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Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe

Opolski Oddział 

Wojewódzki 

Narodowego Funduszu 

Zdrowia

08.7320.005.2019.WKSIA.S

Data rozpoczęcia kontroli: 

21.01.2019 r.

Data zakończenia kontroli: 

04.02.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w 

Kędzierzynie-Koźlu, 

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 

Kędzierzyn-Koźle

Sprawdzenie warunków i sposobu 

realizacji umów 

08R/10032/03/08/PSZ/2018 z dnia 

29-12-2017 i 

08R/10032/03/08/PSZ/2019 z dnia 

31-12-2018,  w zakresach 

03.3300.008.03 - ŚWIADCZENIA W 

SZPITALNYM ODDZIALE 

RATUNKOWYM,03.0001.001.14 - 

ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM 

ODDZIALE RATUNKOWYM – UE .

Okres objęty kontrolą: od 

24.12.2018 r. do 21.01.2019r.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski 

Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu 

skontrolowaną działalność Świadczeniodawcy ocenia pozytywnie z 

uchybieniami.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny 

cząstkowe: 

1. Ocenia się pozytywnie z uchybieniami pod względem rzetelności i 

legalności zgodność zatrudnienia lekarzy udzielających świadczeń w 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, z 

danymi wykazanymi w Załącznikach nr 2 „HARMONOGRAM-

ZASOBY” do umów 08R/10032/03/08/PSZ/2018 i 

08R/10032/03/08/PSZ/2019 zawartych z OOW NFZ.  

2. Ocenia się pozytywnie pod względem celowości i legalności 

spełnianie przez Szpitalny Oddział Ratunkowy warunków 

wymaganych do realizacji świadczeń w zakresie kwalifikacji 

personelu lekarskiego. 

1. Wykazywać w Załączniku nr 2 „HARMONOGRAM-ZASOBY” 

personel faktycznie zatrudniony w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym zgodnie z § 6 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, ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującą umową.

2. Zgłaszać do OOW NFZ każdą zmianę dotyczącą zatrudnienia 

personelu lekarskiego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz 

wymiaru jego czasu pracy zgodnie z § 6 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, ze zm.) oraz zgodnie z 

obowiązującą umową.

Skutki finansowe:kara umowna w wysokości 1 968,36 zł 


