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Powiatowe Centrum Zdrowia 

        Spółka Akcyjna w Kluczborku,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 46-

200 Kluczbork

Ocena prawidłowości realizacji umowy o 

numerze 08R/20356/03/08/PSZ/2018 z 

dnia 29-12-2017 zawartej z Powiatowym 

Centrum Zdrowia S.A.

ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 46-200 

Kluczbork (08R/20356). Podmiot 

wykonujący działalność leczniczą 

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka 

Akcyjna w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-

Curie 23, 46-200 Kluczbork.

Okres objęty kontrolą - październik 2018 r. 

– 17.12.2018 r.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole 

kontroli Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w 

Opolu skontrolowaną działalność ocenia 

negatywnie.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają 

przedstawione niżej oceny cząstkowe: 

1. Ocenia się negatywnie pod względem 

legalności i rzetelności zatrudnienie personelu 

lekarskiego udzielającego świadczeń 

zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym i 

Neonatologicznym.

2. Ocenia się pozytywnie pod względem 

rzetelności zabezpieczenie dyżurów lekarskich w 

Oddziale Pediatrycznym i Neonatologicznym.



Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe

1. Po wznowieniu czasowego zawieszenia działalności leczniczej (pisma jw.) w 

ramach zakresów: POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA – HOSPITALIZACJA oraz 

NEONATOLOGIA – HOSPITALIZACJA doprowadzić zatrudnienie wymaganej 

kadry lekarskiej do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi w 

zakresie wymagań dotyczących warunków udzielania przedmiotowych 

świadczeń zdrowotnych zgodnie z Załącznikiem nr 3, część 1, lp. 26 i 36 do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 

2295 ze zm.). Niespełnienie powyższego warunku może skutkować 

rozwiązaniem umowy na zasadach określonych w § 36 załącznika do 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2016 poz. 

1146 z późn. zm.).

2. Dokonać aktualizacji załącznika nr 2 „Harmonogram – Zasoby” do Umowy w 

zakresie danych dotyczących wymiaru zatrudnienia personelu lekarskiego, 

zgodnie z zawartymi umowami.

Nałożono karę umowną w wysokości 4 079,78 zł 


