych wystąpiło w 2018 r. w województwach lubuskim, 
małopolskim, opolskim i podlaskim, w 2020 r. w wielkopolskim, a w oddziale 

                                                      
47 Uwzględniono następujące zakresy świadczeń: 05.4300.200.02 rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 

stacjonarnych po leczeniu operacyjnym, 05.4300.300.02 rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych, 05.4300.500.02, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, 05.4301.300.02 rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych dla dzieci. 

48 Uwzględniono następujące zakresy świadczeń: 05.2300.022.02 rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w ośrodku/oddziale dziennym, 05.2300.522.02 rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym 
dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 05.2301.022.02 rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w ośrodku/oddziale dziennym dla dzieci. 
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dziennym w 2018 r. w województwach lubuskim, małopolskim, śląskim, warmińsko-
mazurskim i wielkopolskim oraz w 2020 r. w województwie lubuskim. Planowane 
środki na zakup świadczeń rehabilitacji w warunkach stacjonarnych w skali kraju 
wynosiły w 2018 r. 455 339,4 tys. zł, a na 2020 r. planowano wydatkowanie 
606 318,6 tys. zł (wzrost o 33% w stosunku do 2018 r.). Analogicznie w przypadku 
planu zakupu świadczeń rehabilitacji na oddziale dziennym nastąpił wzrost 
planowanych środków z poziomu 212 938,2 tys. zł w 2018 r. do poziomu 
269 153,7 tys. zł w 2020 r. (wzrost o 26%). 

(akta kontroli str. 535) 

Średnia planowana cena punktu rozliczeniowego świadczenia rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych i na oddziale dziennym wynosiła 1 zł. Koszt rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych49 wynosił średnio w kraju od 1 979,7 zł w 2017 r. do 
2 417 zł w 2020 r., a na oddziale dziennym50 od 71 zł w 2017 r. do 79,1 zł w 2020 r. 
Minimalne koszty dla rehabilitacji w warunkach stacjonarnych wyniosły odpowiednio 
od 120,8 zł do 179,3 zł a maksymalne od 6 242,1 zł do 7 119,3 zł51. W przypadku 
rehabilitacji na oddziale dziennym minimalne koszty wyniosły od 51,1 zł w 2017 r. do 
61,1 zł w 2020 r. a maksymalne od 91,8 zł do 101,1 zł. 

(akta kontroli str. 535) 

Średni koszt leczenia52 w skali kraju w rodzaju rehabilitacja w warunkach 
stacjonarnych wynosił od 3 776 zł w 2018 r. do 4 080 zł w 2019 r. W 2020 r. nastąpił 
spadek średniego kosztu leczenia do 3 888 zł. W przypadku rehabilitacji na oddziale 
dziennym średni koszt wyniósł od 1 319 zł w 2018 r. do 1 410 zł w 2019 r., 
a w 2020 r. spadł do 1 265 zł. 

(akta kontroli str. 535) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśnił, że obecne wagi 
punktowe, od których zależą stawki świadczeń rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych i na oddziale dziennym, funkcjonują od lat. Dodał, że z uwagi na brak 
wyceny produktów w rehabilitacji leczniczej przez AOTMiT do określenia wagi 
punktowej produktu wykorzystywano funkcjonujące produkty rozliczeniowe 
wskazane w zarządzeniu nr 13/2019/DSOZ53.  

(akta kontroli str. 183-201) 

Prezes NFZ wystąpił 29 maja 2020 r. do Prezesa AOTMiT z prośbą o rozważenie 
przeprowadzenia analizy kosztów związanych z realizacją świadczeń w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza w celu ustalenia nowej wyceny świadczeń. Prośbę uzasadniał 
licznymi wnioskami podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w rodzaju 
rehabilitacja lecznicza, środowisk z nimi związanych oraz Krajowej Izby 
Fizjoterapeutów, którzy wskazywali, że rzeczywiste koszty ponoszone przez nich 
związane z realizacją świadczeń rehabilitacyjnych oraz koszty utrzymania personelu 
i lokalu są wyższe niż stawki refundowane. Zwracali oni też uwagę, że w okresie 
epidemii koszty te dodatkowo wzrosły ze względu na znaczący wzrost kosztów 
prowadzenia działalności spowodowany koniecznością zaopatrzenia placówek 
w dodatkowe duże ilości środków dezynfekcyjnych, dodatkowe środki higieny 

