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I. Dane identyfikacyjne 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Ciemna 6, 31-
053 Kraków (dalej: MOW NFZ, Oddział) 

 

Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, Dyrektor MOW NFZ, od 15 marca 2016 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. Badania kontrolne mogły dotyczyć również działań wcześniejszych 
i późniejszych, jeżeli miały one 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 

 

 

 Piotr del Fidali, Specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LKR/179/2020 z 3 grudnia 2020 r. 

 Przemysław Sala, Specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LKR/178/2020 z 3 grudnia 2020 r. 

 Agata Brzeska-Lebiecka, Doradca prawny, upoważnienie do kontroli 3.
nr LKR/181/2020 z 3 grudnia 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-6, 195) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NIK ocenia pozytywnie podejmowane przez Oddział w latach 2018-2019 działania 
na rzecz poprawy dostępności do świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
lub stawu kolanowego. Ich efektem było zwiększenie liczby wykonywanych 
zabiegów, skrócenie czasu oczekiwania, a w rezultacie także zmniejszenie liczby 
oczekujących pacjentów. Niemniej jednak w dalszym ciągu nie udało się skrócić 
średniego czasu oczekiwania w województwie małopolskim przynajmniej poniżej 
jednego roku dla przypadków stabilnych. W 2019 r. wynosił on ponad 14 miesięcy w 
przypadku stawu biodrowego i ponad 19 miesięcy w przypadku stawu kolanowego. 
W porównaniu do 2018 r. czasy te uległy skróceniu o odpowiednio 8 i 2 miesiące.  

Ze względu na niewprowadzenie kompleksowej opieki dla pacjentów po zabiegach 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego nie można ocenić, na 
ile poprawiła się dostępność do świadczeń rehabilitacji dla tych pacjentów. Oddział 
zwiększał jednak środki na świadczenia z zakresu rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych oraz na oddziale dziennym, co przyniosło pozytywny efekt w postaci 
zmniejszenia liczby osób oczekujących na te świadczenia. Podobnie jednak jak 
w przypadku świadczeń endoprotezoplastyki średni czas oczekiwania na te 
świadczenia nie skrócił się istotnie. W 2019 r. średni czas oczekiwania na 
świadczenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych wynosił 18 miesięcy, 
tj. o ponad 6 miesięcy mniej niż w roku poprzednim. 

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. Dane dla województwa małopolskiego wskazują na 
konieczność kontynuowania lub wdrożenia przez Oddział oraz Centralę NFZ innych 
działań zmierzających do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia 
endoprotezoplastyki oraz rehabilitacji, w tym skoordynowania wszystkich tych 
świadczeń w ramach opieki kompleksowej.  

W 2020 r. w wyniku ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 nastąpił spadek wykonanych świadczeń zarówno endoprotezoplastyki, 
jak i rehabilitacji. Część świadczeniodawców ograniczyła planowe przyjęcia do 
niezbędnego minimum. 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 niemożliwością zapewnienia 
przez wszystkich świadczeniodawców odpowiednich zasobów kadrowych 
i infrastrukturalnych do zwiększenia liczby zabiegów nadrobienie zaległości może 
być utrudnione. 

 

 

 

                                                      
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 
pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 

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”. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

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

 

Plan zakupów świadczeń w rodzaju AOS z zakresu ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu5 (po zmianach), w przypadku świadczeniodawców, którzy nie weszli do sieci 
szpitali6 wyniósł 10 307 345 punktów rozliczeniowych w 2018 r., 10 544 256 
w 2019 r. i 12 218 894 w 2020 r. Plan zakupów świadczeń endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego ustalono na 133 212 654 punktów 
rozliczeniowych w 2018 r., 142 595 450 w 2019 r. i 126 939 418 w 2020 r.  

(akta kontroli str. 30-31, 217-224) 

Plany zakupu świadczeń opieki zdrowotnej oraz proces planowania na lata 2018-
2020 uwarunkowane był zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych7.  

Do określenia zapotrzebowania na poszczególne świadczenia, w tym świadczenia 
w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego, w MOW 
NFZ wykorzystywano analizę danych stanowiącą podstawę oceny bieżącego 
i planowanego poziomu zabezpieczenia świadczeń oraz informacje demograficzne 
i epidemiologiczne publikowane przez GUS. Źródłem informacji o liczbie miejsc 
udzielania świadczeń, poziomie finansowania w poszczególnych obszarach 
kontraktowania oraz poziomie realizacji świadczeń były dane z zasobów MOW NFZ, 
które były na bieżąco aktualizowane i monitorowane. W procesie planowania 
wykorzystywano pomocniczo dane związane z wpływającymi do MOW NFZ 
anonsami podmiotów leczniczych o gotowości do realizacji określonych świadczeń. 

Przy opracowaniu planu zakupu w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
lub stawu kolanowego w głównej mierze opierano się na: 

- danych dotyczących liczby osób oczekujących na świadczenia oraz czasu 
oczekiwania (tzw. kolejki oczekujących), 

- danych dotyczących realizacji świadczeń w poprzednim okresie (dane 
historyczne zrealizowanych świadczeń), 

- danych jakościowych dot. spełnienia wymagań w zakresie udokumentowanej 
realizacji wymaganej liczby zabiegów alloplastyk stawu biodrowego lub 
kolanowego oraz operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub 
kolanowego, 

- analizach epidemiologicznych, 

- analizach demograficznych, 

                                                      
4  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. 
5  W 2018 r. były to świadczenia o kodzie 02.1580.001.02, dodatkowo od 2019 r. świadczenia o kodzie 

02.1580.201.02. (zakres skojarzony ze wskazań nagłych wyodrębniony od października 2019 r.) a w 2020 r. 
również 02.1580.401.02 zakres skojarzony świadczenia pierwszorazowe wyodrębniony od marca 2020 r. 

6  W okresie od 1 października 2017 r. do 29 lutego 2020 r. niektórzy świadczeniodawcy realizowali świadczenia 
AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu w ramach ryczałtu sieciowego PSZ (podstawowe szpitalne 
zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej), od marca 2020 r. wszyscy świadczeniodawcy zakres ten 
realizują na podstawie odrębnych kontraktów zawartych pomiędzy świadczeniodawcą a MOW NFZ. 

7  Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm. 
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- analizach potencjału wykonawczego świadczeniodawców, 

- analizach struktury wykonania planu. 

(akta kontroli str. 17-29, 59-70) 

W latach 2018-2019 leczenie szpitalne – świadczenia endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego oraz kolanowego w przebiegu chorób zwyrodnieniowych, zapalenia 
stawów biodrowych oraz kolanowych wymagających endoprotezoplastyki znalazły 
się wśród priorytetów ogólnopolskich, który miał być realizowany poprzez 
zwiększenie dostępności do świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz 
kolanowego. W 2018 r. zwiększenie dostępności do świadczeń endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego oraz kolanowego znalazło się również wśród priorytetów 
regionalnych województwa małopolskiego. 

(akta kontroli str. 59-70) 

W latach objętych kontrolą Rzecznik Praw Pacjenta, konsultant wojewódzki 
w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz organizacje pozarządowe 
nie zgłaszali opinii i wniosków do planu zakupów świadczeń endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 

(akta kontroli str. 17-29) 

Dyrektor MOW NFZ wyjaśniła, że świadczenia endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego oraz kolanowego traktowane były przez Oddział priorytetowo. W celu 
określenia bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na świadczenia 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego sporządzano 
comiesięczne zestawienia poziomu wykonana świadczeń, w odniesieniu do każdego 
świadczeniodawcy odrębnie, w tym dla każdego miejsca udzielania świadczeń, 
które podlegały analizie poziomu wykonania oraz zapotrzebowania na świadczenia. 
Dyrektor wyjaśniła, że analizy te pomocniczo wykorzystywano do podejmowania 
decyzji o możliwości zwiększenia planu świadczeniodawców, z uwzględnieniem 
dostępnych środków. 

(akta kontroli str. 78-120) 

W 2016 r. MOW NFZ sporządził raport dotyczący endoprotezoplastyki 
w województwie małopolskim. Sporządzono go w oparciu o działania analityczne, 
rozmowy z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endoprotezoplastyki, a także 
spotkanie z ordynatorami wszystkich oddziałów ortopedycznych realizujących 
zabiegi endoprotezoplastyki. We wnioskach z raportu wskazano m.in. konieczność 
zwiększenia poziomu finansowania tych świadczeń, wzmocnienie ośrodków 
o największym potencjale wykonawczym, powołanie ośrodków referencyjnych, 
wdrożenie systemu współpracy pomiędzy świadczeniodawcami. Raport ten 
wykorzystano przy planowaniu postępowań konkursowych w roku 2017 w zakresie 
ortopedii i traumatologii narządu oraz przekazano do Centrali NFZ w celu oceny 
zasadności i możliwości zmian w kształtowaniu Jednolitych Grup Produktów 
dotyczących endoprotezoplastyki i innych świadczeń ortopedycznych. 

(akta kontroli str. 78-120, 212-215, 217-224) 

Plan zakupów świadczeń w rodzaju AOS z zakresu ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu (po zmianach) w przypadku świadczeniodawców, którzy nie weszli do sieci 
szpitali od 1 października 2017 r. wzrósł w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego 
o 200,2%, w 2019 r. o 2,3%, a w 2020 r. o 18,3%. 

