
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.031.2020 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK-XII.7320.031.2020 
 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Od 29.10.2020 r. do 31.03.2021 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul. 
Energetyków 46, 44-200 Rybnik 

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 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. 
kontrolowanej umowy nr 124/100443/03/8/2020 z dnia 17.01.2020 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. Spełnianie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych wynikających z przepisów wydanych na 
podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach oraz z przepisów art. 146 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach i 
art. 159 ust. 2 ustawy 1 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm. 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: 



- nie przyjęcie przywiezionego przez ZRM typu P, pacjenta w stanie nagłym w dniu 22/23.10.2020 r. ok. 
godziny 00:48, pomimo wskazań medycznych uzasadniających przyjęcie w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym; 
- w dniu 22/23.10.2020 r. Świadczeniodawca przekazał ZRM informację o braku wolnych miejsc, czym 
zdeterminował zaangażowanie ZRM typu P przez ok. 6h. 
- w dniu 22/23.10.2020 r. Świadczeniodawca przekazał ZRM informację o zamknięciu SOR oraz braku 
możliwości przyjęć w ciągu najbliższych godzin. 

Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
Zalecono:  
1. Niezwłoczne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom, które potrzebują natychmiastowego ich udzielenia 
ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, w szczególności przywiezione przez zespoły ratownictwa 
medycznego, dokonywać alokacji pacjentów w oddziałach szpitalnych, jeżeli jest to niezbędne w celu udzielenia 
tych świadczeń, a w przypadku braku możliwości udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej określonych w 
umowie, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, zapewnić 
pacjentom w stanie nagłym, udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę zgodnie z: 
- art. 19 ust. 1 albo ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach; 
- art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
- art. 33 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 
- § 2 ust. 1 pkt 1 lit a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego; 
2. 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. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta w związku z § 3 ust 
OWU. 
 
Skutki finansowe: 
- kwota 116 891,73 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.). 



 