                                                      
49  Koszt obejmujący świadczenia rehabilitacyjne oraz świadczenia uzupełniające (krioterapia, żywienie, pobyt 

opiekuna na oddziale). 
50 Koszt obejmujący osobodzień oraz świadczenie w kriokomorze. 
51 W 2019 r. maksymalna koszt za świadczenie wyniósł 7 500,8 zł. 
52  Obliczony jako iloraz wykonania kosztów świadczeń i liczby ubezpieczonych i świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni objęci opieką. 
53 Zarządzenie nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy 
zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, ze zm. 
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ogólnej, czy też przeorganizowanie działalności przychodni w odpowiedzi na 
wdrożony reżim sanitarny. Prezes NFZ we wniosku do Prezesa AOTMiT przytoczył 
też argument przedstawiany przez wskazane podmioty, iż brak zmiany wyceny tych 
świadczeń, może skutkować koniecznością redukcji zatrudnienia lub nawet 
zakończenia prowadzenia działalności niektórych podmiotów, co znacznie ograniczy 
dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych oraz wydłuży kolejki oczekujących, które 
obecnie są już długie. Prezes NFZ ponowił ten wniosek do Prezesa AOTMiT 
17 czerwca 2020 r. i dodatkowo skierował go do wiadomości Ministerstwa Zdrowia. 
31 lipca 2020 r. uzyskał odpowiedź od AOTMiT wskazującą, że prace nad wyceną 
przedmiotowych świadczeń zostaną wznowione niezwłocznie po reorganizacji 
koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministra Zdrowia. Następnie, 
20 listopada 2020 r., Fundusz zwrócił się w tej sprawie bezpośrednio do 
Ministerstwa Zdrowia i do dnia zakończenia kontroli nie otrzymał odpowiedzi w tej 
sprawie. 

(akta kontroli str. 183-201) 

3.2. Realizacja planu zakupu świadczeń rehabilitacji w warunkach stacjonarnych 
i na oddziale dziennym w latach 2018-2019 w skali kraju przekraczała wartości ujęte 
w planie ostatecznym54. W przypadku rehabilitacji w warunkach stacjonarnych 
wykonanie planu wyniosło 114,6% w 2018 r. i 109,5% w 2019 r., a w przypadku 
rehabilitacji w oddziale dziennym odpowiednio 115,4% i 115,2%. Wystąpiły 
przypadki niewykonania planu zakupu świadczeń rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych w województwie lubelskim (wykonanie na poziomie 94,3% w 2018 r. 
i 99,8% planu w 2019 r.), śląskim (wykonanie na poziomie 98,1% planu w 2019 r.) 
oraz wielkopolskim (wykonanie na poziomie 89,4% planu w 2019 r.) Ze względu na 
epidemię COVID-19 wykonanie planu zakupu tych świadczeń było znacznie niższe 
w 2020 r. od zaplanowanego i wyniosło odpowiednio 62,7% i 75,3%.  

(akta kontroli str. 535) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśnił, że niewykonanie 
planu w województwach lubelskim, śląskim i wielkopolskim było minimalne, 
a zrealizowane zakupy świadczeń rehabilitacji w tych województwach były wyższe 
niż w latach wcześniejszych, co wskazuje na to, że realna dostępność do 
rehabilitacji się poprawiła.  

(akta kontroli str. 430-433) 

Epidemia COVID-19 spowodowała wydłużenie czasu oczekiwania na świadczenia 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych lub na oddziale dziennym w związku 
z ograniczeniami, wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności z kolejnych 
zmian przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
pandemii i zawieszania udzielania świadczeń przez świadczeniodawców. NFZ 
publikował komunikaty dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej. W komunikacie z 15 marca 2020 r. zalecono 
ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie świadczeń 
wykonywanych planowo, w tym m.in. rehabilitacji leczniczej. Komunikatem z 4 maja 
2020 r. poinformowano o możliwości wznowienia działalności leczniczej 
w zakresach rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych 
i dziennych oraz o przywróceniu w pełnym zakresie działalność stacjonarnych 
ośrodków/oddziałów rehabilitacji leczniczej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

                                                      
54 Pierwotny plan bez wprowadzonych zmian dokonywanych w trakcie roku. 
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epidemii55. Ograniczenia w prowadzeniu rehabilitacji leczniczej zostały ponownie 
wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 października 2020 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii56, w którym 
ustanowiono czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające 
na zaprzestaniu m.in. udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej 
z wyjątkiem przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji groziło poważnym 
pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. Kolejna zmiana rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzona 30 października 2020 r.57 
rozszerzyła katalog wyjątków o przypadki, w których nierozpoczęcie rehabilitacji 
grozi pogorszeniem stanu zdrowia, ale jednocześnie wprowadziła wymóg 
przedstawienia negatywnego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. 
Uregulowania w tym brzmieniu zostały powtórzone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchylonym 27 lutego 
2021 r. 

