
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 
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Temat kontroli, okres objęty kontrolą Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7320.006.2021 

od 2 marca 2021 r.  
do 31 maja 2021 r. 

Amika Konsorcjum 
Medyczne  

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

 z siedzibą 
we Wrześni (62-300), 

 ul. Piastów 16 

Temat kontroli:  
Zapewnienie dostępności do świadczeń 
gwarantowanych w rodzaju podstawowa 
opieka zdrowotna oraz wypełnienie 
obowiązku związanego z powiadomieniem 
Funduszu o przerwie w udzielaniu świadczeń 
w miejscu udzielania świadczeń w 
miejscowości Chwalibogowo pod nr 38. 
Okres objęty kontrolą:    
od 1 stycznia 2021 r. do 2 marca 2021 r. 

 1. Zapewnienie dostępności do świadczeń gwarantowanych w 
rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze 
oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Ustalone 
nieprawidłowości: niezapewnienie dostępności do świadczeń 
gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna  
w miejscu kontrolowanym w dniu 2 marca 2021 r., w tym brak 
informacji dla pacjentów o zamknięciu kontrolowanej poradni  
i zmianie miejsca udzielania świadczeń 
2. Wypełnienie obowiązku związanego z powiadomieniem 
Funduszu o przerwie w udzielaniu świadczeń w miejscu 
udzielania świadczeń zlokalizowanym w miejscowości 
Chwalibogowo  pod nr 38. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze 
oceniono negatywnie. 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w 
Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 
1. Zapewnić dostępność do świadczeń lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, zgodnie z harmonogramem pracy 
Świadczeniodawcy w miejscu udzielania świadczeń zgodnie 
z ust. 2 pkt 1 i 2 Części I Załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia  z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,  
§ 6 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: OWU) oraz § 14 
ust. 1 Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
(dalej: Zarządzenie nr 177/2019/DSOZ).  
2. W przypadku przerwy w udzielaniu świadczeń powiadomić 
Prezesa Funduszu albo Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego 
Funduszu zgodnie z § 9 ust. 2 i ust. 5 OWU, a w przypadku 
konieczności zmiany miejsca udzielania świadczeń 
poinformować o tej okoliczności właściwy Oddział Funduszu 
oraz zamieścić w miejscu udzielania świadczeń informację 
skierowaną do świadczeniobiorców zgodnie § 10 ust. 1 pkt 2 
Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 
kontrolowanej umowy – termin realizacji zalecenia: 
niezwłocznie w trakcie realizacji umowy. 
Skutki finansowe: kara umowna: 78,69 zł. 


