
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.030.2020 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK-XII.7320.030.2020 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Od 29.10.2020 r. do 12.02.2021 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój. 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia 
podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) w kontekście odmowy 
przyjęcia pacjenta z podejrzeniem COVID 19. 
Okres objęty kontrolą: 01.10.2020 r. – 31.10.2020 r. 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. 
kontrolowanej umowy nr 124/100448/03/8/2020 z dnia 20.01.2020 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej (PSZ) w zakresie objętym niniejszą kontrolą. 
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych 
obszarów objętych badaniem kontrolnym. 
 
Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: 

1. W zakresie świadczeń o kodzie 03.4900.008.03 – izba przyjęć – spełnianie warunków realizacji świadczeń 
gwarantowanych wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 31 ustawy o świadczeniach oraz 
przepisów art. 146 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach i art. 159 ust. 2 ustawy o świadczeniach w części 
dotyczącej personelu medycznego udzielającego świadczeń. 

 
Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: 

1. Dostępność do świadczeń w kontekście odmowy przyjęcia pacjenta z podejrzeniem COVID 19 w dniach 
22.10.2020 r. i 23.10.2020 r., ponieważ ustalono następujące nieprawidłowości: 



- w dniu 22/23.11.2020 r., ok. godziny 02:10 lekarz odmówił w sposób nieuprawniony przyjęcia pacjenta  
w stanie nagłym z objawami wskazującymi na podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z powodu 
braku wolnych miejsc, która to informacja nie znajduje oparcia w zgormadzonym materiale dowodowym. 
Podobnie przekazana przez świadczeniodawcę informacja o przyczynie odmowy przyjęcia z powodu 
dezynfekcji, która rzekomo przedłużyła się do godz. 3.00 jest nieprawdziwa. 
 

Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
Zalecono:  
1. Zapewnienie natychmiastowego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom w stanie 
bezpośredniego zagrożenia życia zgodnie z obowiązkiem o charakterze bezwzględnym ujętym w następujących 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa: 
- art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), 
- art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), 
- § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DZ. U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm.) – dalej OWU 
- art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 849 z późn. zm.) 
2. Zapewnienie pacjentom, w szczególności tym w stanie bezpośredniego narażenia życia, udzielania świadczeń 
zdrowotnych z należytą starannością zgodnie z brzmieniem art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.). 
 
Skutki finansowe: 
Kwota 194 150, 00 zł tytułem kary umownej naliczonej: 
- na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w 
sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 320 z 
późn. zm.) za realizację świadczeń niezgodnie z umową do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy za 
nieuzasadnioną odmowę udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń na 
podstawie przepisów o koordynacji świadczeń. 

 


