
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli 
Jednostka 

organizacyjna NFZ 
przeprowadzająca 

kontrolę

Numer 
postępowania 
kontrolnego

Termin 
przeprowadzenia

Podmiot kontrolowany:                            
nazwa  i adres

Temat kontroli,                                            
okres objęty kontrolą

Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe

Terenowy 
Wydział               
Kontroli                     

XVI w Szczecinie

DK.TWK XVI
7321.005.2021

10.11.2021 r. -                         
13.01.2022  r.

Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy - 
Zachodniopomorskie 
Centrum Leczenia 
i Profilaktyki                                 
w Szczecinie                                                             
ul. Bolesława Śmiałego 33                                                            
70-347 Szczecin 

Ordynacja leku Kreon 25 
000 w związku z 
obowiązkiem 
przestrzegania wskazań 
refundacyjnych.                                                                          
                                                                                                         
Okres objęty kontrolą:  
01.01.2016 r. - 
31.12.2019 r.

Na podstawie opisanych ustaleń 
faktycznych, Narodowy Fundusz 
Zdrowia negatywnie ocenia realizację 
kontrolowanych umów.

Ustalone nieprawidłowości:
1. Wystawianie recept na lek z 
refundacją, których kontrolowana 
dokumentacja medyczna nie zawiera 
wskazań refundacyjnych.
2. Braki oraz nieprawidłowości w 
oznaczeniu poziomu odpłatności. 
3. Nieprawidłowości w prowadzeniu 
dokumentacji medycznej.

Zalecono:
1. Ordynowanie środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
zgodnie z zakresem wskazań objętych 
refundacją
2. W przypadku braku wskazań 
refundacyjnych oznaczanie poziomu 
odpłatności symbolem „X” albo 100%.
3. Prowadzenie dokumentacji medycznej 
zgodnie z zapisami rozporządzenia 
Ministra Zdrowia.

Skutki finansowe:
23 245,84 zł (kara umowna na podstawie 
§ 31 OWU)
385,05 zł (kara umowna na podstawie         
§ 30 OWU)

Terenowy 
Wydział               
Kontroli                     

XVI w Szczecinie

DK.TWK XVI
7300.1.010.2021

01.12.2021 r. -                    
28.01.2022 r.

Maria Dudkowska                                        
ul. Jedności Narodowej 35                                       
72-310 Płoty

Prawidłowość i zasadność 
sprawozdania/rozliczania 
produktu 99.01.0101 - 
Teleporada lekarska na 
rzecz pacjenta z dodatnim 
wynikiem testu 
diagnostycznego w 
kierunku SARS-CoV-2.                                                                     
                                                                              
Okres objęty kontrolą:  
01.03.2021 r. - 
30.06.2021 r.

Na podstawie ustaleń faktycznych, 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
negatywnie ocenia realizację zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych.

Ustalone nieprawidłowości:
1. Niezasadne sprawozdanie i 
rozliczenie świadczeń.

Zalecono:
Przekazywać niezwłocznie świadczenia do 
rozliczenia z Funduszem, wyłącznie na 
rzecz pacjentów uprawnionych.

Skutki finansowe:
brak.

Terenowy 
Wydział               
Kontroli                     

XVI w Szczecinie

DK.TWK XVI
7300.1.011.2021

16.12.2021 r. –                        
09.02.2022 r.

Szpitalne Centrum 
Medyczne                                        
w Goleniowie                                           
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością                                      
ul. Nowogardzka 2                                           
72-100 Goleniów

Prawidłowość i zasadność 
sprawozdania/rozliczania 
hospitalizacji pacjenta 
związanej z leczeniem 
COVID-19.                                                            
                                                                              
Okres objęty kontrolą:  
01.03.2021 r. - 
30.06.2021 r.

Na podstawie ustaleń faktycznych, 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
pozytywnie ocenia realizację zadań 
finansowanych ze środków 
publicznych. 

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



Terenowy 
Wydział               
Kontroli                     

XVI w Szczecinie

DK.TWK XVI
7301.2.004.2022

16.02.2022 r. -                          
03.03.2022 r.

Elżbieta Murawska 
Waliszewska                                   
ul. Francuska 93                                               
75-430 Koszalin

Ordynacja środka 
spożywczego specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego Neocate 
LCP przez osobę 
uprawnioną                                                   
                                                                              
Okres objęty kontrolą:  
01.01.2014 r. - 
30.06.2020 r.                               

Na podstawie opisanych ustaleń 
faktycznych, Narodowy Fundusz 
Zdrowia negatywnie ocenia realizację 
uprawnień i wykonywania obowiązków 
wynikających z przepisów prawa.

Ustalone nieprawidłowości:
Brak zasadności wystawiania recept                 
z naniesionym ryczałtowym poziomem 
odpłatności. 
                                                                          

Zalecono:
wystawiania recept  z naniesionym 
ryczałtowym poziomem odpłatności. 

Skutki finansowe:
brak.

   

Terenowy 
Wydział               
Kontroli                     

XVI w Szczecinie

DK.TWK XVI
7301.2.002.2022

22.02.2022 r. -                         
08.03.2022  r.

Iwona Winnicka                                                
ul. Niedziałkowskiego 17                              
73-200 Choszczno

Ordynacja środka 
spożywczego specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego Neocate 
LCP przez osobę 
uprawnioną.                                                                      
                                                                              
Okres objęty kontrolą:  
01.01.2014 r. - 
30.06.2020 r.

Na podstawie opisanych ustaleń 
faktycznych, Narodowy Fundusz 
Zdrowia negatywnie ocenia realizację 
uprawnień i wykonywania obowiązków 
wynikających z przepisów prawa.

Ustalone nieprawidłowości:
Brak zasadności wystawiania recept                  
z naniesionym ryczałtowym poziomem 
odpłatności. 
                                                                          

Zalecono:
wystawiania recept  z naniesionym 
ryczałtowym poziomem odpłatności. 

Skutki finansowe:
brak.
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