
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.044.2018.WKR-I-3 

Jednostka 
organizacyjna 

NFZ 
przeprowadzaj

ąca kontrolę 

Numer 
postępowani

a 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadz
enia 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 

12.7310.044.20
18.WKR-I-3 

Od 05.03.2018 
r. 
do 26.03.2018 
r. 
 

Publiczny Zakład 
Opieki 
Zdrowotnej 
Katowickie 
Centrum 
Onkologii, 
ul. Raciborska 
26, 40-047 
Katowice 

Podawanie 
leków w postaci 
doustnej/ampuł
kostrzykawek 
w ramach 
hospitalizacji 
i hospitalizacji 
jednodniowej - 
umowy leczenie 
szpitalne - 
programy 
zdrowotne 
(lekowe). 
Okres objęty 
kontrolą – 
od 01.01.2016 r. 
do 30.09.2017 r. 
 

Na podstawie ustaleń 
opisanych w protokole 
kontroli Śląski OW NFZ  
skontrolowaną 
działalność ocenia 
negatywnie. 
    Negatywnie oceniono 
pod względem legalności, 
rzetelności i celowości 26 
hospitalizacji,  z 31 
kontrolowanych 
wykazanych i rozliczonych 
w ramach umów leczenie 
szpitalne - programy 
zdrowotne (lekowe) 
w zakresie 
03.0000.310.02 program 
lekowy - leczenie raka 
nerki)                           nr 
121/100559/03/5/2016 
oraz 
121/100559/03/5/2017 
w tym: 
- 3 hospitalizacje 
prowadzone w Oddziale 
Onkologicznym 
z Pododdziałem Chorób 
Wewnętrznych (wyróżnik 

Postępowania zgodnie z 
przepisami prawa, 
w szczególności: 
- realizowania zawartej 
umowy zgodnie z jej 
zapisami i obowiązującymi 
przepisami prawa, 
z uwzględnieniem zasad 
zawartych w Zarządzenia 
Nr 66/2016/DGL Prezesa 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 30 czerwca 
2016 r. w sprawie 
określenia warunków 
zawierania i realizacji 
umów w rodzaju leczenie 
szpitalne w zakresie 
programy zdrowotne,  
a w szczególności 
prawidłowego 
kwalifikowania świadczeń 
przekazywanych 
do rozliczenia. 
1. Zwrotu nienależnie 

wypłaconych środków 
finansowych - na 
podstawie § 28 ust. 1 
załącznika  do 



3 w umowie leczenie 
szpitalne - programy 
zdrowotne (lekowe) 
w zakresie 
03.0000.310.02 program 
lekowy - leczenie raka 
nerki)  
- 23 hospitalizacje 
prowadzone w Oddziale 
Onkologicznym (wyróżnik 
1 w umowie leczenie 
szpitalne programy 
zdrowotne (lekowe) 
w zakresie 
03.0000.310.02 program 
lekowy - leczenie raka 
nerki), dla których: 
- w 9 przypadkach nie 
stwierdzono zasadności 
hospitalizacji, 
- w 14 przypadkach nie 
znaleziono uzasadnienia 
do rozliczenia 
hospitalizacji w ramach 
umowy leczenie szpitalne 
- programy zdrowotne 
(lekowe) w zakresie 
03.0000.310.02 program 
lekowy - leczenie raka 
nerki. 
W pozostałych 
kontrolowanych 
hospitalizacjach 
wykazanych do 
rozliczenia w ramach 

rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków 
umów o udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej (t. j. Dz. U. 
2016, poz. 1146 ze zm.), 
w wysokości 76 050,00 
PLN, (siedemdziesiąt 
sześć tysięcy pięćdziesiąt 
złotych zero groszy) 
w związku                             
z niezasadnym 
wykazaniem 
do rozliczenia 26 
hospitalizacji w ramach 
umowy leczenie szpitalne 
- programy zdrowotne 
(lekowe) w zakresie 
03.0000.310.02 program 
lekowy - leczenie raka 
nerki zakwestionowanych 
na podstawie: art. 58. 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 
ze zm.), § 13. ust. 1. i 2, § 
16., § 2. ust. 11. 
Załącznika nr 2 
Zarządzenia 
Nr 27/2012/DGL oraz § 



umowy leczenie szpitalne 
- programy zdrowotne 
(lekowe) w zakresie 
03.0000.310.02 program 
lekowy - leczenie raka 
nerki dokumentacja 
medyczna wskazuje 
na nawadnianie 
pacjentów w związku z 
wykonaniem badań 
obrazowych wymaganych 
do wykonania w ramach 
kontrolowanego 
programu. 
W związku z powyższym 
wykazanie do rozliczenia 
wyżej wymienionych 
hospitalizacji                          
w ramach umowy 
leczenie szpitalne - 
programy zdrowotne 
(lekowe) w zakresie 
03.0000.310.02 program 
lekowy - leczenie raka 
nerki uznano za zasadne. 
 
 
 

14. ust. 1 i 2, § 17., § 2. 
ust. 11. Załącznika nr 2 
Zarządzenia 
Nr 66/2016/DGL Prezesa 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia, w terminie 14 
dni od dnia otrzymania 
niniejszego wezwania. 

2. Złożenia dokumentów 
korygujących. 

 


