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Skuteczniejsze kontrolowanie przez NFZ realizacji
umów to główny cel nowelizacji ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Sprawdź, jak przygotować się
do zmian, które wchodzą w życie 1 czerwca 2019 r.
Najistotniejszą zmianą, która będzie obowiązywać od 1 czerwca, jest przeniesienie kompetencji
dotychczasowych dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ do centrali NFZ. Kontrolerzy będą
podlegać bezpośrednio prezesowi NFZ, będą pracownikami centrali NFZ i będą tworzyć tzw. korpus
kontrolerski. To scentralizowanie ma służyć również temu, by kontrole prowadzone były wszędzie na
tych samych zasadach.
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Procedura kontroli obejmie także lekarzy, którzy zawarli z NFZ umowę na wystawianie recept
refundowanych.
Kontrolą ma być objęta realizacja umowy z NFZ, poprawność wykonywania przez świadczeniodawcę
wszelkich postanowień umownych i tych wynikających z przepisów.

NFZ zawiadomi o kontroli tydzień wcześniej,
ale nie zawsze
O zamiarze przeprowadzenia kontroli, świadczeniodawca będzie powiadamiany z co najmniej 7dniowym wyprzedzeniem.
Jednocześnie wprowadzone będą wyjątki od obowiązku powiadamiania z 7-dniowym wyprzedzeniem
o kontroli. Będzie to miało miejsce w przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli będzie:
1) uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia,
2) niezbędne do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub
zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
3) niezbędne do przeciwdziałania naruszeniu prawa pacjenta,
4) niezbędne wobec konieczności przeciwdziałania ograniczeniom dostępności do
świadczeń opieki zdrowotnej.
Jeśli te warunki mają charakter szczególny i nie budzą wątpliwości, nowelizacja zawiera jeszcze jedną
przesłankę prowadzenia kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia kontrolowanego. Wystarczy
podejrzenie naruszenia prawnego lub umownego zakazu bądź niedopełnienia prawnego lub
umownego obowiązku, aby rozpocząć kontrolę bez powiadomienia świadczeniodawcy. Nie będzie
miało przy tym znaczenia, czy naruszenie lub niedopełnienie miało charakter istotny, czy nie miało
takiego charakteru.

Kontrola także za biurkiem
Nowe przepisy legalizują dotychczasowe praktyki pracowników NFZ i pozwalają na prowadzenie
kontroli nie tylko w siedzibie świadczeniodawcy, czy podwykonawcy w godzinach jego pracy, w miejscu
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udzielania świadczeń, ale także wyłącznie w siedzibie NFZ (czyli w centrali NFZ) i siedzibie
poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ. Przy tym, gdy NFZ zdecyduje się na kontrolę w swojej
siedzibie, kontrolerzy nie będą mieli obowiązku przedstawiania upoważnień.
Kontrola będzie mogła być prowadzona także wyłącznie na podstawie dokumentów lub wyjaśnień w
ramach tzw. czynności sprawdzających i wtedy obecność kontrolujących w siedzibie
świadczeniodawcy będzie zbędna.

Kontrolerzy ocenią także inne dokumenty
Kontrolerzy zyskają o wiele szerszy niż dotychczas zakres uprawnień, który może nawet wykraczać
poza realizację umowy z NFZ. Będą mogli bowiem badać i oceniać wszelkie dokumenty, także
finansowo-księgowe i osobowe (akta osobowe pracowników). Gdy kontrolujący zażądają ksiąg
rachunkowych, w przypadku prowadzenia przez podmiot leczniczy innego rodzaju działalności, która
nie jest objęta umową z NFZ, kontrolujący będą mieli dostęp do dokumentacji, która w żadnym razie
nie powinna podlegać kontroli.
Kontrolerzy będą mieli też prawo pobierania i zabezpieczania dokumentacji medycznej, prowadzenia
oględzin obiektów i składników majątkowych świadczeniodawcy, a także prawo do swobodnego
poruszania się w objętej kontrolą placówce, budzące wątpliwości choćby ze względu na przepisy
sanitarno-epidemiologiczne.
Osoby kontrolujące w imieniu NFZ będą mogły żądać składania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od
kierownika podmiotu kontrolowanego, a także jego pracowników i innych osób.

