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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 

12.7320.118.2019
.WKO-I 

Od 28.05.2019 r. 
do 26.07.2019 r. 

Samodzielny 
Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
Wojewódzki 
Szpital 
Specjalistyczny 
nr 3 w 
Rybniku, ul. 
Energetyków 
46, 44-200 
Rybnik. 

Realizacja umowy nr 
124/100443/03/8/20
18 z dnia 16.01.2018 
r. wraz z aneksami w 
rodzaju leczenie 
szpitalne – 
świadczenia 
podstawowego 
szpitalnego systemu 
zabezpieczenia 
świadczeń opieki 
zdrowotnej (PSZ). 
Okres objęty 
kontrolą: od 
01stycznia 2018 r. do 
31grudnia 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 
kwalifikowania i 
sprawozdawania do 
rozliczenia wybranych 
świadczeń; 
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. Prawidłowej kwalifikacji i 
rozliczania świadczeń w 
Oddziale Otolaryngologii. 
2. Złożenia dokumentów 
korygujących w odniesieniu 
do zakwestionowanych 
świadczeń. 
3. Realizowania zawartej 
umowy zgodnie z jej treścią i 
przepisami prawa. 
 
Jednocześnie 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.), 
wezwano do zapłaty kary 
umownej w wysokości 40 



następujące ustalenia: 
W przypadku 8 
hospitalizacji 
pacjentów niezasadnie 
wykazano do 
rozliczenia procedurę 
ICD-9 oraz grupę JGP.  
2.  Zgodność 
świadczeń 
wykazanych do 
rozliczenia w 
raportach 
statystycznych z 
wpisami w 
dokumentacji 
medycznej; 
Śląski OW NFZ ocenia 
pozytywnie pod 
względem legalności i 
rzetelności działalność 
kontrolowanego 
podmiotu w tym 
obszarze. 

265,00 zł w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania 
wezwania, stanowiącej sumę 
kar nałożonych na podstawie 
umowy 
124/100443/03/08/2018  z 
powodu nienależytego 
wykonania jej postanowień, 
której wysokość ustalono na 
podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 
lit. d ww. załącznika do 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. za gromadzenie 
informacji lub prowadzenie 
dokumentacji, w tym 
dokumentacji medycznej, w 
sposób naruszający przepisy 
prawa. 

 


