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

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

Jednostka 
organizacy

jna NFZ 
przeprowa

dzająca 
kontrolę 

Numer 
postępowania 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadze

nia kontroli 

Podmiot 
kontrolowany: 
nazwa i adres 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Informacja dotycząca ustaleń z kontroli 
Zalecenia pokontrolne  

i skutki finansowe 

16 OW 
NFZ 

16.7310.029. 
2018.WKO-I 
 

 07.05.2018           
-15.05.2018 

Piotr Łoziński, 
ul. Kilińskiego   
2 A 
Szczecinek 

Realizacja i rozliczanie 

świadczeń w rodzaju 

rehabilitacja lecznicza 

w zakresie rehabilitacja 

dzieci z zaburzeniami 

wieku rozwojowego w 

ośrodku/oddziale 

dziennym. 

Okres objęty kontrolą: 

od 1 stycznia 2017 r. 

do 30 września 2017 r. 

 

 
 
 

Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy 
oceniono pozytywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają 
przedstawione niżej oceny cząstkowe: 
1. Pozytywnie oceniono w oparciu o analizę dokumentacji medycznej 
przekazanej przez Świadczeniodawcę, realizację i rozliczanie 
sprawozdanych świadczeń. Sposób dokumentowania świadczeń 
wskazuje na realizowanie ich zgodnie ze standardem opisanym w § 13 
ust. 2 Zarządzenia Nr 130/2016/DSOZ Prezesa NFZ.  
2. Pozytywnie oceniono realizację świadczeń zapewniającą w sposób 
kompleksowy, w ramach osobodnia w zakresie świadczeń rehabilitacji 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale 
dziennym, terapię w zakresie psychologii, logopedii, pedagogiki, 
kinezyterapii i terapii zajęciowej w zależności od stanu zdrowia, 
potrzeb i postępów rehabilitacyjnych pacjenta zgodnie z § 13 ust. 4 
ww. Zarządzenia Prezesa NFZ. 
3. Pozytywnie oceniono, realizację i rozliczanie sprawozdanych 
świadczeń z uwzględnieniem ich krotności. Czas trwania rehabilitacji 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale 
dziennym wynosił dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni 
zabiegowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 
listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2013.poz.1522). Dokumentacja uzasadnia 
konieczność krotności świadczeń  
4. Pozytywnie oceniono posiadanie skierowań na rehabilitację dzieci z 
zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym 
wystawionych przez uprawnione podmioty zgodnie z ww. 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej 
(Dz.U.2013.poz.1522). 
5. Pozytywnie oceniono sposób prowadzenia dokumentacji medycznej 
który jest zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 
listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069). 
 

Ze względu na pozytywna 
ocenę Świadczeniodawcy 
nie sformułowano zaleceń 
pokontrolnych. 
 
Skutki finansowe:  
Brak 
 

 


