
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 

12.7320.178.2017.
WKR-I-1 

 

Od 09.11.2017 r. 
do 01.12.2017 r.  

„AVIMED” Spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialności
ą, ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki 50, 41-
940 Piekary Śląskie. 
Miejsce 
przeprowadzenia 
kontroli: 
Niepubliczny 
Zakład Opieki 
zdrowotnej 
,,SZPITAL – 
AVIMED” Spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialności
ą ul. Gliwicka 159, 
40-857 Katowice 

Minimalne normy 
zatrudnienia 
pielęgniarek i 
położnych. 
Okres objęty 
kontrolą: 
od dnia 
01.01.2017 r. do 
dnia zakończenia 
czynności 
kontrolnych. 

1. PODSTAWY FORMALNO-
PRAWNE 
PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI. 

Śląski OW NFZ pozytywnie 
ocenia skontrolowaną 
działalność pod względem 
legalności i rzetelności. 
Podmiot kontrolowany, 
zgodnie z § 3 zawartej 
umowy, był i jest 
ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej 
za szkody wyrządzone  
w związku z udzielaniem 
świadczeń. 
2. MINIMALNE NORMY 

ZATRUDNIENIA 
PIELĘGNIAREK I 
POŁOŻNYCH. 

Śląski OW NFZ negatywnie 
ocenia skontrolowaną 
działalność pod względem 
legalności i rzetelności. 
Podmiot kontrolowany nie 
ustalił minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i 

1. Ustalenie minimalnych 
norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych, 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  t.j. ( Dz.U. z 
2016 r.,poz. 694 z późn. 
zm), w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.  

2. Realizowania zawartej 
umowy zgodnie z jej treścią 
i przepisami prawa. 

3. Na podstawie § 29 ust. 4 
załącznika do 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia  
8 września 2015 r. w 
sprawie ogólnych 
warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016, 
poz. 1146 z późn. zm.), 
wezwano do zapłaty kary 
umownej w wysokości 
2970,89 zł (słownie: dwa 
tysiące dziewięćset 
siedemdziesiąt złotych 



położnych zgodnie z 
wymogami opisanymi w 
Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 
22.11.2013 r., w sprawie 
świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia 
szpitalnego t.j. ( Dz.U. z 
2016 r.,poz. 694 z późn. 
zm.) oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 
28.12.2012 r., w sprawie 
sposobu ustalania 
minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i 
położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami t.j. ( Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1545). 

osiemdziesiąt dziewięć 
groszy) w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania niniejszego 
wezwania. 

 

 

 