NFZ zbada dokumentację medyczną
NFZ będzie zobligowany do zapewnienia, aby badanie i ocenę dokumentacji medycznej
przeprowadzały osoby z wykształceniem medycznym lub wykonujące zawód medyczny w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej. Nic nie będzie więc stało na przeszkodzie, by dokumentację
medyczną sporządzaną w oddziale kardiologicznym szpitala, kontrolował lekarz bez specjalizacji lub ze
specjalizację z zakresu ginekologii, a nawet fizjoterapeuta lub pielęgniarka.
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Badanie jakości i zasadności udzielania świadczeń przez kontrolera, który ma wykształcenie
odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli, całkowicie w projekcie pominięto. Oznacza to, że
ocenę tę będzie mógł przeprowadzić każdy z kontrolujących, także bez wykształcenia medycznego.

Musisz zapewnić odpowiednie warunki kontrolerom
Podczas kontroli będziesz miał obowiązek zapewnić kontrolerom warunki i środki niezbędne do
sprawnego przeprowadzenia kontroli - niezwłocznie przedstawiać żądane dokumenty czy nośniki
informacji, terminowo udzielać wyjaśnień pisemnie lub ustnie, udostępniać urządzenia techniczne (np.
kserokopiarka, skaner, komputer, drukarka, nagrywarka).
W miarę możliwości, świadczeniodawca powinien zapewnić na czas kontroli oddzielne pomieszczenie
z odpowiednim wyposażeniem.
Kontrolujący będą mieli prawo żądać sporządzenia skanów lub wyciągów z dokumentów,
zestawień i obliczeń przygotowanych na podstawie dokumentów lub elektronicznych baz danych. NFZ
będzie mógł zobowiązać kierownika podmiotu kontrolowanego lub innego pracownika tego podmiotu
do przechowania materiału dowodowego pobranego w czasie kontroli, względnie do wskazania
oddzielnego, zamkniętego pomieszczenia, w którym materiał będzie przechowywany.
Dokumenty przekazane i sporządzone podczas kontroli będą stanowić akta kontroli, do których
dostęp będzie miał także kierownik podmiotu kontrolowanego, który może żądać sporządzenia z nich
odpisów (czyli kserokopii).
W czasie kontroli sporządzane będą: protokoły z przeprowadzenia czynności dowodowych i notatki
służbowe, protokoły przyjęcia ustnych wyjaśnień, oświadczenia składane przez osoby uczestniczące w
kontroli, protokoły oględzin wraz z załącznikami elektronicznymi, opinie powołanych biegłych.

Procedura odwoławcza będzie krótsza
Nowelizacja ustawy znacznie skraca procedurę odwoławczą. Zrezygnowano bowiem z protokołu
kontroli, a wniesienie zażalenia nie będzie możliwe, ponieważ dyrektor oddziału w ogóle nie
uczestniczy w procedurze kontroli i nie podejmuje w związku z tym żadnych czynności, od których
przysługiwałoby zażalenie do prezesa NFZ.
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Po zmianach procedurę kontroli zakończy wystąpienie pokontrolne, które podpisze kontroler, który
prowadził procedurę. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, świadczeniodawca będzie mógł
wnieść zastrzeżenia do prezesa NFZ, który w ciągu 14 dni jest zobowiązany je rozpatrzyć.
Taki tryb skróci postępowanie kontrolne średnio o 30 dni, co przełoży się na większą liczbę
przeprowadzanych u świadczeniodawcy kontroli.

