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Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

Jednostka 
organizacyjna 

NFZ 
przeprowadza
jąca 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 
16.7320.055. 
2018.WKO-I 

28.09.2018 - 
10.10.2018  

„J.J.S. Kołecki” 
Spółka Jawna, 
ul. 3. Maja 25-
27 w Szczecinie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacja 
świadczeń lekarza 
w zakładzie 
pielęgnacyjno – 
opiekuńczym/ 
opiekuńczo-
leczniczym oraz 
zabezpieczenie 
transportu 
sanitarnego. 
 
Okres objęty 
kontrolą: rok 
2017 – 2018   
 
 
 
 
 

Na podstawie ustaleń pokontrolnych działalność oceniono 
pozytywnie z nieprawidłowościami. 
Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny 
cząstkowe: 
1. Pozytywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności 

oceniono zapewnienie wymaganej liczby personelu lekarskiego 
oraz przeprowadzanie badań pacjentów nie mniej niż 2 razy 
w tygodniu.  

2. Negatywnie ze względu na kryterium rzetelności i legalności 
oceniono niezapewnienie realizacji świadczeń/porady przez 
lekarza zakładu na wezwanie w razie potrzeby.  
Na 12 skontrolowanych historii chorób tylko w jednym przypadku 
dokumentacja medyczna zawiera wpis dowodzący interwencji 
lekarza zakładu, pozostałe historie choroby nie zawierają żadnego 
dowodu potwierdzającego realizację porady lekarskiej udzielanej 
w razie potrzeby. 
Historie choroby dowodzą, że świadczeń zdrowotnych zamiast 
lekarza zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego udzielił Zespół 
Ratownictwa Medycznego, przy czym w 7 przypadkach na 12 
skontrolowanych historii chorób wpisy w dokumentacji medycznej 
dokonane przez pielęgniarki nie potwierdzają stanu nagłego 
zagrożenia zdrowotnego wskazującego na konieczność wezwania 
ZRM.  

3. Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium 
rzetelności i legalności oceniono zabezpieczenie przez 
Świadczeniodawcę usług transportu sanitarnego dla pacjentów 
przebywających w zakładzie. Pozytywnie oceniono zawarcie w 
2014 r. na czas nieokreślony przez Świadczeniodawcę umowy na 
realizację usług transportu sanitarnego dla pacjentów. 
Nieprawidłowość stanowi brak zapewnienia świadczenia 
towarzszącego – transportu sanitarnego dla pacjentów zakładu,  
 

Zobowiązano do: 
- przestrzeganie obowiązku   
  realizacji porad na wezwanie  
  w razie potrzeby przez  
  lekarza zakładu; 
- realizacji świadczeń   
  transportu sanitarnego  
  zgodnie z obowiązującymi  
  przepisami; 
- korzystanie ze świadczeń  
  zespołów ratownictwa    
  medycznego zgodnie z  
  warunkami określonymi w  
  ustawie o Państwowym  
  Ratownictwie Medycznym; 
- prowadzenie dokumentacji  
  zgodnie z rozporządzeniem  
  Ministra Zdrowia z dnia 9  
  listopada 2015 r. w sprawie  
  rodzajów, zakresu i wzorów    
  dokumentacji medycznej  
  oraz sposobu jej  
  przetwarzania  
  (Dz.U.2015.2069). 

 
 

 
 

Skutki finansowe: 
3 320,59 PLN kara umowna  
 
 



 
których stan zdrowia w wyniku doznanego urazu wskazywał na 
konieczność przewiezienia do szpitala.  

      Wobec braku spełnienia przesłanek (w stanie klinicznym     
      pacjentów) do wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego,   
      Świadczeniodawca winien zachować ciągłość leczenia pacjentów     
      z zastosowaniem własnego transportu.  
4. Pozytywnie z nieprawidłowością ze względu na kryterium 

rzetelności i legalności oceniono dokumentowanie przez personel 
medyczny udzielonych świadczeń.  
Pozytywnie oceniono dokumentowanie realizacji badań lekarskich, 
dokonywanych co najmniej 2 razy w tygodniu, oraz 
dokumentowanie obserwacji stanu zdrowia pacjentów przez 
pielęgniarki.  
Nieprawidłowość stanowi brak opisu realizacji świadczenia/ 
porady w razie pogorszenia stanu zdrowia przez lekarza zakładu.  

 
 

 


