
Załącznik do Zarządzenia nr 129/2017/DK

Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli

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

Terenowy Wydział Kontroli XIII w 

Kielcach
DK.TWK-XIII.7300.1.077.2021 02-12-2021 - 27-01-2022

"RODZINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OS. SŁONECZNE 43,

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Prawidłowość i zasadność sprawozdania/rozliczania produktu 99.01.0101 - Teleporada lekarska na rzecz 

pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Weryfikacja prawidłowości i zasadności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z 

obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi przez Prezesa NFZ związanymi z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w obszarze sprawozdawania/rozliczania 

produktu Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku 

SARS-CoV-2 w ramach próby objętej kontrolą. Okres objęty kontrolą: od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 

2021 r.

Wykazywanie do rozliczenia „Teleporad lekarskich na rzecz pacjentów z 

dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2” w 

przypadkach, gdy pacjenci nie zostali objęci izolacją domową, tj. nie otrzymali 

pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz w 

przypadku pacjentów, będących poza okresem izolacji, u których również nie 

stwierdzono pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-

CoV-2 (nieprawidłowości dotyczą 100% skontrolowanych przypadków).

1. Przekazywać do rozliczenia z Funduszem świadczenia o kodzie 

5.62.01.0000011 - Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem 

testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - udzielone zgodnie z 

odpowiednimi Zarządzeniami Prezesa NFZ, wyłącznie na rzecz pacjentów, 

którzy posiadają status uprawniający do rozliczenia świadczenia, tj. objętych 

izolacją domową w ramach czasowych określonych w § 4 ust. 5 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 861) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie 

obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz 

obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 

351 i 853) - termin realizacji zalecenia: niezwłocznie, na bieżąco.

Terenowy Wydział Kontroli XIII w 

Kielcach
DK.TWK-XIII.7300.1.080.2021 15-12-2021 - 09-02-2022

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL 

POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-

CURIE

UL. SZPITALNA 1,

26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Prawidłowość i zasadność sprawozdania/rozliczania hospitalizacji pacjenta związanej z leczeniem COVID-

19.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Weryfikacja prawidłowości 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%, - 99.03.0010 - Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 - 

SpO2=>95%, w ramach próby objętej kontrolą. Okres objęty kontrolą: od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r.

1. Niespełnienie kompletu warunków, określonych w zarządzeniach Prezesa 

NFZ do rozliczenia wybranego świadczenia (dot. 1 osobodnia, w którym 

stwierdzono brak pomiaru saturacji). 

2. Kwalifikacja świadczeń do nieprawidłowego produktu rozliczeniowego (dot. 

5 osobodni, w których odnotowany wynik pomiaru saturacji wskazuje na 

rozliczenie niewłaściwego, droższego produktu).

Udzielać świadczeń 99.03.0009 - Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem 

COVID-19 - SpO2<95% i lub 99.03.0010 - Hospitalizacja pacjenta związana z 

leczeniem COVID-19 – SpO2=>95%, zgodnie z wymogami określonymi w 

załączniku nr 2 Katalog produktów rozliczeniowych Lp. 29 i Lp. 30 do 

Zarządzenia nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 

dnia 23 grudnia 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.

Strona 1 z 1


