
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 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ 

12.7320.158.2017.
WKR-I-2 

Od 04.10.2017 r. 
do 13.10.2017 r. 

NZOZ Przychodnia 
Nadrzeczna Sp. z o. 
o. w Częstochowie,  
ul. Nadrzeczna 32 a, 
w ramach 
wykonywanej 
działalności leczniczej 
w zakładzie 
leczniczym: NZOZ 
Przychodnia 
Nadrzeczna Sp. z o. o 

Realizacja umowy 
nr 
123/210807/02/1/
2014 z dnia 
14.01.2014 r o 
udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej 
w rodzaju 
ambulatoryjna 
opieka 
specjalistyczna w 
zakresie 
otolaryngologii 
(02.1610.001.02). 
Okres objęty 
kontrolą:  
od 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 
2014 r. 

Zasadność wystawiania 
zleceń na zaopatrzenie w 
wyroby medyczne w 
oparciu o dokumentację 
medyczną 
i sprawozdawczość, ze 
względu na kryterium 
legalności, rzetelności i 
celowości została 
oceniona  pozytywnie z 
nieprawidłowościami, 
ponieważ: 
a) analiza dokumentacji 

medycznej potwierdziła 
zasadność 
wystawionych 75 zleceń 
na aparaty słuchowe i 
wkładki uszne we 
wszystkich 
skontrolowanych 
przypadkach,  

b) w indywidualnej 
dokumentacji 
medycznej 35 
pacjentów 
odnotowano brak  
oświadczeń pacjentów, 

1. Prowadzenie indywidualnej 
dokumentacji medycznej 
zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2069). 

2. Realizowanie zawartej umowy 
zgodnie z jej zapisami i 
obowiązującymi przepisami 
prawa. 

3. Ponadto wezwano na podstawie 
§ 29 ust. 4 OWU do zapłaty 
kary umownej w wysokości 
215,09 zł (słownie: dwieście 
piętnaście złotych, dziewięć 
groszy) w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania niniejszego 
wezwania, nałożonej na 
podstawie § 6 ust. 1 i 5 
umowy nr 
123/210807/02/1/2014  
z dnia 14.01.2014 r., której 
wysokość ustalono w oparciu 
o  § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. a 



co jest niezgodne z  § 8 
ust. 1, 2, 3 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia  
21 grudnia 2010 r. w 
sprawie rodzajów i 
zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu 
jej przetwarzani. (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 177 ze 
zm.). 

załącznika  
do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. 
w sprawie ogólnych 
warunków umów  
o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz.U.08.81.484). 

 

 

 


