
                 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 N 
16.7310.013.2
018.WKO-I 

 05.03.2018           
-13.03.2018 

Logopeda mgr 
Anna 
Wojtkiewicz 
ul. Łąkowa 5/2 
Drawsko 
Pomorskie 

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 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 
osoby udzielającej świadczeń, harmonogramu 
pracy – stan bieżący oraz wyposażenia  
gabinetów logopedycznych z danymi 
zawartymi w załączniku Nr 2 do umowy 
Harmonogram zasoby.  
3. Negatywnie oceniono realizację i rozliczanie 
sprawozdanych świadczeń z uwzględnieniem 
ich krotności.  
4. Negatywnie oceniono sprawozdanie 5 
świadczeń spośród 492 kontrolowanych.  
5. Negatywnie oceniono sposób 
dokumentowania sprawozdawanych 
świadczeń.  
 

Świadczeniodawcę zobowiązano 
do:                            
1. Realizację świadczeń                             
z udokumentowaniem ich 
konieczności poprzez dokonywanie 
okresowej oceny postępu terapii 
uzasadnieniem krotności zgodnie   
z aktualną wiedzą medyczną. 
2. Dokumentowanie 
sprawozdanych świadczeń, tym 
samym 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: 270,22 zł 
Nienależnie przekazane środki:              
274,74 zł. 
 
 