(akta kontroli str. 183-201) 

3.3. W latach 2018-2019 liczba pacjentów oczekujących na rehabilitację 
w warunkach stacjonarnych spadła w przypadkach stabilnych z poziomu 214 638 
oczekujących w 2017 r. do 195 516 oczekujących w 2019 r. (spadek o 9%). 
W przypadkach pilnych nastąpił spadek liczby oczekujących z poziomu odpowiednio 
37 886 do poziomu 34 744 (spadek o 8%). W 2020 r. kiedy ograniczono dostępność 
rehabilitacji leczniczej z uwagi na pandemię COVID-19 nastąpił wyraźny spadek 
liczby oczekujących do poziomu odpowiednio 166 188 (spadek o 15% w stosunku 
do 2019 r.) oraz 28 962 (spadek o 17% w stosunku do 2019 r.). Równolegle do 
spadku liczby oczekujących na rehabilitację w warunkach stacjonarnych rosła liczba 
oczekujących na świadczenia udzielane na oddziałach dziennych. W 2017 r. liczba 
oczekujących na świadczenia rehabilitacji na oddziale dziennym w przypadkach 
stabilnych wynosiła 80 715 osób, a w 2019 r. 85 601 (wzrost o 6%). W przypadkach 
pilnych w 2017 r. oczekiwało 15 748 osób, a w 2019 r. 19 658 (wzrost o 25%). 
Podobnie jak w przypadku rehabilitacji w warunkach stacjonarnych w 2020 r. 
nastąpił znaczny spadek liczby oczekujących do poziomu 59 404 w przypadkach 
stabilnych (spadek o 31% w stosunku do 2019 r.) oraz 16 478 w przypadkach 
pilnych (spadek o 16% w stosunku do 2019 r.). 

(akta kontroli str. 535) 

W przypadku rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, wraz z sukcesywnym 
spadkiem liczby oczekujących, skróceniu ulegał też czas oczekiwania na 
świadczenia, i tak:  

 w przypadku stabilnym średni czas oczekiwania w 2017 r. wynosił 500 dni, 
a w 2019 r. 455 dni (spadek o 9%). W 2020 r. nastąpił spadek do poziomu 
410 dni (spadek o 10% w stosunku do 2019 r.); 

 w przypadku stabilnym mediana czasu oczekiwania w 2017 r. wynosiła 405 
dni, a w 2019 r. 364 dni (spadek o 10%). W 2020 r. nastąpił spadek do 
poziomu 268 dni (spadek o 26% w stosunku do 2019 r.); 

                                                      
55 Dz. U. poz. 792. 
56 Dz. U. poz. 1871. 
57 Dz. U. poz. 1917. 
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 w przypadku stabilnym kwartyl trzeci czasu oczekiwania w 2017 r. wynosił 
685 dni, a w 2019 r. 690 dni (wzrost o 0,7%). W 2020 r. nastąpił spadek do 
poziomu 648 dni (spadek o 6% w stosunku do 2019 r.); 

 w przypadku pilnym średni czas oczekiwania w 2017 r. wynosił 85 dni, a w 
2019 r. 77 dni (spadek o 9%). W 2020 r. nastąpił spadek do poziomu 63 dni 
(spadek o 18% w stosunku do 2019 r.); 

 w przypadku pilnym mediana czasu oczekiwania w 2017 r. wynosiła 49 dni, 
a w 2019 r. 44 dni (spadek o 10%). W 2020 r. nastąpił spadek do poziomu 
34 dni (spadek o 23% w stosunku do 2019 r.); 

 w przypadku pilnym kwartyl trzeci czasu oczekiwania w 2017 r. wynosił 108 
dni, a w 2019 r. 91 dni (spadek o 16%). W 2020 r. nastąpił spadek do 
poziomu 82 dni (spadek o 10% w stosunku do 2019 r.). 