(akta kontroli str. 30-30, 217-224) 
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Wykonanie zakupu świadczeń AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
wyniosło w przypadku świadczeniodawców, którzy nie weszli do sieci szpitali 
10 325 390 punktów rozliczeniowych w 2018 r., 10 489 341 w 2019 r. i 10 474 935 
w 2020 r. Wykonanie zakupu świadczeń dla wszystkich świadczeniodawców 
wyniosło odpowiednio 26 641 845,20, 28 495 605,21 i 29 159 110,51 punktów 
rozliczeniowych. 

(akta kontroli str. (30-30, 217-224) 

Wykonanie planu zakupów świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
kolanowego wyniosło 127 913 765 punktów rozliczeniowych (96% planu) w 2018 r., 
135 921 457 (95,3%) w 2019 r. i 102 354 820 (80,6%) w 2020 r.  

(akta kontroli str. 31-31, 217-224) 

Wykonanie zakupu świadczeń AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
w przypadku świadczeniodawców, którzy nie weszli do sieci szpitali, wzrosło 
w porównaniu do roku poprzedniego w 2018 r o 202,6%, a w latach 2019-2020 
utrzymywało się na poziomie zbliżonym do roku 2018. W przypadku wszystkich 
świadczeniodawców AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu wzrosło 
w porównaniu do roku poprzedniego w 2018 r o 208,4% w 2018 r., 7% w 2019 r. 
i 2,3% w 2020 r. 

(akta kontroli str. 30-31, 217-224) 

Wzrost planu zakupów oraz wykonania świadczeń AOS ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu w 2018 r. wynikał z przeprowadzonego w 2017 r. procesu 
denominacji punktu rozliczeniowego. 

(akta kontroli str. 125-171) 

Początkowy plan zakupu ulegał w trakcie roku zmianom ilościowo-wartościowym 
i był aktualizowany po upływie każdego kwartału. Zmiany te wynikały z korekt planu 
finansowego oraz z uwzględnianych wniosków świadczeniodawców w sprawie 
przesunięć. W przepadku AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu od 1 
października 2019 r. wprowadzono odrębnie zakres skojarzony dla pacjentów ze 
wskazań nagłych8, a od 1 marca 2020 r. świadczenia na rzecz pacjentów 
pierwszorazowych9. 

(akta kontroli str. 17-29) 

W latach 2018-2020 świadczeniodawcy zwracali się o zwiększenie środków 
finansowych w zakresie AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu. Wnioski te 
dotyczyły zarówno zwiększenia, jak też przesunięcia środków z innych zakresów. 

W 2018 r. rozpatrzono pozytywnie 11 spośród 17 wniosków w przypadku 
świadczeniodawców, którzy nie weszli do sieci szpitali, na kwotę 175,9 tys. zł, 
w 2019 r. 11 spośród 19 wniosków na kwotę 206,2 tys. zł, w 2020 r. 21 spośród 
26 wniosków na kwotę 1 694,7 tys. zł. W przypadku umów leczenia szpitalnego 
w świadczeniach AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu, endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego w 2018 r. pozytywnie rozpatrzono 
8 spośród 14 wniosków na kwotę 4477,5 tys. zł, w 2019 r. 14 spośród 21 na kwotę 
10 389,4 tys. zł. 

(akta kontroli str. 78-121) 

                                                      
8  Zarządzenie Nr 132/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

9  Zarządzenie Nr 25/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 
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Średnia cena punktu rozliczeniowego za świadczenia AOS ortopedia i traumatologia 
wynosiła w badanym okresie 1 zł (od 0,9 zł do 1,04 zł), a dla świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego 1 zł. 

(akta kontroli str. 50, 217-224) 

Stawki zabiegów pierwotnych i rewizyjnych endoprotezoplastyki ustalono 
zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia 
wysokospecjalistyczne10. 

(akta kontroli str. 78-121) 

Średni koszt leczenia, obliczony jako iloraz wykonania kosztów świadczeń i liczby 
ubezpieczonych i świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni objętych opieką, 
wyniósł w przypadku świadczeń AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
108,55 zł w 2018 r., 113,08 zł w 2019 r. oraz 114,81 zł w 2020 r. W przypadku 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego było to odpowiednio 14 482,51 zł, 
14 923,45 zł i 15 160,18 zł, a dla endoprotezoplastyki stawu kolanowego 
14 081,30 zł, 14 393,60 zł, 14 305,44 zł. 

(akta kontroli str. 51, 217-224) 

MOW NFZ nie kontraktował wykonania określonej liczby 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 
zabiegom endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego zarówno pierwotne, 
jak i rewizyjne, całkowite lub częściowe, które były różnie wycenione. 

W MOW NFZ w ramach monitorowania realizacji umów prowadzono bieżące analizy 
liczby leczonych pacjentów, liczby sprawozdawanych świadczeń w ramach 
produktów związanych z endoprotezoplastyką stawu biodrowego oraz stawu 
kolanowego, a także wynikających z tego zmian wartości wykonania.  

Elementem tego monitorowania była także analiza kolejek oczekujących na 
przedmiotowe świadczenia. 

Miesięczne raporty dotyczące monitorowania kolejek oczekujących przekazywane 
były do dyrekcji oraz odpowiednich komórek organizacyjnych MOW NFZ. 
Monitorowaniu podlegał również przedmiotowy zakres świadczeń. Analizowano 
również poziom wykonania umów przez poszczególnych świadczeniodawców, 
a w przypadku stwierdzenia znacznego niewykonania kontraktu kierowano do 
świadczeniodawców pisma wzywające do podania przyczyn oraz przypominano 
o konieczności realizacji umowy zgodnie z przyjętym planem. 

Z uwagi na liczne czasowe zawieszanie funkcjonowania przychodni, 
zaobserwowane na samym początku po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19, 
przekazano 24 marca 2020 r. do świadczeniodawców komunikat dotyczący 
niedopuszczalnego i bezpodstawnego zamykania miejsc udzielania świadczeń, 
a tym samym pozbawiania pacjentów możliwości korzystania z ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej. 

W celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19 oraz zapewnienia 
dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do 
szpitala, Centrala NFZ zaleciła ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe 

                                                      
10 Zarządzenie nr 66/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2018 r. obowiązujące do 31 grudnia 2019 r. 

oraz zarządzenie nr 184/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31 grudnia 2019 r. obowiązujące od 1 stycznia 
2020 r. 
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zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Zalecenie dotyczyło 
przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia 
diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, 
w szczególności endoprotezoplastyki dużych stawów. 

Oddział informował świadczeniodawców, że zalecenia dotyczące wstrzymania 
przyjęć pacjentów na zabiegi operacyjne wykonywane planowo nie dotyczyły 
pacjentów onkologicznych oraz przypadków pilnych/nagłych. Wskazywano także, że 
decyzja o odroczeniu terminu zabiegu powinna być podejmowana indywidualnie 
w odniesieniu do każdego pacjenta, u którego ma być wykonana operacja, 
z uwzględnieniem jego aktualnego stanu klinicznego i ryzyka wynikającego 
z przeprowadzenia leczenia operacyjnego w późniejszym terminie. 

(akta kontroli str. 78-121) 

Na koniec 2018 r. na świadczenia AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
oczekiwało łącznie 9723 pacjentów (przypadki pilne i stabilne). Na koniec 2019 r. 
było to 14 333 pacjentów, a 2020 r. 10 261. W przypadku świadczenia 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego było to odpowiednio 7733, 5609, 4566 
pacjentów, a stawu kolanowego 10968, 8383, 6319 pacjentów. 

(akta kontroli str. 43-44, 217-224) 

W 2018 r. liczba pacjentów oczekujących na świadczenie AOS ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu wzrosła o 6,5% w stosunku do roku poprzedniego 
(dla przypadków stabilnych o 2,1%), w 2019 r wzrost ten wyniósł 47,4% (dla 
przypadków stabilnych o 47,2%), natomiast w 2020 r. nastąpił spadek o 28,4% (dla 
przypadków stabilnych o 29,6%). 

W badanym okresie liczba pacjentów oczekujących na koniec roku na świadczenie 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego zmniejszyła się o 18,9% 
(dla przypadków stabilnych o 20%), 27,5% (dla przypadków stabilnych o 29,2%) 
i 18,6% (dla przypadków stabilnych o 23,6%) w przypadku stawu biodrowego oraz 
11,9% (dla przypadków stabilnych o 12,9%), 23,6% (dla przypadków stabilnych 
o 26,7%), 24,6% (dla przypadków stabilnych o 27,8%) w przypadku stawu 
kolanowego. 

(akta kontroli str. 43-44, 217-224) 

Liczba pacjentów, którzy nie zgłosili się na ustalony termin zabiegu 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego, wyniosła 714 w 2018 r., 737 w 2019 r. i 453 
w 2020 r. Ponadto w okresie tym odpowiednio 1306, 1337, 873 pacjentów 
zrezygnowało z wykonania świadczenia. W przypadku endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego było to 889, 914 i 1013 pacjentów, którzy nie zgłosili się na wyznaczony 
termin, oraz 1425, 1849, 1196 pacjentów którzy zrezygnowali. Liczba pacjentów 
skreślona z list oczekujących z powodu zgonu wynosiła odpowiednio 96, 160, 53 
w przypadku stawu biodrowego oraz 71, 214, 73 w przypadku stawu kolanowego. 

