
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

Jednostka 

organizacyjna 

NFZ 

przeprowadza

jąca 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 

 DK TWK I DK.TWK-I.7310.020.2020 

20.08.2020 r. zarządzona przerwa w 

kontroli od 29.10.2020 r. do 

26.11.2020 r.

Data zakończenia

kontroli:

08.12.2020 r.

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. 

Jana Pawła II S.A.,

ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica - Zdrój

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń 

gwarantowanych w rodzaju

podstawowa opieka zdrowotna w zakresie 

świadczenia lekarza podstawowej

opieki zdrowotnej.

Personel lekarski realizujący świadczenia był zgodny z wykazanym w załączniku nr 1 do kontrolowanej umowy z 

wyjątkiem kwalifikacji lekarza [...] wykazanej jako lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Zostały 

przedstawione zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych cząstkowych kursów specjalizacyjnych z 2015 r. i 2016 r. z 

wyznaczonym terminem ukończenia specjalizacji - 30.11.2018 r. Lekarz [...]złożyła rezygnację ze specjalizacji z 

medycyny rodzinnej, którą przekazała do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, nie zostało to zgłoszone 

do załącznika nr 1 do umowy  DOW NFZ,

Na bieżąco aktualizować dane o swoim potencjale wykonawczym 

przeznaczonym do

realizacji umowy.

 DK TWK I DK.TWK-I.7320.034.2020 

23.11.2020 r.

- 

11.12.2020 r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, ul. 

Armii Krajowej 1,

56-400 Oleśnica

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w systemie

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)

w kontekście odmowy przyjęcia pacjenta przez 

Powiatowy Zespół Szpitali w

Oleśnicy w dniu 12.10.2020 r.

Odmowa udzielenia świadczenia pacjentowi przywiezionemu przez zespół ratownictwa medycznego. Przepisy art. 44 

Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm. ) 

najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez 

dyspozytora medycznego lub wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego” a art. 45a mówi:  dmowa przyjęcia 

osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, pacjenta urazowego albo pacjenta urazowego dziecięcego przez szpital 

od jednostek systemu skutkuje zastosowaniem kary umownej określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej lub niezwłocznym rozwiązaniem tej umowy” Zgodnie z treścią § 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) „Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia 

świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na 

zagrożenie życia lub zdrowia.”. 8 Jednocześnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398) wynika, że: „W razie braku możliwości 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn 

leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, świadczeniodawca zapewnia, w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1, udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę.” Ponadto § 

26 pkt 3 i pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy stanowią: „ 3. Przyjęcie do 

Zespołu Szpitali odbywa się po zapoznaniu się lekarza dyżurnego w Izbie Przyjęć ze stanem zdrowia świadczeniobiorcy i 

uzyskaniu jego zgody na hospitalizację. 4. W przypadku braku możliwości przyjęcia świadczeniobiorcy do Zespołu 

Szpitali i jednoczesnej potrzeby hospitalizacji, lekarz dyżurny po udzieleniu niezbędnej pomocy kieruje 

świadczeniobiorcę do innego podmiotu leczniczego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu miejsca.”

1. Zwiększyć nadzór nad realizacją zadań wynikających z działalności 

Izby Przyjęć w Szpitalu.

2. Bezwzględnie przestrzegać zapisów umowy z DOW NFZ, w tym 

stosować się do wymagań płatnika dotyczących sfery działalności 

Świadczeniodawcy objętej kontrolą oraz obowiązujących norm 

prawnych.

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

16 356,54 zł

 DK TWK I
DK.TWK-I.7320.035.2020 23.11.2020 r.

- 18.12.2020 r.

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie 

Sp. z o. o., ul. Inwalidów

Wojennych 26, 56-100 Wołów.

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w systemie

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej

(PSZ) w kontekście próby odmowy przyjęcia 

pacjentki chorej na COVID -

19 przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie 

w dniu

17-18.11.2020 r

Próba odmowy udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i długie (około 3 godziny) oczekiwanie pacjentki chorej na 

COVID – 19 (z objawami duszności) na udzielenie świadczenia przed szpitalem Powiatowego Centrum Medycznego w 

Wołowie. W tym czasie lekarka dyżurna nie podjęła żadnych działań medycznych na rzecz pacjentki, nie przeprowadziła 

wstępnej oceny jej stanu zdrowia, i nie mogła stwierdzić czy pacjentka nie jest w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

narażając pacjentkę na ewentualne pogorszenie

stanu zdrowia, którego bezpośrednim następstwem mogło być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie 

ciała lub utrata życia. Działanie takie jest niezgodne z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych Art. 15 ust.1, 2 pkt. 3) oraz Art. 19 ust.1 (Dz.U. z 2020 r. poz.1393), rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, Załącznik 3, Część I. „Poz. 48 Izba 

przyjęć - Organizacja udzielania świadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295), Zarządzeniem Prezesa NFZ 184/2019/ DSOZ z 

dnia 31.12.2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz 

leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne § 9 ust 2 oraz §13 ust. 3 OWU (Dz.U. z 2020 r. poz.320).

1. Zwiększyć nadzór nad realizacją zadań wynikających z działalności 

Izby Przyjęć w

Wołowie.

2. Zapewnić całodobową dostępność do świadczeń udzielanych przez 

lekarzy Izby Przyjęć

w Wołowie w możliwie najkrótszym terminie.

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:   kwota 1 502,43 

zł 

 DK TWK I DK.TWK-I.7310.036.2020

24.11.2020 r.

- 

09.12.2020 r

Indywidualna Praktyka Lekarska 

(Stomatologiczna) [..]

ul. Wiśniowa 41A, 59-300 Lubin

Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie świadczeń 

o kodzie 5.13.00.2315040

całkowite opracowanie i odbudowa rozległego 

ubytku zęba w ramach umowy o

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

leczenie stomatologiczne w

zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak zaleceń pokontrolnych 