W przypadku rehabilitacji na oddziale dziennym, wraz z sukcesywnym wzrostem 
liczby oczekujących zwiększeniu, w latach 2018-2019, ulegał też czas oczekiwania 
na świadczenia, i tak: 

 w przypadku stabilnym średni czas oczekiwania w 2017 r. wynosił 174 dni, 
a w 2019 r. 184 dni (wzrost o 6%). W 2020 r. nastąpił spadek do poziomu 
169 dni (spadek o 8% w stosunku do 2019 r.); 

 w przypadku stabilnym mediana czasu oczekiwania w 2017 r. wynosiła 113 
dni, a w 2019 r. 125 dni (wzrost o 11%). W 2020 r. nastąpił spadek do 
poziomu 115 dni (spadek o 8% w stosunku do 2019 r.); 

 w przypadku stabilnym kwartyl trzeci czasu oczekiwania w 2017 r. wynosił 
267 dni, a w 2019 r. 257 dni (spadek o 4%). W 2020 r. nastąpił spadek do 
poziomu 237 dni (spadek o 8% w stosunku do 2019 r.); 

 w przypadku pilnym średni czas oczekiwania w 2017 r. wynosił 48 dni, 
a w 2019 r. 59 dni (wzrost o 23%). W 2020 r. nastąpił spadek do poziomu 
57 dni (spadek o 3% w stosunku do 2019 r.); 

 w przypadku pilnym mediana czasu oczekiwania w 2017 r. wynosiła 21 dni, 
a w 2019 r. 27 dni (wzrost o 29%). W 2020 r. nastąpił spadek do poziomu 
26 dni (spadek o 4% w stosunku do 2019 r.); 

 w przypadku pilnym kwartyl trzeci czasu oczekiwania w 2017 r. wynosił 69 
dni, a w 2019 r. 77 dni (wzrost o 12%). W 2020 r. nastąpił dalszy wzrost do 
poziomu 79 dni (wzrost o 3% w stosunku do 2019 r.). 

(akta kontroli str. 535) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wyjaśnił, że wpływ na wzrost 
liczby osób oczekujących oraz czasu oczekiwania na rehabilitację miało dodanie 
w 2018 roku nowego zakresu świadczeń dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Zwrócił uwagę, że objęcie wsparciem tych osób, 
tj. bezlimitowego finansowania oraz udzielania im świadczeń poza kolejnością 
wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, przyczyniło się do wydłużenia czasu 
oczekiwania na świadczenie dla innych grup pacjentów.  

(akta kontroli str. 398-418) 

Liczba osób, które nie zgłosiły się lub zrezygnowały ze świadczenia rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych, wynosiła 2 225 w 2017 r., 2 124 w 2018 r., 2 216 
w 2019 r. oraz 1 961 w 2020 r., a z rehabilitacji na oddziale dziennym odpowiednio 
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2 311, 2 231, 2 802 i 2 544 osoby. Przyczyny niezgłaszania się i rezygnacji 
pacjentów opisano w punkcie 1.3 niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 535) 

3.4. Fundusz podejmował działania w celu określenia dostępu pacjentów do 
świadczeń opieki zdrowotnej. Co kwartał sporządzano tabele z informacjami 
z zakresu list oczekujących, które pozwalały określić zmiany w liczbie osób 
oczekujących i czasie oczekiwania do poszczególnych komórek organizacyjnych 
i na określone procedury medyczne. W przygotowywanych co pół roku 
sprawozdaniach z zakresu list oczekujących wskazywane były świadczenia, 
w przypadku których dostępność jest ograniczona i w przypadku których należałoby 
podjąć działania zmierzające do poprawy tej dostępności. W celu pozyskiwania 
kompletnych i prawidłowych danych zostały opracowane i przesłane do OW NFZ 
Wytyczne dla oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie 
monitorowania i weryfikacji czasów oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej, 
raportowania do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informowania 
świadczeniobiorców wpisanych na listy oczekujących i objętych planem leczenia u 
świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej. W wyniku prowadzonego monitoringu czasu oczekiwania oraz 
liczby osób oczekujących na udzielenie świadczeń stwierdzono, że część pacjentów 
wpisanych jest kilkakrotnie do tej samej komórki organizacyjnej lub też umieszczano 
tam pacjentów, którzy znajdowali się w planie leczenia. Ponadto odnotowano, że 
dane o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania przekazywane przez 
świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich NFZ są niezgodne z danymi 
przekazywanymi świadczeniobiorcom przez pracowników rejestracji 
u świadczeniodawców. W związku z tym, w latach 2018-2020, NFZ podjął działania 
polegające na wprowadzeniu obowiązku prowadzenia harmonogramów przyjęć, 
rozszerzenia listy świadczeń, których listy oczekujących są prowadzone w aplikacji 
AP-KOLCE, wprowadzenia od 2019 r. weryfikacji, czy pacjenci na listach 
oczekujących żyją oraz mechanizmu powiadamiania o terminie wizyty za pomocą 
wiadomości SMS. 