(akta kontroli str. 49, 217-224) 

Średni czas oczekiwania pacjentów na świadczenie z zakresu AOS ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu w przypadkach stabilnych uległ skróceniu i wynosił 78 
dni w 2018 r., 71 dni w 2019 r. i 57 dni w 2020 r.11 W przypadkach pilnych było to 
odpowiednio 21, 26 i 20 dni12. 

                                                      
11  Mediana wynosiła odpowiednio 65, 58 i 35 dni, a trzeci kwartyl 111, 120 i 100 dni. 
12  Mediana wynosiła odpowiednio 8, 19 i 10 dni, a trzeci kwartyl 33, 38 i 29 dni. 
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Średni czas oczekiwania w porównaniu do roku poprzedniego uległ skróceniu dla 
przypadków stabilnych o 2,3% w 2018 r, 9,3% w 2019 r. i 19,5% w 2020 r.13 
W przypadku pacjentów zakwalifikowanych jako przypadek pilny średni czas 
oczekiwania wzrósł w 2018 r. o 51,3% i 19,8% w 2019 r. oraz spadł w 2020 r. 
o 20,4%14. 

(akta kontroli str. 46, 217-224) 

W przypadku 17 świadczeniodawców (21,3% wszystkich świadczeniodawców) 
średni czas oczekiwania (przypadek stabilny) na świadczenie AOS ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu zwiększał się w poszczególnych latach 2018-2019 
w porównaniu do roku poprzedniego, a w przypadku 4 świadczeniodawców (5,3% 
wszystkich świadczeniodawców) czas ten ulegał wydłużeniu w latach 2018-2020. 

(akta kontroli str. 46, 217-224) 

Dyrektor wyjaśniła, że listy oczekujących, w tym liczba osób oczekujących na 
świadczenia w poszczególnych poradniach stanowią jeden z elementów 
poddawanych analizom. Wskazała, że trudnym do weryfikacji jest wrażliwy 
społecznie charakter gromadzonych danych, takich jak: samodzielne decyzje 
pacjentów co do wyboru lekarza specjalisty (często pacjent wybiera lekarza, nie 
poradnię), czy brak wytycznych w kwestionowaniu decyzji diagnostyczno-
leczniczych lekarzy, co może mieć wpływ na „blokowanie” przez pacjentów objętych 
leczeniem miejsca w poradniach specjalistycznych dla kolejnych pacjentów. 

(akta kontroli str. 125-171) 

W przypadku 7 świadczeniodawców (9,3% wszystkich świadczeniodawców) 
w latach 2018-2019 oraz 5 (6,7% ) w 2020 r. średni czas oczekiwania (przypadek 
stabilny) na świadczenie AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu wynosił 
0 dni. 

(akta kontroli str. 46, 217-224) 

Dyrektor wyjaśniła, że świadczeniodawcy ci przyjmowali pacjentów na bieżąco 
w dniu zgłoszenia i tym samym nie wpisywali pacjentów na listy oczekujących. 
Podkreśliła również, że Oddział nie stwierdził nieprawidłowości dotyczących 
przekazywanych danych dotyczących tych świadczeniodawców. 

(akta kontroli str. 125-171) 

Skróceniu uległ również średni czas oczekiwania na zabieg endoprotezoplastyki 
w badanym okresie. W przypadku stawu biodrowego były to 162 dni w 2018 r., 147 
dni w 2018 r. i 85 dni w 2020 r.15 dla przypadków pilnych oraz 666 dni w 2018 r., 424 
dni w 2019 r. i 364 dni w 2020 r.16 dla przypadków stabilnych. Średni czas 
oczekiwania na zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego dla przypadków 
stabilnych wyniósł 650 dni w 2018 r., 590 dni w 2019 r. i 228 dni w 2020 r.17, 
a w przypadkach pilnych było to odpowiednio 213, 136 i 112 dni18. 

Średni czas oczekiwania skrócił się w porównaniu do roku poprzedniego 
w przypadku zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego o 7,1% w 2018 r., 
36,3% w 2019 r. i 14,2% w 2020 r.19 dla przypadków stabilnych oraz odpowiednio 

                                                      
13  Mediana zmniejszyła się odpowiednio o 1,5%, 10,7% i 39,7%. 
14 Mediana wzrosła o 700% w 2018 r. i o 137,5% w 2019 r., a spadła o 47,4% w 2020 r. 
15 Mediana wyniosła odpowiednio 131, 98 i 54 dni, a trzeci kwartyl 191, 173 i 130 dni. 
16 Mediana wyniosła odpowiednio 528, 364 i 129 dni, a trzeci kwartyl 804, 563 i 370 dni. 
17 Mediana wyniosła odpowiednio 549, 353 i 120 dni, a trzeci kwartyl 825, 868 i 279 dni. 
18 Mediana wyniosła odpowiednio 167, 163 i 90 dni, a trzeci kwartyl 219, 264 i 202 dni. 
19 Mediana zmniejszyła się odpowiednio o 9,6%, 31,1% i 64,6%. 
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o 26,0%, 9,3% i 42,2% dla przypadków pilnych20. W przypadku zabiegów 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego spadek ten wyniósł 2,8% w 2018 r., 9,2% 
w 2019 r. i 61,4% w 2020 r.21 dla przypadków stabilnych oraz odpowiednio 6,2%, 
36,2% i 17,6% dla przypadków pilnych22. 

Najdłuższe czasy oczekiwania na wykonanie zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub kolanowego (powyżej 1000 dni) wystąpiły w latach 2018-2020 
w przypadku świadczeniodawców Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 
w Zakopanem, Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Specjalistyczny 
Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

(akta kontroli str. 47, 217-224) 

Rada MOW NFZ monitorowała sposób wykonywania przez świadczeniodawców 
obowiązków dotyczących zasad ustalania kolejności dostępu do świadczeń oraz 
oceny okresowej list oczekujących na świadczenia AOS ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu oraz endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego 
poprzez zapoznawanie się przed każdym posiedzeniem z danymi o poszczególnych 
kategoriach działalności oddziału, finansowaniu wszystkich rodzajów świadczeń, 
nakładach na świadczenia, kolejkach oczekujących, w tym m.in. o dostępności do 
świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego. 

Rada otrzymała również informacje o rosnących nakładach w celu zmniejszenia 
kolejek do endoprotez. Dyrektor MOW NFZ informowała na posiedzeniach Rady 
o zwiększaniu dostępności do świadczeń deficytowych poprzez wyższe nakłady na 
endoprotezoplastyki, leczenie zaćm oraz wysokokosztową diagnostykę. 

Radzie MOW NFZ przekazywano sprawozdania z wykonania planu finansowego, 
prezentując m.in. informację o dokonywanych korektach planu finansowego OW 
NFZ z określonym celem ich przeznaczenia. Dotyczyło to również świadczeń 
endoprotezoplastyki, z którym wiązały się korekty planu finansowego przeznaczone 
na poprawę dostępności do świadczeń i zmniejszenie liczby osób oczekujących 
i skrócenie czasu oczekiwania. 

W przekazywanych Radzie materiałach prezentowano informacje z aplikacji Kolejki 
Centralnej (AP-KOLCE) dotyczące terminowości przekazywania komunikatów 
sprawozdawczych XML o listach oczekujących za dany miesiąc. 

(akta kontroli str. 78-121, 59-70) 

Rada formułowała wnioski o charakterze ogólnym, odnoszące się do polityki 
kształtowania stabilnych, w miarę finansowych możliwości MOW NFZ, wzrostów 
nakładów na świadczenia, co przekładać się miało na zmniejszenie kolejek 
oczekujących i zwiększenie liczby realizowanych świadczeń. Wnioski te nie 
dotyczyły wyłącznie wąskiego zakresu świadczeń AOS w ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu oraz endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, jednak 
mieściły się one w grupie świadczeń, które stanowiły przedmiot analizy 
i zainteresowania Rady. 

(akta kontroli str. 78-121) 

                                                      
20 Mediana zmniejszyła się odpowiednio 14,9%, 25,2%, 44,9%. 
21 Mediana zmniejszyła się odpowiednio o 9,3%, 35,7%, i 66,0%. 
22 Mediana zmniejszyła się odpowiednio o 2,4%, 44,8% i 93,3%. 



 

11 

Analiza czasu oczekiwania (w dniach) 135 pacjentów na poszczególne etapy 
leczenia23, tj. od daty wystawienia skierowania przez lekarza POZ do lekarza 
specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, poprzez datę 
wystawienia skierowania na endoprotezoplastykę, datę pierwszej wizyty 
kwalifikacyjnej, datę przyjęcia i wypisu na zabieg, datę wystawienia skierowania na 
rehabilitację, datę rozpoczęcia rehabilitacji, do daty zakończenia rehabilitacji po 
zabiegu endoprotezoplastyki, wykazała, że czas oczekiwania na wszystkie etapy 
leczenia w związku z endoprotezoplastyką stawu biodrowego lub kolanowego można 
było ustalić dla 76 pacjentów, tj. 56,3% spośród 135 objętych badaniem, 
a w przypadku 123 pacjentów (91,1%) można było ustalić etapy leczenia do czasu 
wypisania z oddziału ortopedii, ponieważ brak było informacji o odbytej przez nich 
rehabilitacji. 

