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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 

12.7320.168.2018
.WKO-I 

Od 01.10.2018 r. 
do 19.10.2018 r. 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 4 
w Bytomiu, 41-902 
Bytom Al. 
Legionów 10. 

Realizacja umów: o 
udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w 
rodzaju leczenie 
szpitalne oraz umów 
o udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej w 
systemie 
podstawowego 
szpitalnego 
zabezpieczenia 
świadczeń opieki 
zdrowotnej w 
zakresie 
03.4530.140.02 - 
chirurgia naczyniowa 
hospitalizacja II 
poziom referencyjny 
- Q01, Q52, 
5.52.01.0001496, 
5.53.01.0001435. 
Okres objęty 
kontrolą: od 
01.10.2014 r. do 
30.06.2018 r. 

Śląski Oddział Wojewódzki 
NFZ w Katowicach 
skontrolowaną działalność 
ocenia pozytywnie z 
uchybieniami. 
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają przedstawione 
niżej oceny cząstkowe: 
Prawidłowość rozliczania i 
kwalifikowania oraz 
sprawozdawania 
świadczeń JGP Q01 
poprzez 03.4530.140.02 - 
chirurgia naczyniowa 
hospitalizacja II poziom 
referencyjny - Q01, Q52, 
5.52.01.0001496, 
5.53.01.0001435. 
Śląski OW NFZ ocenia 
pozytywnie z uchybieniami 
pod względem legalności i  
rzetelności skontrolowaną 
działalność w ww. obszarze 
ponieważ: 
Kontroli poddano łącznie 
302 historie choroby  
świadczeniobiorców, 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach 
przedstawia 
następujące 
zalecenia: 
1. Sprawozdawanie i 
rozliczanie ze Śląskim 
OW NFZ 
zrealizowanych 
świadczeń zgodnie 
ze stanem 
faktycznym. 
2. Realizowanie 
zawartej umowy 
zgodnie z jej treścią i 
obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 
Skutki finansowe 
kontroli:  brak 



którym podczas pobytu w 
okresie 01.10.2014 r. do 
30.06.2018 r. sprawozdano 
i rozliczono udzielone 
świadczenia poprzez grupę 
Q01. W 4 przypadkach w 
roku 2018 sprawozdano i 
rozliczono udzielone 
pacjentom świadczenia 
poprzez grupę Q01, 
podczas gdy z 
przedstawionej do kontroli 
dokumentacji medycznej 
wynika, że nie wykonano u 
tych pacjentów 
sprawozdanej procedury : 
39.714 - 
Wewnątrznaczyniowy 
zabieg naprawczy aorty 
brzusznej - wszczepienie 
stentu lub 39.712 - 
Wewnątrznaczyniowy 
zabieg naprawczy tętniaka 
aorty brzusznej - 
wszczepienie stentu 
pozwalających zaliczyć 
udzielone świadczenie do 
grupy Q01. Śląski OW NFZ 
przyjął w tym zakresie 
wyjaśnienia 
Świadczeniodawcy i biorąc 
pod uwagę fakt, że 
uchybienia stwierdzono 



jedynie w 4 przypadkach, a 
Świadczeniodawca jeszcze 
w czasie  trwania kontroli 
skorygował 
zakwestionowane 
świadczenia odstąpił od 
nałożenia kary umownej w 
powyższym zakresie. 

 


