
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7300.1.062.2021 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia 
 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK-XII.7300.1.062.2021 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Od 15.12.2021 r. do 10.02.2022 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE 
GÓRNICZEJ, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. SZPITALNA 13 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

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. 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie 01.03.2021 r. – 30.06.2021 r. zadań 
finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach, 
dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, a 
także z wymaganiami określonymi przez Prezesa Funduszu w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą 
ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do obszaru objętego badaniem 
kontrolnym. 
 
Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: 

1. Prawidłowość i zasadność sprawozdawania / rozliczania produktów w ramach lecznictwa szpitalnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem produktów: 

 99.03.0009 - Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 – SpO<95% 

 99.03.0010 - Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 - SpO2=>95% 
              w ramach próby objętej kontrolą, ponieważ w przypadku 42 świadczeń rozliczonych poprzez produkt 
99.03.0009 - Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 - SpO2<95% udokumentowany poziom 
saturacji był =>95%, zatem udział wszystkich nieprawidłowych rozliczeń w hospitalizacjach pacjenta związanych 
z leczeniem COVID-19 stanowił 13,9 % skontrolowanych osobodni. 



Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
Udzielać świadczeń 99.03.0009 - Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 – SpO2 <95%, zgodnie z 
wymogami określonymi w załączniku nr 2 Katalog produktów rozliczeniowych Lp. 29 do Zarządzenia Nr 
217/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania 
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w 
przyszłości - zgodnie z późniejszymi obowiązującymi zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w 
sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
Termin realizacji zalecenia: 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.  

 