(akta kontroli str. 8-16, 172-173) 

Analiza danych dotyczących 90 pacjentów oczekujących na endoprotezoplastykę 
stawu biodrowego wykazała, że: 

 w przypadku 42 pacjentów (tj. 46,7% pacjentów objętych badaniem), możliwe 
było ustalenie czasu oczekiwania na wszystkie etapy leczenia (od wystawienia 
skierowania do lekarza ortopedy do zakończenia rehabilitacji)24, który wynosił od 
93 dni do 5007 dni; a w przypadku 84 pacjentów (93,3%) od wystawienia 
skierowania do lekarza ortopedy do wypisania z oddziału ortopedii; 

 czas oczekiwania na wizytę u ortopedy (liczony od dnia uzyskania przez 
pacjenta skierowania do poradni specjalistycznej) możliwy był do ustalenia dla 
84 pacjentów i wynosił od 0 do 721 dni. W przypadku 34 pacjentów (40,5%) 
czas oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej nie przekroczył 
miesięcznego terminu określonego w „Modelu kompleksowej opieki; 

 czas oczekiwania na przyjęcie pacjenta na oddział (liczony od daty wizyty 
kwalifikującej pacjenta do endoprotezoplastyki) możliwy był do ustalenia dla 
wszystkich 90 pacjentów i wynosił od 5 do 2475 dni. W przypadku 42 pacjentów 
(46,7%) czas oczekiwania nie przekroczył sześciomiesięcznego terminu 
określonego w modelu kompleksowej opieki;  

 czas pobytu pacjenta na oddziale (liczony od przyjęcia pacjenta do jego wypisu 
z oddziału) możliwy był do ustalenia dla wszystkich 90 pacjentów i wynosił od 3 
do 15 dni;  

 czas od dnia wystawienia skierowania do daty wypisania z oddziału możliwy był 
do ustalenia dla wszystkich 90 pacjentów i wynosił od 4 do 2153 dni. 
W przypadku 70 pacjentów (77,8%) czas ten nie przekroczył 10 miesięcy, 
określonych w modelu kompleksowej opieki. 

(akta kontroli str. 8-16, 172) 

                                                      
23 Badaniem objęto po 30 osób (kwalifikowanych do przypadków stabilnych) z każdego roku objętego badaniem, 

u których wykonano pierwotną całkowitą endoprotezoplastykę stawu biodrowego i po 15 osób (przypadki 
stabilne) z każdego roku objętego badaniem, u których wykonano pierwotną całkowitą endoprotezoplastykę 
stawu kolanowego. Wyboru pacjentów dokonano w sposób losowy z interwałem z bazy wykonanych 
endoprotezoplastyk CBE. 

24 Etapy leczenia obejmowały: czas oczekiwania na wizytę u ortopedy (liczony od dnia uzyskania przez pacjenta 
skierowania do poradni specjalistycznej); czas oczekiwania na wizytę kwalifikującą do wykonania zabiegu 
(liczony od dnia wystawienia pacjentowi skierowania na endoprotezoplastykę); czas oczekiwania na przyjęcie 
pacjenta na oddział (liczony od daty wizyty kwalifikującej pacjenta do endoprotezoplastyki); czas pobytu 
pacjenta na oddziale (liczony od przyjęcia pacjenta do jego wypisu z oddziału); czas od dnia zarejestrowania 
skierowania na zabieg do dnia wypisu pacjenta z oddziału; czas oczekiwania na rehabilitacje (liczony od dnia 
skierowania pacjenta do rozpoczęcia rehabilitacji); czas trwania rehabilitacji (liczony od rozpoczęcia do 
zakończenia rehabilitacji). 
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Analiza danych dotyczących 45 pacjentów oczekujących na endoprotezoplastykę 
stawu kolanowego wykazała, że: 

 w przypadku 34 pacjentów (tj. 75,6% pacjentów objętych badaniem), możliwe 
było ustalenie czasu oczekiwania na wszystkie etapy leczenia (od wystawienia 
skierowania do lekarza ortopedy do zakończenia rehabilitacji), który wynosił od 
73 do 5168 dni; a w przypadku 39 pacjentów (86,7%) od wystawienia 
skierowania do lekarza ortopedy do wypisania z oddziału ortopedii; 

 czas oczekiwania na wizytę u ortopedy (liczony od dnia uzyskania przez 
pacjenta skierowania do poradni specjalistycznej) możliwy był do ustalenia dla 
39 pacjentów i wynosił od 0 do 245 dni. W przypadku 15 pacjentów (38,5%) 
czas oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej nie przekroczył 
miesięcznego terminu określonego w „Modelu kompleksowej opieki 
w endoprotezoplastyce stawu biodrowego”; 

 czas oczekiwania na przyjęcie pacjenta na oddział (liczony od daty wizyty 
kwalifikującej pacjenta do endoprotezoplastyki) możliwy był do ustalenia dla 
wszystkich 45 pacjentów i wynosił od 5 do 2240 dni. W przypadku 9 pacjentów 
(20,0%) czas oczekiwania nie przekroczył sześciomiesięcznego terminu 
określonego w modelu kompleksowej opieki;  

 czas pobytu pacjenta na oddziale (liczony od przyjęcia pacjenta do jego wypisu 
z oddziału) możliwy był do ustalenia dla wszystkich 45 pacjentów i wynosił od 3 
do 10 dni;  

 czas od dnia wystawienia skierowania do daty wypisania z oddziału możliwy był 
do ustalenia dla wszystkich 45 pacjentów i wynosił od 5 do 2244 dni. 
W przypadku 22 pacjentów (48,9%) czas ten nie przekroczył 10 miesięcy, 
określonych w modelu kompleksowej opieki. 

(akta kontroli str. 8-16, 173) 

Odnośnik do informacji o terminach leczenia znajdował się w sekcji dla 
pacjenta/gdzie się leczyć na stronie internetowej MOW NFZ, gdzie była możliwość 
zarówno znalezienia placówki, jak i sprawdzenia terminu realizacji świadczenia 
przez poszczególnych świadczeniodawców.  

Na stronie znajdowały się informacje o liczbie świadczeniobiorców wpisanych do 
kategorii oczekujący, przekazane przez świadczeniodawców, średnim czasie 
oczekiwania (obliczonym jako średnia arytmetyczna czasu oczekiwania osób 
przyjętych w ostatnich trzech miesiącach). 

Podstawą danych wykazywanych na stronie internetowej były komunikaty xml 
przesłane przez świadczeniodawców. Zawierały one raporty miesięczne oraz 
dzienne dotyczące pierwszych wolnych terminów. Dane przekazywane przez 
świadczeniodawców weryfikowane były z wykorzystaniem aplikacji AP-KOLCE, 
Agent oraz Soko Rap. MOW NFZ weryfikował m. in. pierwsze wolne terminy oraz 
czy pacjenci wykreślani są na bieżąco. Do weryfikacji danych, w przypadku 
odległych czasów oczekiwania lub dużej liczby oczekujących, wykorzystywano 
rozmowy telefoniczne oraz komunikaty przesyłane poprzez aplikację ISI. 

(akta kontroli str. 190-194) 

W okresie objętym kontrolą do Oddziału wpłynęło 11 skarg dotyczących 
funkcjonowania list oczekujących. Dziewięć dotyczyło przypadków wpisania 
świadczeniobiorcy na listę oczekujących na świadczenia związane z rehabilitacją 
i koniecznością wskazania, u którego świadczeniodawcy realizowane będzie 
świadczenie. W dwóch przypadkach skargi dotyczyły endoprotezoplastyki 
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i związane były z odmową realizacji świadczenia z uwagi na stan zdrowia pacjenta 
oraz wykreślenia pacjenta z powodu niezgłoszenia się w ustalonym terminie 
udzielenia świadczenia. MOW NFZ wystąpił do świadczeniodawców o wyjaśnienia 
i poinformował o tym pacjentów.  

(akta kontroli str. 17-29, 59-70) 

W celu zmniejszenia liczby oczekujących i czasu oczekiwania na wykonanie 
świadczeń w poradniach specjalistycznych, w tym ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu, wdrożono w oddziale zarządzenia Nr 25/2020/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Zarządzenie to 
wprowadziło do rozliczania w ortopedii i traumatologii narządu ruchu zakres 
skojarzony „świadczenia na rzecz pacjentów pierwszorazowych”, dla którego 
ustalono bezlimitowe rozliczanie i finansowanie świadczeń. Mechanizm 
bezlimitowego finansowania świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu wprowadzono również przy rozliczaniu skojarzonych zakresów świadczeń: 
ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych (AON) oraz świadczeń zabiegowych. 

