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Centrala Narodowego Funduszu 

Zdrowia Departament Kontroli 

Terenowy Wydział Kontroli VI w 

Krakowie DK.TWK-VI.7320.025.2021

od 2021-08-16

do 2022-02-15

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W BRZESKU, ul. Tadeusza Kościuszki 

68, 32-800 Brzesko 

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 

świadczeń dermatologii i wenerologii. Okres objęty kontrolą: 

od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanej umowy nr 065/100181/SZP/08/2017 z dnia 

29.09.2017 r. z aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w okresie od 1.10.2017 r.  do 31.12.2020 r., w systemie 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie 03.0000.010.17- RYCZAŁT PSZ - SZPITAL 

I STOPNIA, w ramach zakresu świadczeń: 02.1200.001.02 - świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii objętym 

niniejszą kontrolą. 

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe obszaru objętego badaniem kontrolnym.

Negatywnie oceniono: prawidłowość kwalifikowania i rozliczania wytypowanych do próby kontrolnej świadczeń o kodzie: 

5.31.00.0000105 Z105 Świadczenia zabiegowe - grupa 105 w ramach, których sprawozdano procedury 86.384 Radykalne 

wycięcie  powyżej 4 zmian skóry – okres objęty kontrolą od 01.10.2017 r. do 31.12.2020 r. ponieważ: w przypadku 

wszystkich świadczen z próby wytypowanej do kontroli, stwierdzono niezasadne zakwalifikowanie i rozliczenie świadczeń do 

produktu rozliczeniowego: 5.31.00.0000105, Z 105 świadczenia zabiegowe – grupa Z105.

Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono: prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej w ramach 

próby objętej kontrolą od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r., ponieważ w 1 dokumentacji brak badania przedmiotowego dot. 

świadczenie zrealizowanego w 2020 r., co jest niezgodne z § 38 ust. 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 

kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 666).

Kwalifikowanie i rozliczanie świadczeń zgodnie z obowiązującymi wymogami, Prowadzenie indywidualnej dokumentacji 

medycznej zgodnie z wymogami rozporządzenia

w sprawie dokumentacji, złożenie korekty dokumentów rozliczeniowych, w tym raportów statystycznych w zakresie 

świadczeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 Specyfikacja skutków statystycznych kontroli do Wystąpienia 

pokontrolnego

skutki finansowe: 194 104,68 zł


