
                 Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r. 

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

Jednostka 
organizac
yjna NFZ 
przeprow
adzająca 
kontrolę 

Numer 
postępowania 
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 

16 OW 
NFZ 

16.7310.008.2
018.WKO-I 

 16.02.2018           
-06.03.2018 

Oddział 
Zachodniopom
orski Polskiego 
Związku 
Głuchych  
ul. Wojska 
Polskiego 
91/93 
Szczecin 

Realizacja i rozliczanie 

świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju 

ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna w zakresie 

świadczeń logopedycznych. 

Okres objęty kontrolą 

odpowiednio w obszarach: 

- prawidłowość realizacji i 

rozliczania wykazywanych 

świadczeń z 

uwzględnieniem ich 

krotności oraz prowadzenie 

dokumentacji medycznej 

od 1 stycznia 2017 r. do 31 

grudnia 2017 r. 

- organizacja udzielania 

świadczeń-stan bieżący. 
 

Na podstawie ustaleń pokontrolnych 
działalność Świadczeniodawcy oceniono 
pozytywnie z nieprawidłowościami.                         
1. Pozytywnie oceniono fakt umieszczenia na 
zewnątrz budynku tablicy identyfikującej 
Świadczeniodawcę ze znakiem graficznym 
Funduszu wg. wzoru określonego przez 
Prezesa NFZ oraz podanie do wiadomości 
świadczeniobiorców informacji wymaganych 
zapisami § 11 załącznika do Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku 
w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz.U.2016.1146 ze zm.) OWU. 
2. Pozytywnie oceniono zgodność kwalifikacji 
personelu udzielającego świadczeń, 
harmonogramu pracy – stan bieżący oraz 
wyposażenia  gabinetów logopedycznych 
z danymi zawartymi w załączniku Nr 2 do 
umowy Harmonogram zasoby.  
3. Negatywnie oceniono w oparciu o analizę 
sprawozdawanych świadczeń do ZOW NFZ w 
okresie od stycznia do października 2017 roku, 
w miejscu udzielania świadczeń w Gryfinie, 
udzielanie świadczeń niezgodnie 
z harmonogramem zawartym w załączniku Nr 
2 do Umowy Harmonogram –zasoby. 
Nieprawidłowość polegała na tym, że 
świadczenia były udzielane przez trzy dni w  

Świadczeniodawcę zobowiązano 
do:                            
1. Realizacji świadczeń zgodnie                   
z Ogólnymi Warunkami Umów 
(Dz.U.2016.1146 ze zm.) 
w szczególności zgodnie                            
z Harmonogramem-Zasoby 
załączonym do Umowy. 
2. Dokumentowanie 
sprawozdanych świadczeń oraz 
prowadzenie dokumentacji zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 
roku w sprawie rodzajów, zakresu i 
wzorów dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz.U.2015.2069). 
3. Sporządzenie korekty raportów 
statystycznych i faktur 
korygujących oraz zwrotu 
nienależnie przekazanych środków 
finansowych.  
 
Skutki finansowe:  
Kara umowna: 595,34 zł 
Nienależnie przekazane środki: 
128,80 zł 
 
 



 
tygodniu zamiast pięciu deklarowanych. 
Skrócenie czasu pracy o 8 godzin w tygodniu 
ograniczało dostępność do świadczeń. 
4. Pozytywnie z nieprawidłowościami 
oceniono realizację i rozliczanie 
sprawozdanych świadczeń z uwzględnieniem 
ich krotności. Wszystkim pacjentom zakładano 
Karty badań logopedycznych na podstawie, 
których dokonywano kwalifikacji do terapii 
logopedycznej, prowadzono Indywidualne 
programy terapii logopedycznej oraz Karty 
oceny przebiegu i wyników terapii 
logopedycznej.  
Nieprawidłowość polegała na tym, że w 
miejscu udzielania świadczeń w Gryfinie w 
okresie od stycznia do października 2017 roku 
udzielano świadczeń systematycznie 2 razy w 
tygodniu dla pięciorga dzieci. Czas trwania 
terapii wynosił od roku do trzech lat. Jednak 
sposób dokumentowania sprawozdawanych 
świadczeń nie uzasadnia konieczności tak 
wysokiej krotności świadczeń gdyż nie 
odnotowywano oceny postępu terapii, nie 
opisywano trudności w realizacji terapii, nie 
odnotowywano wskazówek do pracy w domu, 
współpracy opiekunów. A Karty oceny 
przebiegu i wyników terapii logopedycznej 
sporządzono po zakończonej terapii w dniu, 
kiedy osoba udzielająca świadczeń nie była już 
pracownikiem Zakładu. 
5. Pozytywnie z uchybieniami oceniono 
sposób dokumentowania sprawozdawanych 
świadczeń.  
 

 