W przypadku wykonywania świadczeń w ramach zakresu skojarzonego 
ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 
wartość rozliczanych świadczeń była korygowana z zastosowaniem współczynnika 
1,6. W związku z utworzeniem w IV kwartale 2019 r. nowego zakresu skojarzonego 
„ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych” świadczeniodawcom zostały 
przekazane dodatkowe środki finansowe na realizację przedmiotowego zakresu. 

(akta kontroli str. 78-121) 

MOW NFZ prowadził cykliczne analizy dotyczące poziomu wykonania świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego, na podstawie których 
dokonywane były zwiększenia wartości umowy w ramach zakresu ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu. 

Dyrektor wskazała, że na istnienie kolejek oczekujących wpływ miały nie tylko 
nakłady finansowe, lecz także inne czynniki, jak choćby kadra lekarska, preferencje 
pacjentów co do lekarza, u którego chcą się leczyć (często pacjenci sami decydują 
się na dłuższą kolejkę, aby być przyjętym przez konkretnego lekarza i w konkretnej 
placówce), a w 2020 r. także obawy pacjentów przed kontaktami ze służbą zdrowia 
z uwagi na pandemię. 

(akta kontroli str. 78-121) 

Umowy na świadczenia AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu zawarto 
w latach 2018-2019 z 72 świadczeniodawcami, a w 2020 r. z 70 
świadczeniodawcami, z których 37 (odpowiedni 51,4% i 52,9%) stanowiły jednostki 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej, spółki kapitałowej, 
w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia 
medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału 
zakładowego. Zapewniali oni dostęp do świadczeń w 77 punktach w latach 2018-
2019 oraz 76 w 2020 r. we wszystkich powiatach województwa małopolskiego.  

(akta kontroli str. 38, 217-224) 

Najwyższa liczba miejsc udzielanych świadczeń na 10 tys. mieszkańców w latach 
2018-2019 była w miastach Nowy Sącz i Tarnów, a w 2020 r. w Nowym Sączu 
i powiecie tatrzańskim, a najniższa w powiatach tarnowskim i krakowskim. 
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W badanym okresie nie wystąpiły przypadki zlikwidowania profilu zabezpieczenia 
świadczenia AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu. 

(akta kontroli str. 52, 217-224) 

Umowy na świadczenia endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego zawarto w 2018 r. z 28 świadczeniodawcami, a w latach 2019-2020 
z 29, z których 23 (odpowiednio 82,1% i 79,3%) stanowiły jednostki podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej, spółki kapitałowej, w której Skarb Państwa, 
jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo 
akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego. 

(akta kontroli str. 39, 217-224) 

W latach 2018-2020 obowiązywała jedna umowa na zabiegi rewizyjne 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego zawarta z podmiotem 
innymi niż wykonujący działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotne, jednostki budżetowej, spółki kapitałowej, w której Skarb 
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadaj 
udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego. Podmiot 
ten prowadził działalność leczniczą w formie spółki akcyjnej. 

(akta kontroli str. 78-121) 

Świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego 
zakontraktowano w latach 2018-2020 w 16 spośród 22 powiatów województwa 
małopolskiego. Świadczeń takich nie zakontraktowano w powiatach bocheńskim, 
krakowskim, miechowskim, proszowickim, tarnowskim i wielickim. 

(akta kontroli str. 53, 217-224) 

Dyrektor wyjaśniła, że w wyniku przeprowadzonego25 postępowania konkursowego 
wyłoniono 4 świadczeniodawców, mających realizować świadczenia w powyższym 
zakresie: na obszarze powiatów bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, 
myślenickiego, proszowickiego, wielickiego oraz miasta Kraków. 

W przypadku obszaru powiatu bocheńskiego, dostępność do świadczeń została 
zabezpieczona poprzez świadczeniodawców wyłonionych w postępowaniu 
konkursowym oraz poprzez podmioty realizujące świadczenia w sąsiednich 
powiatach oraz subregionie krakowskim. 

(akta kontroli str. 125-171) 

W latach 2018-2019 liczba wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki wzrastała 
w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast spadła w 2020 r. W 2018 r. 
przeprowadzono na terenie województwa małopolskiego 5644 zabiegów 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego, w 2019 r. 5708 zabiegów, a w 2020 r. 4282 
zabiegów. W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego było to odpowiednio 
3355, 3638 i 2547 zabiegów. 

(akta kontroli str. 39, 217-224) 

Powyżej 150 zabiegów endoprotezoplastyk stawu biodrowego wykonało 
18 świadczeniodawców (64,3%) w 2018 r., 19 (67,9%) w 2019 r. i 10 (35,7%) 
w 2020 r., natomiast w przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego było to 
8 świadczeniodawców w latach 2018-2019 (32,0%) oraz 5 w 2020 r. (18,5%). 

(akta kontroli str. 39, 217-224) 

                                                      
25 Nr 06-17-000669/LSZ/03/1/01. 
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W latach objętych kontrolą przeprowadzono zabieg endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego u 207426 pacjentów spoza województw małopolskiego, 
a endoprotezoplastyki stawu kolanowego u 1617 pacjentów27. 
Liczba pacjentów spoza województwa w przypadku endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 5,4% w 2018 r. i 16,8% 
w 2019 r. oraz spadła o 15,4% w 2020 r. W przypadku endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego w 2018 r. liczba pacjentów spoza województwa spadła o 0,8% 
w 2018 r., wzrosła o 18,4% w 2019 r. oraz spadła o 25,3% w 2020 r. 

(akta kontroli str. 40, 217-224) 

Dyrektor wyjaśniła, że Oddział nie prowadził badań na temat przyczyn migracji 
pacjentów w celu wykonania świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
lub kolanowego. Dyrektor poinformowała, że z posiadanych informacji 
przedstawianych przez świadczeniodawców wynika, że powodami migracji była 
m.in. chęć leczenia się w konkretnym ośrodku wyspecjalizowanym w leczeniu 
określonych przypadków, chęć leczenia się u konkretnego lekarza specjalisty oraz 
informacja o dostępności do świadczeń w placówkach w województwie 
małopolskim. 

(akta kontroli str. 78-121) 

Średnia wieku pacjentów, u których wykonano endoprotezoplastykę stawu 
biodrowego, wynosiła 64-65 lat w przypadku mężczyzn i 70 lat w przypadku kobiet, 
a pacjentów u których wykonano endoprotezoplastykę stawu kolanowego 66-67 lat 
w przypadku mężczyzn i 68-69 lat w przypadku kobiet. 

(akta kontroli str. 42, 217-224) 

W latach 2017 – 2020 nie została w MOW NFZ wydana żadna decyzja 
administracyjna (pozytywna ani odmowna) dotycząca wykonania planowego 
zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego poza 
granicami kraju. 

 (akta kontroli str. 78-121) 

W celu poprawy dostępności do świadczeń AOS ortopedia i traumatologia narządu 
ruchu oraz endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego Oddział 
prowadził coroczne analizy dotyczące poziomu wykonania świadczeń. W latach 
2018 i 2019 dokonano zwiększenia wartości umów oraz podejmowano decyzję 
o finansowaniu nadwykonań świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
kolanowego do 100%. 

(akta kontroli str. 78-121) 

W celu poprawy dostępności do świadczeń AOS ortopedia i traumatologia narządu 
ruchu, Oddział monitorował realizację umów, zwiększał wartość umów poprzez 
uruchamianie dodatkowych środków w sytuacjach pojawienia się dodatkowych 
możliwości finansowych oraz realizował wnioski świadczeniodawców o przesunięcia 
środków z zakresów, gdzie występowały niewykonania na rzecz zakresów ortopedii 
i traumatologii narządu ruch, w których stwierdzono nadwykonania. Na obszarach, 
w których stwierdzono spadek dostępności (np. w wyniku rozwiązania umów), MOW 
NFZ zwiększał wartości umów pozostałych świadczeniodawców funkcjonujących na 
danym obszarze. 

(akta kontroli str. 78-121) 

W latach 2018-2020 kompleksowość udzielanych świadczeń zdrowotnych, tj. 
wykonywali zarówno świadczenia z zakresu AOS ortopedia i traumatologia narządu 
ruchu, endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego oraz 

                                                      
26 667 w 2018 r., 779 w 2020 r., 628 w 2020 r. 
27 527 w 2018 r., 624 w 2019 r., 466 w 2020 r. 
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rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych i na oddziale dziennym, 
zapewniło 10 świadczeniodawców (34,5% wszystkich świadczeniodawców 
wykonujących zabiegi endoprotezoplastyki). 

(akta kontroli str. 56, 217-224) 

W celu przywrócenia pacjentom pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii, wprowadzono mechanizm umożliwiający przekazywanie 
świadczeniodawcom środków finansowych związanych z koniecznością 
utrzymywania stanu gotowości do udzielania świadczeń w podwyższonym reżimie 
sanitarnym, co miało umożliwić udzielanie świadczeń w sposób bezpieczny zarówno 
dla pacjentów, jak i personelu świadczeniodawców.  

W systemie informatycznym NFZ udostępniona została funkcjonalność dotycząca 
rozliczeń w postaci dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, która wynosiła 3% wartości świadczeń 
wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy28. 

