
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 / link 

 
Centrala 

Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

Departament 
Kontroli  

Terenowy Wydział 
Kontroli II  

w Bydgoszczy 

DK.TWK-
II.7300.045.2021.

CHZ 

15.12.2021 r. – 
10.02.2022 r.    

Szpital Lipno Spółka z 
Ograniczoną 

Odpowiedzialnością, 
ul. Nieszawska 6 

 87-600 Lipno 

Prawidłowość i zasadność 
sprawozdania/rozliczania 

hospitalizacji pacjenta 
związanej z leczeniem 

COVID-19. 
Okres objęty kontrolą: od 

01.03.2021 r. do 
30.06.2021 r. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Prawidłowość realizacji zadań finansowanych ze 

środków publicznych, o których mowa w art. 116 
ust 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych w obszarze 
prawidłowości i zasadności sprawozdawania / 

rozliczania produktów w ramach lecznictwa 
szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

produktów: 99.03.0009 - Hospitalizacja pacjenta 
związana z leczeniem COVID-19 - SpO2<95%  oraz 

99.03.0010 - Hospitalizacja pacjenta związana 
z leczeniem COVID-19 - SpO2=>95%  w ramach próby 

objętej kontrolą. 
 

 Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji 
dokonano następujących ustaleń: 

 
1. Brak codziennego odnotowywania poziomu saturacji 

krwi (dotyczy 3 osobodni) 
2. Rozliczenie jednego osobodnia oznaczonego 

99.03.0009 - Hospitalizacja pacjenta związana z 
leczeniem COVID-19 - SpO2<95% w warunkach 

odnotowania u pacjenta tego dnia saturacji na poziomie 
96%. 

 
 

 
 

 
ZALECENIA POKONTROLNE: 

Udzielać świadczeń (99.03.0009 - 
Hospitalizacja pacjenta związana z 

leczeniem COVID-19 - SpO2<95%. 
oraz 99.03.0010 - Hospitalizacja 

pacjenta związana z leczeniem 
COVID-19 - SpO2=>95%) zgodnie 

z wymogami określonymi w 
załączniku nr 2 (katalog produktów 

rozliczeniowych) lp. nr 29 i 30 do 
zarządzenia nr 217/2021/DSOZ 

Prezesa NFZ z dnia 23 grudnia 2021 
r. (ze zm.) oraz w przyszłości – 

zgodnie z późniejszymi 
obowiązującymi zarządzeniami 

Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia w sprawie zasad 

sprawozdania oraz warunków 
rozliczania świadczeń opieki 

zdrowotnej związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID 19. Termin 
realizacji: na bieżąco. 

 
 

SKUTKI FINANSOWE: 
Łączne skutki finansowe niniejszej 

kontroli zostaną określone w decyzji 
administracyjnej Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia w 
sprawie nałożenia sankcji, o której 

mowa w art. 61s ust. 2 pkt 3 lit b 
ustawy o świadczeniach, w wysokości 

nie większej niż 50% środków 
publicznych przekazanych za okres 

objęty kontrolą, o której mowa w art. 
61a ust. 2a, wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych.  

 
 