(akta kontroli str. 75-96, 535) 

Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej wskazał, że w 2020 r. zostały 
rozpoczęte działania NFZ dotyczące świadczeń rehabilitacji leczniczej w stosunku 
do pacjentów powtarzających się na listach oczekujących na to samo świadczenie 
u różnych świadczeniodawców. Zwrócił uwagę, że Fundusz prowadzi 
korespondencję z pacjentami wpisanymi na listy oczekujących u różnych 
świadczeniodawców, w której wskazywana jest konieczność wyboru jednego 
miejsca udzielenia świadczenia. 

(akta kontroli str. 75-96) 

NFZ nie miał informacji ilu pacjentom oddziały NFZ wysłały takie listy, jednak po 
sporządzeniu i wdrożeniu w 2020 r. procedury postępowania z oczekującymi 
u różnych świadczeniodawców na udzielenie tego samego świadczenia liczba takich 
osób spadła w przypadku rehabilitacji leczniczej z poziomu 46 109 pacjentów do 
poziomu 5 233. 

(akta kontroli str. 258-315, 419-429) 

3.5. W latach 2018-2019 dostępność do świadczeń rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych zwiększała się. Liczby zakupionych punktów rozliczeniowych tego 
świadczenia uległa zwiększeniu z poziomu 421 110 380 w 2017 r. do 509 696 799 
w 2019 r. (wzrost o 21%), a liczba oczekujących i czas oczekiwania zmniejszały się. 
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W przypadku rehabilitacji na oddziale dziennym, pomimo że liczba zakupionych 
punktów rozliczeniowych wzrosła z poziomu 215 433 195 w 2017 r. do 269 423 690 
w 2019 r. (wzrost o 25%), to liczba oczekujących i czas oczekiwania w tym czasie 
rosły. W 2020 r. nastąpił spadek liczby oczekujących oraz czasu oczekiwania na te 
świadczenia, jednak nie był on spowodowany wzrostem liczby udzielanych 
świadczeń (nastąpił spadek o 33% liczby kupowanych punktów rozliczeniowych 
w przypadku rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i o 27% na oddziale 
dziennym). 

(akta kontroli str. 535) 

W latach 2017-2020 liczba podmiotów, z którymi zawarto umowy na świadczenia 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, pozostawała na stałym poziomie 
(300 podmiotów w 2017 r. i 304 podmioty w 2020 r.). W tym czasie nastąpił 
nieznaczny wzrost liczby podmiotów udzielających świadczeń rehabilitacji na 
oddziale dziennym (wzrost z 488 podmiotów w 2017 r. do 505 w 2020 r.). 
W przypadku rehabilitacji w warunkach stacjonarnych udział świadczeniodawców 
którzy wykonywali działalność leczniczą w formie SPZOZ, jednostki budżetowej, czy 
spółki kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo 
uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% 
kapitału zakładowego, pozostawał na poziomie ok. 62%, a w przypadku rehabilitacji 
na oddziale dziennym wzrósł z 36% w 2017 r. do 39% w 2020 r. 

(akta kontroli str. 535) 

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

NFZ zwiększał środki przeznaczone na rehabilitację w latach 2018-2020 oraz 
wdrożył działania zmierzające do ograniczenia kolejek, w szczególności dotyczące 
wyeliminowania wielokrotnych wpisów na to samo świadczenie u różnych 
świadczeniodawców. Działania NFZ nie pozwoliły jednak na wystarczające 
skrócenie czasów oczekiwania na te świadczenia. NIK zwraca uwagę, że w 2020 r. 
nastąpiło znaczne ograniczenie dostępności do świadczeń rehabilitacji wynikające 
z wprowadzanych ograniczeń w udzielaniu świadczeń rehabilitacji w związku 
z epidemią COVID-19. 

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

NIK zwraca uwagę na konieczność zintensyfikowania działań dotyczących 
wdrożenia rejestru endoprotezoplastyk zawierającego informacje o wszystkich 
zabiegach endoprotezoplastyki wykonywanych w Polsce. Rejestr powinien być 
wykorzystywany także do oceny jakości wykonywanych zabiegów 
endoprotezoplastyki i powinien ułatwiać m.in. obserwację skuteczności implantacji, 
okresów użyteczności poszczególnych rodzajów i typów protez, prowadzenie analiz 
ich efektywności, czy podnoszenia standardów leczenia. 

Poinformowanie usługodawców o terminie, w którym dane i identyfikatory, które 
mają być przetwarzane w tworzonym rejestrze endoprotezoplastyk, powinny zostać 
przekazane po raz pierwszy. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Kraków,   maja 2021 r. 

 

 

 

Kontroler 

Dariusz Jankowski 

specjalista kontroli państwowej 
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