
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

 

Jednostka 
organizacyjna  

NFZ 
przeprowadzająca 

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 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7320.007.2021 

od 2 marca 2021 r.  
do 20 kwietnia 2021 r. 

Bożena Janicka, Danuta Janiak, 
Robert Trzmielewski, 

prowadzący działalność 
gospodarczą w formie spółki 

cywilnej pod nazwą: 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PORADNIA LEKARSKA S.C. 
 z siedzibą 

w Kazimierzu Biskupim 
 (62-530) ul. Węglewska 3,  

w zakresie działalności 
leczniczej wykonywanej  
w zakładzie leczniczym:  

NZOZ Poradnia Lekarska s.c.  
w miejscu udzielania 

świadczeń zlokalizowanym 
 w Dobrosołowie (62-543) 

 pod nr 77 

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  
i oznakowaniem miejsca udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
Okres objęty kontrolą:    
od 1 stycznia 2021 r. do 2 marca 2021 r. 

1. Zapewnienie dostępności do świadczeń 
gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka 
zdrowotna w miejscu kontrolowanym. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej 
obszarze oceniono negatywnie.  
2. Wypełnienia obowiązku związanego  z 
powiadomieniem Funduszu o przerwie w udzielaniu 
świadczeń w miejscu udzielania świadczeń.                                                                    
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej 
obszarze oceniono negatywnie. 
3. Wypełnienie obowiązku oznakowania miejsca 
udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 320 
z późn. zm.). 
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 POZ, § 6 
ust. 1 OWU oraz § 14 ust. 1 Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ, w 
przypadku planowania przerwy w udzielaniu świadczeń 
powiadomić Prezesa Funduszu albo Dyrektora Oddziału 
Wojewódzkiego Funduszu zgodnie z  § 9 ust. 2 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 z § 10 ust. 1 
pkt 2 Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ, § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 
ust. 2 kontrolowanej umowy – termin realizacji zalecenia: 
niezwłocznie w trakcie realizacji umowy. 
2. Wypełnić obowiązek związany z oznakowaniem miejsca 
udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 OWU - termin realizacji 
zalecenia: niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia 
pokontrolnego oraz na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 
Skutki finansowe: kara umowna: 1 533,82 zł. 