Wprowadzono również możliwość wypłacenia 1/12 kontraktu z NFZ29. Był to 
mechanizm polegający na wypłacie placówce medycznej części środków z umowy 
z NFZ na 2020 r., pomimo niewykonania lub częściowego wykonania przez nią 
świadczeń wynikających z tej umowy. Prawo do tzw. 1/12 kontraktu otrzymały 
placówki, które ze względu na epidemię COVID-19 nie mogły wykonać umowy. NFZ 
wypłacał środki tym placówkom, a one zobowiązały się zrealizować otrzymaną 
część kontraktu do końca 2020 r. Okres ten wydłużono do 31 grudnia 2021 r.30 

Oddział prowadził również czynności monitorujące działalność poradni 
specjalistycznych i oddziałów, informacyjne, interwencyjne i pomocnicze. 

(akta kontroli str. 78-121) 

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

NIK ocenia pozytywnie działania podejmowane w MOW NFZ w latach 2018-2020 
w celu zapewnienia świadczeniobiorcom dostępu do świadczeń endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego. W wyniku prowadzonego w MOW NFZ 
monitoringu realizacji umów zwiększano wartość planów zakupu poprzez 
uruchamianie dodatkowych środków oraz akceptowanie wniosków 
świadczeniodawców o przesunięcia środków z zakresów, gdzie występowały 
niewykonania na rzecz zakresów ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w których 
występowały nadwykonania. W przypadku świadczeń endoprotezoplastyki 
nadwykonania były finansowane do 100% wartości. W latach 2018-2020 skróceniu 
uległ czas oczekiwania na zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
kolanowego, jak również spadła liczba pacjentów oczekujących na tego rodzaju 
świadczenie. W związku z trwającą od marca 2020 r. epidemią COVID-19 Liczba 
przeprowadzonych zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego zmniejszyły się 
o 25%, a w przypadku stawu kolanowego o 30%.  

 

                                                      
28 Zarządzenie nr 104/2020/DSOZ Prezesa NFZ z 8 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 32/2020/DSOZ 

z 8 marca 2020 roku w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki 
zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 437). 

30 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 
745). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Zapewnienie jakości wykonywanych zabiegów 

W latach 2018-2020 Oddział nie przeprowadzał postępowań w sprawie zawarcia 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – AOS ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu oraz endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 

W 2017 r. przeprowadzono dwa postępowania w sprawie zawarcia umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
stawu kolanowego, w wyniku których zawarto 4 umowy. 

(akta kontroli str. 122-124) 

Analiza dokumentacji konkursowej wykazała, że w przypadku świadczeniodawców 
prawidłowo zastosowano kryteria wyboru ofert w zakresie jakości udzielanych 
świadczeń opieki zdrowotnej określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów 
wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej dla leczenia szpitalnego31. Przyznana świadczeniodawcom liczba 
punktów w zakresie ocenianych warunków jakościowych oferty (m.in. personel, 
sprzęt i aparatura medyczna, realizacja wybranych świadczeń) wynikała z ofert 
i była zgodna z rozporządzeniem. 

(akta kontroli str. 174-189, 217-224) 

MOW NFZ stosował współczynniki korygujące ustalone przez Prezesa NFZ. 
W przypadku wykonywania świadczeń w ramach zakresu skojarzonego 
„ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych w ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu” do rozliczenia wartości świadczeń stosowano współczynnik 1,6, 
a w przypadku „zakresu skojarzonego świadczenia na rzecz pacjentów 
pierwszorazowych w ramach poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu” 
stosowano współczynnik 1,132. 

W zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz stawu kolanowego w latach 
2018 -2020 stosowane były współczynniki: 

1,2 dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, 
w którym stosowany jest współczynnik, zrealizowali co najmniej: 

- 90 pierwotnych całkowitych alloplastyk stawu biodrowego, w sytuacji rozliczania 
hospitalizacji grupą H13, H14 lub 

- 60 pierwotnych alloplastyk stawu kolanowego, w sytuacji rozliczania 
hospitalizacji grupą H01 (wyłącznie procedurą 81.541), H15, lub 

- 10 operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego, 
w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą H09, H10, H11, H16, H17, H18, H19, 

1,5 dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, 
w którym stosowany jest współczynnik, zrealizowali co najmniej: 50 operacji 
rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego (dotyczy to 
przypadków gdzie pierwotna endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub 
kolanowego wykonana została u innego świadczeniodawcy), w sytuacji rozliczania 
hospitalizacji grupą H09, H10, H11, H16, H17, H18, H19. 

(akta kontroli str. 122, 196-200, 217-224) 

                                                      
31 Dz. U. poz. 1372 ze zm. 
32 W przypadku gdy m.in. decyzja diagnostyczna została podjęta w ciągu 42 dni od dnia udzielenia porady 

początkowej. 
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Wśród świadczeniodawców, z którymi zawarto umowy w rodzaju ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna na świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu, na pytanie ankietowe w postępowaniu konkursowym na rok 2011 i lata 
następne: 5 świadczeniodawców odpowiedziało twierdząco na pytanie o posiadanie 
certyfikatu Centrum Monitorowania Jakości (były to tylko jednostki szpitalne), a 39 
świadczeniodawców odpowiedziało twierdząco na pytanie o posiadanie certyfikatu 
ISO w zakresie usług medycznych. 

W zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego spośród 
28 świadczeniodawców mogących udzielać świadczeń w podanym zakresie 26 
miało akredytację lub certyfikację w zakresie jakości udzielanych świadczeń. 

(akta kontroli str. 78-121) 

W latach 2018-2019 zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego były 
wykonywane przez świadczeniodawców głównie z wykorzystaniem endoprotez 
bezcementowych (od 72% do 75% zabiegów). W przypadku endoprotezoplastyki 
stawu kolanowego wykorzystywano głównie endoprotezy cementowe (od 87% do 
91%). 

(akta kontroli str. 55, 217-224) 

W 2018 r. wykonano w województwie małopolskim 535 endoprotezoplastyk 
rewizyjnych stawu biodrowego, co stanowiło 9,5% ogólnej liczby tego typu 
zabiegów. W 2019 r. było to 545 zabiegów (9,5%), a w 2020 r. 386 (9,0%). 
W przypadku endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu kolanowego było to 
odpowiednio 208 zabiegów (6,2%), 205 (5,6%) i 175 (6,9%). 

(akta kontroli str. 39, 217-224) 

Koszty zabiegów endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu biodrowego w 2018 r. 
wyniosły 10 129,3 tys. zł, co stanowiło 12% kosztów tego typu zabiegów. W 2019 r. 
było to 10 278,7 tys. zł (13%), a w 2020 r. 7439,9 tys. zł (12%). W przypadku 
endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu kolanowego było to odpowiednio 
4901,5 tys. zł (10%), 5069,7 tys. zł (8%) i 4301,2 tys. zł (12%). 

Dyrektor wyjaśniła, że Oddział nie prowadził odrębnych badań przyczyn zabiegów 
rewizyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 
Poinformowała, że z posiadanych informacji przedstawianych przez 
świadczeniodawców wynika, że najczęstszymi przyczynami zabiegów rewizyjnych 
były: infekcje wokół protezy, aseptyczne obluzowanie elementów implantu, 
aseptyczne obluzowania elementów implantu z towarzyszącym złamaniem 
„okołoprotezowym”, uszkodzenia mechaniczne protezy biodra lub kolana oraz 
zużycie materiału. 

 (akta kontroli str. 78-121) 

Oddział monitorował jakość wykonanych świadczeń AOS ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu poprzez weryfikację potencjału wykorzystywanego do realizacji 
umów (w tym zadeklarowanego w ofercie), czyli sprawdzenie, czy świadczeń 
udzielają lekarze o wymaganych kwalifikacjach (specjalizacjach), czy jest 
zapewniony dostęp do wymaganych badań i sprzętu oraz weryfikację 
sprawozdanych świadczeń w oparciu o Centralne Reguły Walidacji i Weryfikacji. 
Przeprowadzano również doraźne kierunkowe analizy jakościowe 
sprawozdawczości. 

Monitorowanie prawidłowości sprawozdawania świadczeń endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego odbywało się przede wszystkim za 
pośrednictwem systemu informatycznego NFZ. Dane przesyłane przez 
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świadczeniodawców podlegały walidacji oraz systemowej weryfikacji pod względem 
poprawności ich sprawozdania z przypisaniem do konkretnej komórki 
organizacyjnej, w której zakontraktowany jest odpowiedni zakres świadczeń. 

W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości sprawozdawania 
świadczeń MOW NFZ posiadał możliwość pozyskania dokumentacji medycznej 
realizowanych świadczeń w celu potwierdzenia zgodności danych 
sprawozdawczych z dokumentacją medyczną. Oddział miał także możliwość 
wnioskowania o przeprowadzenie czynności kontrolnych dotyczących m.in. 
prawidłowości rozliczania świadczeń. MOW NFZ nie wnioskował o przeprowadzenie 
czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości rozliczania świadczeń AOS 
ortopedia i traumatologii narządu ruchu lub endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
lub stawu kolanowego. 