Zawiadomienie otrzymasz e-mailem
Komunikacja między prezesem NFZ, kontrolerami i świadczeniodawcą podczas kontroli będzie się
odbywała za pomocą środków komunikacji elektronicznej. NFZ prześle drogą elektroniczną
upoważnienia, wystąpienie pokontrolne i zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego i inne
dokumenty, np. zawiadomienie o kontroli, bo ustawodawca używa tu określenia „w szczególności”.
Korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym. NFZ w celu umożliwienia takiej komunikacji stworzy odpowiednie narzędzia. W tym
obszarze przewidziano jednak półroczny okres przygotowawczy liczony od 1 czerwca, czyli zmiany
zaczną obowiązywać od grudnia 2019 r.

Gabriela Jędrys
radca prawny, prowadzi bloga www.umowynfz.pl
Podstawa prawna:
•

ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 399).
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Czy pamiętasz o wszystkich zmianach w zasadach
kontroli NFZ od 1 czerwca – lista kontrolna
1. Kontrole będzie prowadził prezes NFZ za pośrednictwem
upoważnionych kontrolerów. Kontrolerzy będą tworzyć tzw. korpus
kontrolerski.
2. Wszystkie kontrole będą się odbywały na takich samych zasadach.
3. Kontrola obejmie wykonywanie umowy o udzielenie świadczeń
zdrowotnych.
4. Kontrolowana będzie również ordynacja i refundacja recept, a zasady
prowadzenia kontroli dotyczą także lekarzy, którzy podpisali umowę na
wystawianie leków refundowanych.
5. NFZ wyśle zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
6. NFZ nie zawiadomi Cię o kontroli z 7-dniowym wyprzedzeniem, gdy
będzie to:
a) uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia;
b) niezbędne do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub
wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
c) niezbędne do przeciwdziałania naruszeniu prawa pacjenta;
d) niezbędne wobec konieczności przeciwdziałania ograniczeniom
dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej;
e) wystąpi podejrzenie naruszenia prawnego lub umownego zakazu
bądź niedopełnienia prawnego lub umownego obowiązku.
7. Kontrola będzie mogła być prowadzona wyłącznie w centrali NFZ i
poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ.
8. Gdy NFZ zdecyduje się na wykonywanie czynności kontrolnych „zza
biurka”, kontrolerzy nie będą musieli przedstawiać upoważnień.
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9. NFZ będzie mógł prowadzić kontrolę wyłącznie na podstawie
dokumentów lub wyjaśnień, jako tzw. czynności sprawdzające.
10. Czas prowadzenia kontroli nie będzie ograniczony, a zatem NFZ będzie
mógł je prowadzić dowolnie i długo.
11. Kontrolerzy będą mogli badać i oceniać wszelkie dokumenty, także
finansowo-księgowe i osobowe.
12. Kontrolerzy będą mieli prawo pobierania i zabezpieczania
dokumentacji medycznej, prowadzenia oględzin obiektów i składników
majątkowych świadczeniodawcy, a także swobodnego poruszania się w
objętej kontrolą placówce.
13. NFZ będzie musiał zapewnić, by ocenę dokumentacji medycznej
przeprowadzały osoby z wykształceniem medycznym lub wykonujące
zawód medyczny (bez sprecyzowania specjalizacji).
14. NFZ na etapie zawiadomienia o kontroli będzie mógł zobowiązać
placówkę do przygotowania dokumentów, zestawień i obliczeń dla
kontrolerów.
15. Kontrolerom trzeba będzie zapewnić warunki i środki niezbędne do
przeprowadzenia kontroli – przedstawiać żądane dokumenty czy
nośniki informacji, udzielać wyjaśnień pisemnie lub ustnie, udostępniać
urządzenia techniczne (np. kserokopiarka, skaner, komputer, drukarka,
nagrywarka).
16. Kontrolujący będą mogli żądać sporządzenia skanów lub wyciągów z
dokumentów, zestawień i obliczeń przygotowanych na podstawie
dokumentów lub elektronicznych baz danych.
17. Kontrolujący będą mogli zobowiązać placówkę do przechowania
zebranego materiału dowodowego w oddzielnym, zamkniętym
pomieszczeniu.
18. Sporządzone i przekazane dokumenty będą stanowić akta kontroli, do
których będzie miał dostęp także kierownik podmiotu kontrolowanego.
Może on żądać sporządzenia z nich odpisów (czyli kserokopii).
19. W czasie kontroli sporządzane będą:
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a) protokoły z przeprowadzenia czynności dowodowych i notatki
służbowe;
b) protokoły przyjęcia ustnych wyjaśnień;
c) oświadczenia składane przez osoby uczestniczące w kontroli;
d) protokoły oględzin wraz z załącznikami elektronicznymi, opinie
powołanych biegłych.
20. Zrezygnowano z protokołu kontroli, nie będzie możliwe wniesienie
zażalenia.
21. Procedurę kontroli zakończy wystąpienie pokontrolne. W ciągu 14 dni
od dnia otrzymania wystąpienia będziesz mógł wnieść zastrzeżenia do
prezesa NFZ, który rozpatrzy je w ciągu 14 dni.
22. Komunikacja będzie się odbywała za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Z jej użyciem NFZ prześle upoważnienia, wystąpienie
pokontrolne i zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego oraz inne
dokumenty, np. zawiadomienie o kontroli.

