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Jednostka 
organizacyjna NFZ 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Numer 
postępowania 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadzenia 

kontroli 

Podmiot 
kontrolowany: nazwa i 

adres 

Temat kontroli, 
okres objęty 

kontrolą 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Zalecenia 
pokontrolne i skutki 

finansowe 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ 

12.7320.190.2018.
WKO-I 

Od 07.11.2018 r. 
do 23.11.2018 r. 

„Repty” Górnośląskie 
Centrum Rehabilitacji 
im. Gen. Jerzego 
Ziętka, 42-604 
Tarnowskie Góry, ul. 
Jana Śniadeckiego 1 

Prawidłowość 
realizacji umowy 
o udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej w 
rodzaju 
rehabilitacja 
lecznicza w 
zakresie 
rehabilitacja 
ogólnoustrojowa 
w warunkach  
stacjonarnych.  
Okres objęty 
kontrolą: od 
01.07.2016 r. do 
dnia 23.11.2018 r. 

Na podstawie ustaleń 
opisanych w protokole 
kontroli Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach 
skontrolowaną 
działalność ocenia 
pozytywnie z 
nieprawidłowościami. 
Powyższą ocenę 
ogólną uzasadniają 
przedstawione niżej 
oceny cząstkowe: 
1. PRAWIDŁOWOŚĆ 
KWALIFIKACJI DO 
ŚWIADCZEŃ 
MEDYCZNYCH. 
Śląski OW NFZ ocenia 
pozytywnie z 
nieprawidłowościami 
pod względem 
legalności  
i rzetelności 
działalność 
kontrolowanego 
podmiotu w tym 
obszarze z uwagi na 

Biorąc pod uwagę 
powyższe oceny i 
uwagi Śląski OW 
NFZ w Katowicach 
przedstawia 
następujące 
zalecenia 
pokontrolne: 
1. Prowadzenia listy 
oczekujących 
zgodnie z Art. 20 
ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków 
publicznych (tj. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 
1938 z późn. zm.).    
2. Kwalifikowania 
pacjentów na 
rehabilitację 
ogólnoustrojową 
zgodnie ze 
wskazaniami 
medycznymi. 



następujące ustalenia: 
w przypadku 4 
pacjentów 
zakwalifikowanych do 
Kolejki Oczekujących 
jako przypadek „pilny” 
dokonano zmiany 
kwalifikacji na 
przypadek „stabilny”, 
pomimo iż spełniali 
kryteria do rozliczenia 
grupami ROO i ROZ w 
tzw. „okresie 
przejściowym”. 
Prowadzone były dwie 
odrębne kolejki 
oczekujących  (męska i 
żeńska). Powyższe 
narusza treść Art. 20 
ust 1 i 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki 
zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych 
(tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1938  
z późn. zm.). 

3. Realizowania 
zawartej umowy 
zgodnie z jej treścią i 
przepisami prawa. 
 
Wezwano na 
podstawie § 29 ust. 
4 załącznika do 
rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 
dnia 8 września 
2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków 
umów o udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej (tj. Dz. 
U. 2016, poz. 1146 z 
późn. zm.) do 
zapłaty kary 
umownej  
w wysokości           
11 280,16 zł, w 
terminie 14 dni od 
dnia otrzymania 
wezwania. 

 


