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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 

12.7300.107.2019
.WKO-I 

Od 27.05.2019 r. 
do 29.07.2019 r. 

Szpital 
Wojewódzki 
w Bielsku-Białej,  
Aleja Armii 
Krajowej 101  
43-316 Bielsko-
Biała 

Realizacja i 
rozliczanie 
świadczeń Q02 – 
Zabiegi naczyniowe 
w obszarze 
brzusznym z 
powikłaniami i 
reperacje oraz Q03 
- Zabiegi 
naczyniowe w 
obszarze 
brzusznym w 
ramach umów o 
udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej w 
rodzaju leczenie 
szpitalne. Okres 
objęty kontrolą: 
Obszar 1: od 1 
stycznia 2016 r. do 
31 grudnia 2016 r. 
Obszar 2:  
a) warunki 
dotyczące 
wyposażenia w 
sprzęt i aparaturę 

Na podstawie ustaleń 
opisanych w protokole 
kontroli Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach skontrolowaną 
działalność ocenia 
pozytywnie z 
uchybieniami. 
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają przedstawione 
niżej oceny cząstkowe:  
1. Poprawność realizacji i 
rozliczania świadczeń, w 
tym zastosowanych 
procedur medycznych, w 
ramach grup: 
a) Q02 Zabiegi naczyniowe 
w obszarze brzusznym z 
powikłaniami i reperacje, 
b) Q03 Zabiegi naczyniowe 
w obszarze brzusznym 
Śląski OW NFZ, pod 
względem legalności, 
rzetelności i celowości, 
pozytywnie ocenia 
skontrolowaną działalność 

Biorąc pod uwagę 
powyższe oceny i uwagi, 
Śląski Oddział Wojewódzki 
NFZ w Katowicach zaleca 
uzupełnienie brakujących 
etatów pielęgniarskich w 
możliwie najkrótszym 
czasie. 
 
Skutki finansowe kontroli: 
brak 



medyczną, 
pozostałe 
wymagania oraz 
zapewnienie 
realizacji badań - 
stan na czas 
przeprowadzenia 
kontroli u 
świadczeniodawcy, 
b) warunki 
dotyczące 
personelu 
medycznego oraz 
organizacja 
udzielania 
świadczeń - stan 
w pełnym miesiącu 
poprzedzającym 
miesiąc 
rozpoczęcia 
kontroli. 

w przedmiotowym 
obszarze.  
2. Spełnienie warunków 
wymaganych do realizacji 
świadczeń rozliczonych 
grupą Q02 i Q03. 
Śląski OW NFZ, pod 
względem legalności i 
rzetelności, ocenia 
działalność 
kontrolowanego podmiotu 
w ww. obszarze 
pozytywnie z uchybieniami 
z uwagi na następujące 
ustalenia: 
świadczeniodawca, wg. 
okazanego grafiku 
pielęgniarskiego za 
kwiecień 2019 r., nie 
spełniał wymogu 0,7 etatu 
na 1 łóżko. Powyższe jest 
niezgodne z brzmieniem § 
1 pkt. 3 lit. e) 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 11.10.2018 
r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie 
świadczeń 
gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2012).  

 


