
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.018.2021 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK-XII.7320.018.2021 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Od 18.03.2021 r. do 21.05.2021 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE, 42-300 Myszków, ul. Aleja Wolności 
29. 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. 
Okres objęty kontrolą: 10 marca 2021r. – 16 marca 2021 r. 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie 10.03.2021 r. – 
16.03.2021 r. zadań finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 8 ustawy 
o świadczeniach, dotyczących organizacji, sposobu i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich 
dostępności w zakresie objętym niniejszą kontrolą. 
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych 
obszarów/podobszarów objętych badaniem kontrolnym. 
 
Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: 

1. Zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, zgodnie z 
wydanym poleceniem albo nałożonym obowiązkiem przez właściwy organ (tj.: Wojewoda, Minister 
Zdrowia). 

Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono: 
1. Zweryfikowanie poziomu obłożenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem 

SARS-CoV-2, ponieważ ustalono następujące nieprawidłowości: 
- W kontrolowanym okresie, tj. od 10.03 – 16.03.2021 r. Świadczeniodawca nie dochował obowiązku 
sprawozdawczego co do liczby łóżek i ich wykorzystania wynikającego z treści art. 24 ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 666). 



 

Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
Zalecono - Przekazywanie do SEZOZ informacji wymaganych art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 666) oraz treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 
oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 614) - niezwłocznie od zmiany w 
zakresie przekazanych danych. 
 
Skutki finansowe: 
Brak 

 


