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Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWKX.7320.053.2020.DRKX 

Jednostka organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca kontrolę 
Terenowy Wydział Kontroli X w Białymstoku, Departament Kontroli Centrali NFZ 

Numer postępowania 

kontrolnego 
DK.TWKX.7320.053.2020.DRKX 

Termin przeprowadzenia 

kontroli 
Data rozpoczęcia kontroli: 11.01.2021 r., data zakończenia kontroli 01.02.2021 r. 

Podmiot kontrolowany: nazwa 

i adres 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: ul. Lipowa 47, 15-

424 Białystok prowadzący działalność w zakładzie leczniczym: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Lipowa 47, 15-424 

Białystok 

Temat kontroli, okres objęty 

kontrolą 

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w 

zakresie otolaryngologii, świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony z 02.1610.001.02.  

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

Informacja dotycząca ustaleń z 

kontroli 

1. Negatywnie, biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności i celowości działań podmiotu kontrolowanego w zakresie 

prawidłowości realizacji i zasadność wykazania do rozliczenia świadczeń zabiegowych o kodzie Z102, wyznaczonych w oparciu o 

realizację procedury ICD9: 98.11- usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia, w ramach próby objętej kontrolą. Nieprawidłowości 

polegały na niezasadnym przedłożeniu do rozliczenia świadczeń zabiegowych Z102, wynikających z błędnie zakwalifikowanych, 

zrealizowanych w ramach udzielonego świadczenia, czynności medycznych, do procedury zabiegowej ICD9: 98.11 usunięcie ciała obcego 

ze światła ucha. 

 

Zalecenia pokontrolne  

i skutki finansowe / link 

Zalecenia pokontrolne: 

1. Dokonywać każdorazowo w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą medyczną, kwalifikacji 

zrealizowanych w ramach udzielonego świadczenia i udokumentowanych w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, czynności 

medycznych/procedur. W oparciu o prawidłową ich kwalifikację wskazywać do rozliczenia Podlaskiemu OW NFZ odpowiadający im 

produkt z katalogu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

2. Dokonać korekty raportów statystycznych, usuwając procedury ICD9, których brak został potwierdzony niniejszą kontrolą (zgodnie z 

uwagami naniesionymi w tabeli nr 2, w kolumnie H: „uwagi do sprawozdanych procedur”). 

3. Złożyć korekty raportów statystycznych oraz faktur w zakresie świadczeń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym. 

 

Skutki finansowe: 

Nienależnie przekazane środki finansowe: 5001,00 zł 

Kara finansowa: 2113,76 zł. 

 