(akta kontroli str. 78-121, 212-215) 

MOW NFZ weryfikował spełnianie przez świadczeniodawców dodatkowych 
warunków realizacji świadczeń endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub 
kolanowego określonych w załączniku nr 4 lp. 32 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego33 w części dotyczącej pozostałych wymagań pkt 1-3 
(liczba wykonanych świadczeń w poszczególnych rodzajach zabiegów 
endoprotezoplastyki). Oddział corocznie potwierdzał u konsultanta wojewódzkiego 
tę liczbę.  

(akta kontroli str. 201-211, 217-224) 

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

MOW NFZ w procesie kontaktowania świadczeń stosował współczynniki korygujące 
ustalone przez Prezesa NFZ. Oddział prawidłowo stosował kryteria jakościowe 
określone przez Ministra Zdrowia przy zawieraniu umów z świadczeniodawcami 
wybranymi w przeprowadzonych w 2017 r. konkursach ofert na realizację świadczeń 
dotyczących endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego. Corocznie 
weryfikowano spełnianie przez świadczeniodawców warunków w zakresie liczby 
wykonanych świadczeń. 

  

                                                      
33 Dz.U. z 2021 r. poz. 290. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

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

Plan zakupów świadczeń w rodzaju rehabilitacja w warunkach stacjonarnych34 
wyniósł 43 353 941 punktów rozliczeniowych w 2018 r., 42 464 357 w 2019 r. 
i 47 182 174 w 2020 r. Plan zakupów świadczeń w rodzaju rehabilitacja na oddziale 
dziennym wyniósł odpowiednio 29 810 711, 33 033 365 i 31 740 524 punktów 
rozliczeniowych. 

 (akta kontroli str. 32-33, 217-224) 

Przy opracowaniu planu w głównej mierze opierano na tych samych przesłankach 
i danych co w przypadku AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz 
endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego, co opisano w obszarze 
pierwszym wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 17-29, 59-70) 

W latach objętych kontrolą Rzecznik Praw Pacjenta, konsultant wojewódzki 
w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz organizacje pozarządowe nie zgłaszali 
opinii i wniosków do planu zakupów świadczeń rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych lub na oddziale dziennym. 

(akta kontroli str. 78-121) 

W 2018 r. plan zakupu świadczeń w rodzaju rehabilitacja w warunkach 
stacjonarnych dziennym w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł o 11,5%, 
w 2019 r. spadło 2,1%, a w 2020 r. wzrósł o 11,1%. W przypadku świadczeń 
w rodzaju rehabilitacja i na oddziale dziennym plan zakupu świadczeń wzrósł 
o 14,3% w 2018 r. oraz 10.8 w 2019 r., a w 2020 r. spadł o 3,9%. 

(akta kontroli str. 32-33, 217-224) 

Wykonanie planu zakupu świadczeń w rodzaju rehabilitacja w warunkach 
stacjonarnych wyniosło w 2018 r. 43 349 615 punktów rozliczeniowych (100% 
planu), w tym dla procedur po leczeniu operacyjnym 18 311 700, tj. 42,2%. 
W 2019 r. było to 42 654 952 punktów rozliczeniowych (100,4% planu), w tym dla 
procedur po leczeniu operacyjnym 20 200 358 (47,4%), a w 2020 r. 36 392 607 
punktów rozliczeniowych (77,1% planu), w tym dla procedur po leczeniu 
pooperacyjnym 16 760 366 punktów rozliczeniowych (46,1%). 

(akta kontroli str. 32, 217-224) 

Wykonanie planu zakupu świadczeń w rodzaju rehabilitacja na oddziale dziennym 
wyniosło w 2018 r. 29 821 385 punktów rozliczeniowych (100% planu). W 2019 r. 
było to 33 022 806 punktów rozliczeniowych (100% planu), a w 2020 r. 28 785 131 
punktów rozliczeniowych (90,7% planu). 

(akta kontroli str. 33, 217-224) 

W latach 2018-2020 świadczeniodawcy realizujący umowę w ramach rehabilitacji 
leczniczej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej lub w ośrodku/oddziale dziennym 
zwracali się do Oddziału o zwiększenie wartości umów w ww. zakresach. 
W większości przypadków nie zawierały one kwoty zwiększenia. Wnioski podlegały 
analizom dotyczącym rzeczywistego poziomu realizacji umowy w przypadkach, 
w których odnotowywano brak realizacji pełnego planu na pozostałych zakresach 

                                                      
34 Świadczenie o kodzie 05.4300.300.02 rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych w latach 

2018-2020, a od 2019 r. również świadczenie o kodzie 05.4300.200.02 rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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umowy, rozpatrywano wnioski pod kątem możliwości dokonania przesunięć środków 
finansowych między zakresami umowy, osiągając zwiększenie w zakresach, 
w których plan umowy był przekroczony, i tym samym potwierdzone większe 
zapotrzebowanie na świadczenia. W większości przypadków świadczeniodawcy 
otrzymywali decyzje odmowne ze względu na ograniczone możliwości finansowe 
wynikające z planu finansowego. 

(akta kontroli str. 78-121) 

Średnia cena punktu rozliczeniowego za świadczenia rehabilitacja w warunkach 
stacjonarnych wynosiła w badanym okresie 1,13 zł w latach 2018-2019 i 1,15 zł 
w 2020 r. (od 0,53 zł do 1,26 zł), a dla świadczeń rehabilitacja na oddziale dziennym 
od 1,01 do 1,06 zł (od 0,42 zł do 1,1 zł).  

(akta kontroli str. 50, 217-224) 

Średni koszt leczenia, obliczony jako iloraz wykonania kosztów świadczeń i liczby 
ubezpieczonych i świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni objętych opieką 
wyniósł w przypadku rehabilitacji w warunkach stacjonarnych 5867,81 zł w 2018 r., 
6320,76 zł w 2019 r. oraz 7001,06 zł w 2020 r. W rehabilitacji na oddziale dziennym 
było to odpowiednio 1337,33 zł,  1485,02 zł, 1520,72 zł. 

(akta kontroli str. 51, 217-224) 

Dyrektor wyjaśniła, że rehabilitacja pacjentów po zabiegach endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego może odbywać się zarówno w oddziale 
stacjonarnym, jak i dziennym. Świadczenia te rozliczane są w ramach jednorodnych 
grup pacjentów Jednolitych Grup Produktu (JGP): ROO01,ROO02 i ROO03. 
Oddział nie prowadził odrębnych analiz dotyczących sposobu realizacja planu 
zakupu świadczeń rehabilitacji ogólnoustrojowej lub narządu ruchu dla pacjentów po 
zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 
Rehabilitacja ta rozliczana była w ramach grup JGP tak samo jak rehabilitacja po 
innych zabiegach operacyjnych będących podstawą do rehabilitacji w ramach tych 
grup. 

(akta kontroli str. 78-121) 

Dyrektor wyjaśniła, że epidemia COVID-19 wpłynęła na wykonanie planu na 
świadczenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych oraz na oddziale dziennym. 
W zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym poziom 
realizacji za cały okres 2020 r. wynosił 89%, a w zakresie rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 76%, podczas gdy w latach 
poprzednich umowy w tym zakresie realizowane były na poziomie planu. 

Wprowadzone mechanizmy umożliwiające przekazywanie świadczeniodawcom 
środków finansowych związanych z koniecznością utrzymywania stanu gotowości 
do udzielania świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym szczegółowo opisano 
w pierwszym obszarze wystąpienia pokontrolnego. 

akta kontroli str. 78-121) 

Liczba osób oczekujących na świadczenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych 
w województwie małopolskim wyniosła w 2018 r. 29 328 osób (przypadek stabilny) 
oraz 3082 osoby (przypadek pilny), w 2019 r. odpowiednio 21 800 i 1653 osoby, 
a w 2020 r. 18 229 i 1653 osoby. W przypadku rehabilitacji na oddziale dziennym 
było to 14 312 i 2751 osób w 2018 r., 14 681 i 3308 osób w 2019 r. oraz 12 878 
i 2941 osób w 2020 r. 

akta kontroli str. 48, 217-224) 
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Liczba osób oczekujących na świadczenia rehabilitacji zmniejszyła się w zakresie 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych o 25,7% (przypadek stabilny) i 21,2% 
(przypadek pilny) w 2019 r. oraz o 16,4% i o 31,9% w 2020 r. W przypadku 
rehabilitacji na oddziale dziennym liczba oczekujących wzrosła o 2,8% (przypadek 
stabilny) i 14,1% (przypadek pilny) w 2018 r., o 2,6% i o 20,2% w 2019 r., 
a w 2020 r. spadła o 12,3% i 11,1%. 

akta kontroli str. 48, 217-224) 

Średni czas oczekiwania pacjentów na świadczenie z zakresu rehabilitacja w 
warunkach stacjonarnych wynosił w przypadkach stabilnych 740 dni w 2018 r., 547 
dni w 2019 r. i 492 dni w 2020 r.35. W przypadkach pilnych było to odpowiednio 101, 
76 i 37 dni36. 

