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Opolski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia
08.7320.020.2019.WKSiA.S

Data rozpoczęcia kontroli – 05.04.2019 

r.

Data zakończenia kontroli - 24.04.2019 

r.

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej "SensiMed" sp. z o.o.   

ul. Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn-

Koźle

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

08R/20454/04/PSY/2012 z dnia 25.01.2012

08R/20454/04/PSY/12U z dnia 13.02.2013

08R/20454/04/PSY/2013 z dnia 02.01.2013

08R/20454/04/PSY/2014 z dnia 08.01.2014

08R/20454/04/PSY/2015 z dnia 07.01.2015

08R/20454/04/PSY/2016 z dnia 01.12.2015

08R/20454/04/PSY/2017 z dnia 27.12.2016

08R/20454/04/PSY/17/1 z dnia 19.06.2017

08R/20454/04/PSY/2017/U z dnia 22.01.2018

08R/20454/04/PSY/2018 z dnia 18.12.2017

08R/20454/04/PSY/18/1 z dnia 18.12.2017

08R/20454/04/PSY/18/2 z dnia 09.05.2018

08R/20454/04/PSY/2018/U z dnia 12.02.2019

w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach:

04.2700.020.02 - świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych

04.2702.020.02 - świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych

04.2712.020.02 - świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu

04.2730.001.02 - leczenie środowiskowe (domowe).

Zakres przedmiotowy kontroli - obejmuje weryfikację spełniania warunków 

wymaganych dotyczących personelu medycznego (lekarzy) oraz prawidłowość 

sprawozdanych i wykazanych do rozliczenia z OOW NFZ świadczeń jako udzielonych 

przez lekarza o numerze PWZ 1179186.

Okres objęty kontrolą – od 02.01.2012 r. do 31.08.2018 r.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział 

Wojewódzki NFZ  w Opolu skontrolowaną działalność ocenia się negatywnie.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe:

1. Ocenia się negatywnie pod względem legalności i rzetelności zgodność 

danych, wykazanych w załącznikach nr 2 do objętych kontrolą umów, ze 

stanem faktycznym.

2. Ocenia się pozytywie z nieprawidłowościami pod względem legalności i 

rzetelności spełnienie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych.

3. Ocenia się negatywnie pod względem legalności i rzetelności zasadność 

wykazania w sprawozdawczości do OOW NFZ lek. med. Jarosława Smeli, jako 

osoby udzielającej świadczenia zdrowotne lub osoby odpowiedzialnej za ich 

udzielenie.

4. Ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i 

rzetelności  zasadność rozliczenia osobodni wykazanych w sprawozdawczości 

do OOW NFZ.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział 

Wojewódzki NFZ w Opolu przedstawia następujące zalecenia:

1. Dokonać zwrotu kosztów za 106 zakwestionowanych 

osobodni w kwocie 7 796,80 zł.

2.W umowach z OOW NFZ wykazywać wyłącznie personel 

udzielający świadczeń medycznych.

3. W sprawozdawczości do OOW NFZ wykazywać tylko osoby 

rzeczywiście udzielające świadczeń zdrowotnych lub 

odpowiedzialne za ich udzielenie.

Skutek finansowy:

-zwrotu kosztów świadczeń na kwotę 7  796,80 zł.

-kara umowna w wysokości 34 747,49 zł.


