
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

Jednostka 

organizacyjna 

NFZ 

przeprowadza

jąca 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 

TWK-I Wrocław

DK.TWK-I. 

7320.030.2021

05.11.2021 r.

-

08.12.2021 r.

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „STARMED – 

Staromiejskie Centrum

Medyczne” Sp. z o.o., ul. 

Młodych Techników 7, 53-

647 Wrocław

Realizacja umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w 

rodzaju

ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna w zakresie: 

02.1610.101.02- świadczenia

zabiegowe w otolaryngologii -

zakres skojarzony z 02.1610.001.02 

w ramach grupy

zabiegowej Z102.

– okres objęty kontrolą: od

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r

W wyniku przeprowadzonej kontroli 

stwierdzono nieprawidłowości, które 

dotyczyły

niezasadnej kwalifikacji do grupy 

zabiegowej Z102 – świadczenia zabiegowe 

w otolaryngologii

w ramach procedury ICD-9 o kodzie 98.11- 

usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez 

nacięcia

67 spośród 177 skontrolowanych świadczeń, 

wykazanych przez Świadczeniodawcę do

rozliczenia z DOW NFZ w okresie od 01 

stycznia 2019 r. do 31 grudnia

2019 r

1. Należy kwalifikować sprawozdawane do rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie

z Katalogiem oraz Charakterystyką grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

2. Należy dokumentować w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, z należytą

starannością, sprawozdawane do rozliczenia procedury dotyczące udzielonych świadczeń

opieki zdrowotnej, zgodnie ze zrealizowanym świadczeniem

3. Należy dokonać korekty sprawozdanych do rozliczenia świadczeń, zgodnie z załącznikiem

do Wystąpienia pokontrolnego z dnia 8 grudnia 2021 r. Specyfikacja Skutków Statystycznych

i Finansowych Kontroli

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1) kwota 6 279,84 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 84/100)

naliczona na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 8 września 2015 r (Dz.U. z 2020 roku poz. 320 ze zm.) w sprawie ogólnych warunków

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej tytułem zwrotu nienależnie przekazanych

środków finansowych

2) kwota 611,67 zł (słownie: sześćset jedenaście złotych 67/100) naliczona na podstawie

§ 30 ust. 1 pkt 2 lit. c) zał. do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 320

ze zm.) w zw. § 6 umowy nr 02/1/3102253/01/2019/01 z dnia 29.01.2019 r. z aneksami

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w

zakresie otolaryngologii w zakresie 02.1610.101.02 świadczenia zabiegowe

w otolaryngologii – zakres skojarzony z 02.1610.001.02 tytułem kary umownej


