
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7320.013.2019.WKO-I 

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 

12.7320.013.2019
.WKO-I 

Od 21.01.2019 r. 
do 07.02.2019 r. 

Beskidzkie Centrum 
Onkologii – Szpital 
Miejski im. Jana 
Pawła II w Bielsku-
Białej, ul. 
Wyzwolenia 18, 43-
300 Bielsko-Biała. 

Realizacja umów w 
rodzaju leczenie 
szpitalne oraz w 
rodzaju leczenie 
szpitalne – 
świadczenia 
podstawowego 
szpitalnego systemu 
zabezpieczenia 
świadczeń opieki 
zdrowotnej (PSZ). 
Okres objęty 
kontrolą: 
Obszary nr 1, 2 – od 1 
stycznia 2018 r. do 30 
czerwca 2018 r. 
Obszar nr 3 - od 1 
stycznia 2012 r. do 31 
grudnia 2018 r. 

Na podstawie ustaleń 
opisanych w protokole 
kontroli Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach skontrolowaną 
działalność ocenia 
pozytywnie z 
nieprawidłowościami. 
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają przedstawione 
niżej oceny cząstkowe. 
1. Weryfikacja 
prawidłowości udzielania 
świadczeń opieki 
zdrowotnej przez 
personel lekarski oraz 
pielęgniarski wykazany do 
realizacji świadczeń w 
ramach szpitalnej izby 
przyjęć w aspekcie 
prawdopodobnych 
przypadków odmowy 
udzielenia świadczenia 
opieki zdrowotnej 
pacjentom. 
1.1. Spełnianie warunków 

wymaganych w zakresie 

03.4900.008.03 – Izba 

Przyjęć – wyr. 1  

w odniesieniu do 

Biorąc pod uwagę 
powyższe oceny i uwagi 
Śląski OW NFZ w 
Katowicach przedstawia 
następujące zalecenia: 
1. Prowadzenie 
dokumentacji medycznej 
zbiorczej i indywidualnej 
zgodnie z obowiązującym 
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. Realizację zawartej 
umowy zgodnie z jej 
treścią i przepisami prawa. 
 
Jednocześnie na 
podstawie § 29 ust. 4 
załącznika do 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia  
8 września 2015 r. w 
sprawie ogólnych 
warunków umów o 



personelu medycznego 

udzielającego świadczeń.  

Śląski OW NFZ ocenia 
pozytywnie pod względem 
legalności i rzetelności 
skontrolowaną działalność 
w ww. obszarze. 
1.2. Spełnianie warunków 

wymaganych w 

odniesieniu do organizacji 

udzielania świadczeń  

w Izbie Przyjęć – wyróżnik 

1 

Śląski OW NFZ ocenia 
pozytywnie pod względem 
legalności i rzetelności 
skontrolowaną działalność 
w ww. obszarze. 
2. Weryfikacja wpisów w 
dokumentacji medycznej 
pacjenta o nr PESEL (…)  
z wyjaśnieniami 
złożonymi przez 
Świadczeniodawcę w 
kwestii konieczności 
przekazania pacjenta, 
którego dotyczy zdarzenie 
do szpitalnego oddziału 
ratunkowego, 
Śląski OW NFZ ocenia 
pozytywnie pod względem 
legalności i rzetelności 
skontrolowaną działalność 
w ww. obszarze. 
3. Prawidłowość 
prowadzenia 
dokumentacji medycznej 

udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (t.j. Dz. 
U. 2016, poz. 1146 z późn. 
zm.), wezwano do zapłaty 
kary umownej  
w wysokości 2 782,80 zł w 
terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania. 



w zakresie 03.4421.050.02 
neonatologia - 
hospitalizacja II poziom 
referencyjny, 
03.4421.150.02 
neonatologia - 
hospitalizacja II poziom 
referencyjny – N20, N22, 
N23, N24, N25, 
03.4450.050.02 – 
położnictwo i ginekologia 
– hospitalizacja II poziom 
referencyjny oraz 
03.4450.250.02 – 
położnictwo i ginekologia 
II poziom referencyjny – 
N01, N02, N03, N20 wraz 
z salą porodową w 
odniesieniu do 
hospitalizacji 
zakończonych trybem 
wypisu noworodka – 9 
(zgon). 
Śląski OW NFZ ocenia 
pozytywnie z 
nieprawidłowościami pod 
względem legalności  
i rzetelności 
skontrolowaną działalność 
w ww. obszarze z uwagi na 
następujące ustalenia: 
do kontroli nie 
przedłożono dokumentacji 
medycznej indywidualnej 
martwo urodzonego 
noworodka tj. Karty 
noworodka. Pomimo 



faktu, że pacjentka była 
hospitalizowana i 
rozwiązana w Oddziale 
Chirurgii Ogólnej, 
adnotacje o odbytym tam 
porodzie zawarto w 
Księdze Bloku 
Porodowego oraz w 
Księdze Noworodków, w 
której wpisuje się 
noworodki urodzone w 
szpitalu. 
W związku z powyższym w 
świetle obowiązujących 
wówczas przepisów 
(Zgodnie z treścią § 12 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2010 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. z 
2010 r. ) 
Świadczeniodawca 
powinien założyć „Kartę 
Noworodka” dziecku 
urodzonemu martwo w 
ww. oddziale. 

 