Średni czas oczekiwania w porównaniu do roku poprzedniego dla przypadków 
stabilnych wzrósł o 12,8% w 2018 r, a w latach 2019-2020 spadł o 26,1% i 10,1%.37. 
W przypadku pacjentów zakwalifikowanych jako przypadek pilny średni czas 
oczekiwania wzrósł w 2018 r. o 29,5% oraz spadł w 2019 r. o 24,8%, a w 2020 r. 
o 51,3%38. 

Średni czas oczekiwania pacjentów na świadczenie z zakresu rehabilitacja na 
oddziale dziennym wynosił w przypadkach stabilnych 209 dni w 2018 r., 231 dni 
w 2019 r. i 232 dni w 2020 r.39 W przypadkach pilnych było to odpowiednio 59, 79 
i 61 dni40. 

Najdłuższe czasy oczekiwania na rehabilitację w warunkach stacjonarnych wystąpiły 
w przypadku świadczeniodawców: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe 
im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju (1406 dni w 2018 r., 1147 w 2019 r. i 1707 
w 2020 r.), Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława 
Frańczuka (1025, 1091 i 1138 dni), Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. 
Jasińskiego w Zakopanem (1593, 1259 i 1876 dni), 20 Wojskowy Szpital 
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju (1658, 922 i 1637 dni), Ośrodku 
Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" (1855, 630 i 1331 dni). W przypadku 
rehabilitacji na oddziale dziennym najdłuższe czasy oczekiwania były do: Geronimo 
s.j. (602, 496,419 dni), Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. (603, 616 
i 532 dni), Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach (694, 
618 i 629 dni), Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita-
Jaworzno III (863 i 971 osób) i Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie 
(443, 439 i 454 osoby). 

(akta kontroli str. 48, 217-224) 

Z list oczekujących na rehabilitację na oddziale stacjonarnym skreślono 3177 osób 
w 2018 r., 816 w 2019 r. i 419 w 2020 r. W przypadku rehabilitacji na oddziale 
dziennym było to odpowiednio 5930, 6012 i 5115 osób.  

 (akta kontroli str. 57, 217-224) 

Epidemia COVID-19 wpłynęła na czas oczekiwania na świadczenia rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych lub na oddziale dziennym ze względu na obowiązujące 
obostrzenia. Zgodnie z zapisami § 10 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

                                                      
35 Mediana wynosiła odpowiednio 590, 362 i 15 dni, a trzeci kwartyl 1080,851 i 975 dni. 
36 Mediana wynosiła odpowiednio 71, 23 i 14 dni, a trzeci kwartyl 166, 112 i 33 dni. 
37 Mediana wzrosła w 2018 r. o 12,2%, a w latach 2019-2020 spadła o 38,6% i 95,9%. 
38 Mediana wzrosła w 2018 r. o 14,5%, a w latach 2019-2020 spadła o 67,6% i 39,1%. 
39 Mediana wynosiła odpowiednio 141, 168 i 162 dni, a trzeci kwartyl 328, 315 i 371 dni. 
40 Mediana wynosiła odpowiednio 46, 47 i 36 dni, a trzeci kwartyl 77,115 i 67 dni. 
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i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii41 do 4 maja 2020 r. udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej możliwe było 
wyłącznie w przypadkach, w których zaprzestanie rehabilitacji groziło poważnym 
pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, a brak rehabilitacji mógłby spowodować 
nieodwracalne skutki. Decyzja o rehabilitacji była podejmowane przez osobę 
wykonującą zawód medyczny (fizjoterapeutę) indywidualnie w odniesieniu do 
każdego pacjenta, u którego miała być wykonana rehabilitacja z uwzględnieniem 
jego aktualnego stanu klinicznego i stopnia ryzyka wynikającego z przeprowadzenia 
świadczenia w późniejszym terminie. Od 24 października 2020 r. do 26 lutego 
2021 r. ponownie ustanowiono czasowe ograniczenie wykonywania działalności 
leczniczej polegające na zaprzestaniu realizowanej w trybie stacjonarnym 
rehabilitacji leczniczej42. 

(akta kontroli str. 78-121) 

Analiza czasu oczekiwania (w dniach) 135 pacjentów na poszczególne etapy 
leczenia pod względem daty wystawienia skierowania na rehabilitację, daty 
rozpoczęcia rehabilitacji, daty zakończenia rehabilitacji po zabiegu 
endoprotezoplastyki wykazała, że rehabilitacji poddano 84 pacjentów (62,2%). 

Czas oczekiwania na rozpoczęcie rehabilitacji (liczony od dnia uzyskania przez 
pacjenta skierowania) wynosił od 0 do 1276 dni. W przypadku 59 pacjentów (70,2%) 
czas oczekiwania na rozpoczęcie rehabilitacji nie przekroczył trzymiesięcznego 
terminu określonego w „Modelu kompleksowej opieki w endoprotezoplastyce stawu 
biodrowego”. W przypadku 32 pacjentów (38%) okres trwania rehabilitacji wyniósł 
od 4 do 6 tygodni. 

(akta kontroli str. 8-16, 172-173) 

Dyrektor wyjaśniła, że Oddział nie prowadził działań ukierunkowanych na 
zmniejszenie lub ograniczenie czasu oczekiwania na świadczenia rehabilitacji 
ogólnoustrojowej lub narządu ruchu dla pacjentów po zabiegach 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego, ponieważ 
w obowiązujących aktach prawnych, tj. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 
leczniczej, brak jest zdefiniowanego zakresu dedykowanego pacjentom po 
zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego. Dyrektor 
wskazała, że od 1 października 2019 r. wprowadzony został nowy zakres skojarzony 
rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla pacjentów po leczeniu 
operacyjnym43, który stanowi priorytet zdrowotny na lata 2020 – 2022. Podkreśliła 
również, że zakres skojarzony realizowany jest przez świadczeniodawców 
z wykorzystaniem wspólnego potencjału (w ramach jednego oddziału) dla 
rehabilitacji ogólnoustrojowej, jak również po leczeniu operacyjnym. Taki sposób 
organizacji udzielania świadczeń, jak również struktura realizowanych grup stanowi 
decyzję świadczeniodawcy i uniemożliwia analizę czasu oczekiwania tylko dla 
zakresu skojarzonego. 

(akta kontroli str. 78-121) 

                                                      
41 Dz. U. 2020 poz. 566. 
42 § 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. poz. 1871). Kolejne rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 26 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 
2091), 1 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2132) oraz z 21 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2316) rozszerzyły katalog 
wyjątków o przypadki, w których nierozpoczęcie rehabilitacji groziło pogorszeniem stanu zdrowia, oraz 
wprowadziły wymóg przedstawienia negatywnego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.  

43 Zarządzenia nr 133/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 października 2019 roku. 



 

24 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały umowy na świadczenia rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych zawarte z 26 świadczeniodawcami, z których 20 
(76,9%) stanowiły jednostki podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej, spółki 
kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo 
uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% 
kapitału zakładowego. W przypadku rehabilitacji na oddziale dziennym było to 54 
świadczeniodawców w latach 2018-2019 i 55 w 2020 r., z których 25 stanowiły 
jednostki z całkowitym lub większościowym udziałem jednostek sektora finansów 
publicznych.  

(akta kontroli str. 38, 217-224) 

Spośród 22 powiatów województwa małopolskiego w 944 nie funkcjonowali 
świadczeniodawcy realizujący świadczenie rehabilitacji w warunkach stacjonarnych. 

(akta kontroli str. 54, 217-224) 

Dyrektor wyjaśniła, że postępowania poprzedzające zawarcie umów na udzielanie 
świadczeń w zakresie rehabilitacja stacjonarna prowadzone były dla grup 
powiatów45. 

(akta kontroli str. 125-171, 216) 

Dostępność do świadczeń rehabilitacji na oddziale dziennym była zapewniona we 
wszystkich powiatach województwa małopolskiego.  

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

Wykonanie zakupu świadczeń rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych i w oddziale dziennym zwiększyło się w latach 2018-2019 w stosunku 
do roku poprzedniego. W Oddziale monitorowano realizację umów przez 
świadczeniodawców realizujących świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w 
warunkach stacjonarnych i w oddziale dziennym w ramach jednorodnych grup 
produktów. W 2019 r. i 2020 r. spadła liczba oczekujących na świadczenia 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnym, a w 2020 r. również w przypadku 
rehabilitacji na oddziale dziennym. W latach 2019-2020 skróceniu uległ średni czas 
oczekiwania na świadczenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, przy czym dla 
przypadków stabilnych przekraczał on w dalszym ciągu okres jednego roku.  

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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 

                                                      
44 Powiaty: bocheński, miechowski, myślenicki, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki i wielicki. 
45 W przypadku powiatu bocheńskiego obszarem zabezpieczenia była grupa powiatów: bocheński, limanowski, 

myślenicki, w przypadku powiatów miechowskiego i proszowickiego powiaty: miechowski, olkuski i 
proszowicki., w przypadku powiatu suskiego powiaty nowotarski, suski, tatrzański, w przypadku powiatu 
wadowickiego powiaty: chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, a w przypadku powiatu wielickiego powiaty: 
krakowski, wielicki, Kraków. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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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. 

W związku z niesformułowaniem uwag oraz wniosków NIK nie oczekuje odpowiedzi 
na niniejsze wystąpienie pokontrolne 
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