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Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

Jednostka 
organizacy

jna NFZ 
przeprowa

dzająca 
kontrolę 

Numer 
postępowania 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadze

nia kontroli 

Podmiot 
kontrolowany: 
nazwa i adres 

Temat kontroli, 
okres objęty 

kontrolą 
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli 

Zalecenia pokontrolne  
i skutki finansowe 

16 OW 
NFZ 

16.7320.018. 
2018.WKO-I 
 

 27.03.2018           
-04.04.2018 

Adam Winnicki                      
ul. Pogodna 7 
Dębno 

Ocena spełnienia 
wymogu personelu 
lekarskiego 
realizującego 
świadczenia 
w zakresie 
podstawowej 
opieki zdrowotnej. 
Okres objęty 
kontrolą: od grudnia 
2017 do dnia 
zakończenia kontroli 
 
 

Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność Świadczeniodawcy 
oceniono pozytywnie z uchybieniem.  
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny 
cząstkowe: 
1.Pozytywnie z uchybieniem oceniono kwalifikacje i liczbę personelu 
medycznego realizującego świadczenia w odniesieniu do personelu 
wykazanego w załączniku Nr 1 do umowy Harmonogram – zasoby.  
Uchybieniem jest wykazywanie w potencjale wykonawczym lekarza, 
który zaprzestał udzielania świadczeń. 
Jest to niezgodne z zapisami zawartej Umowy, która w § 2 ust. 5 
stanowi: „Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego 
aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym 
przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby 
będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych 
świadczeń wraz z ich harmonogramami pracy(…).” 
2. Pozytywnie oceniono zgłoszenie do Funduszu przez 
Świadczeniodawcę zastępstwa w udzielaniu świadczeń. 
Powiadomienie oddziału wojewódzkiego Funduszu o planowanej 
przerwie w udzielaniu świadczeń wymagane jest zapisami § 9 ust. 2 
OWU, będących załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 ze zm.). 

 
Kontrola przeprowadzona w NZOZ lek. med. Adam Winnicki nie 
potwierdziła skargi dotyczącej samodzielnego udzielania świadczeń 
przez studentkę medycyny. 
 
 

Świadczeniodawcę 
zobowiązano do:  
1. Bieżącego aktualizowania 
danych o swoim potencjale 
wykonawczym zgodnie                   
z zapisami § 2 zawartej Umowy 
oraz zapisami § 6 ust. 2 ww. 
OWU (Dz.U.2016.1146 ze zm.). 
2. Przestrzegania zasady 
umożliwienia udziału 
studentom medycyny w 
realizacji świadczeń tylko w 
ramach praktyki studenckiej i 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 
Skutki finansowe:  
Brak 
 

 