Jak się przygotować do kontroli NFZ – lista
kontrolna
1. Czy we właściwy sposób prowadzisz dokumentację medyczną?
a. uzupełniasz informacje na temat przeprowadzonej porady
ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, wyników badań
diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz wystawionych
recept
b. wpisujesz diagnozę, rozpoznanie choroby, problemu
zdrowotnego, urazu, których lek dotyczy
c. potwierdzasz zasadność ordynacji leków
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d. wpisujesz adnotacji o ilości przepisanych leków, sposobie
dawkowania
e. dbasz o kwestie formalne, tj. numerujesz strony, wpisujesz
dane identyfikujące pacjenta, autoryzujesz poprawki, oznaczasz
podmiot leczniczy, datę porady itp.
f.

sprawdzasz zgodność danych na receptach z dokumentacją
medyczną

2. Czy właściwie wystawiasz recepty?
a. adekwatnie do przepisów obowiązujących w okresie kontroli
b. z właściwym poziomem odpłatności
c. na leki refundowane ilości nie przekraczają 3-miesięcznego
stosowania
d. ordynacja leków refundowanych jest zgodna ze wskazaniami
refundacyjnymi i określonymi w ChPL (gdy odnoszą się do
wskazań rejestracyjnych leku)
e. oznaczasz na recepcie poziom odpłatności tylko, gdy są
wskazania do refundacji
f.

wystawiasz recepty na drukach przyznanych tylko Tobie

3. Czy zwracasz uwagę, aby przedstawiać dane zgodne ze stanem
faktycznym, na podstawie których NFZ dokonuje płatności?
4. Czy zasadnie kwalifikujesz wykonane świadczenie?
5. Czy rozliczasz to samo świadczenie tylko raz?
6. Czy zwracasz uwagę, aby nie rozliczać świadczenia faktycznie
niezrealizowanego?
7. Czy udzielasz świadczeń w czasie i terminach zgodnych z
harmonogramem pracy określonym w umowie?
8. Czy świadczenia realizują osoby zgłoszone do realizacji świadczeń?
9. Czy uzgadniasz z Funduszem zmianę harmonogramu udzielania
świadczeń przez personel wskazany w umowie?
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10. Czy masz pełen zestaw sprzętu i aparatury zgłoszonej do umowy?
11. Czy masz stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty
potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu do użytku?
12. Czy masz aktualną polisę OC?
13. Czy zapewniłeś dostęp do placówki dla osób niepełnosprawnych
ruchowo?
14. Czy zamieściłeś w placówce obowiązkowe informacje dla pacjentów?
15. Czy prowadzisz listę oczekujących zgodnie z obowiązującymi
przepisami?
16. Czy nie odmawiasz udzielania pacjentowi świadczeń bez uzasadnienia?
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