
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.185.2018.WKO-II 

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 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ 

12.7320.185.2018.
WKO-II 

Od 29.10.2018 r. 
do 26.11.2018 r. 

VOXEL Spółka 
Akcyjna, 30-663 
Kraków, ul. Wielicka 
265,  
w ramach 
działalności 
leczniczej 
wykonywanej w 
zakładzie leczniczym: 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Medyczne Centra 
Diagnostyczne 
VOXEL w 
Katowicach, 40-952 
Katowice, ul. Ceglana 
35. 

Realizacja umowy 
nr 
121/210924/11/20
18L z dnia 
02.07.2018 r. w 
rodzaju 
świadczenia 
zdrowotne 
kontraktowane 
odrębnie, w 
zakresach: 
11.0000.040.02 - 
badania izotopowe, 
11.0000.043.02 - 
terapia izotopowa 
(SOK).  
Okres objęty 
kontrolą – 
01.07.2018 r. do 
dnia 26.11.2018 r. 

Na podstawie ustaleń 
opisanych w protokole 
kontroli Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach 
skontrolowaną 
działalność ocenia 
pozytywnie z 

nieprawidłowościami  
z uwagi na oceny 
cząstkowe w 
poniższych obszarach: 
A. Warunki 

wymagane i 

dodatkowo oceniane 

pod względem 
kryterium legalności  
i rzetelności oceniono 
pozytywnie z 

nieprawidłowościami, 

ponieważ: 
Świadczeniodawca nie 
podał do wiadomości 
świadczeniobiorców 
wszystkich informacji 
wymaganych § 11 
Ogólnych warunków 

Biorąc pod uwagę 
powyższe oceny i 
uwagi, Śląski 
Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach 
przedstawia 
następujące 
zalecenia:  
1. Przestrzegania 
zapisów § 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. 2016 r., poz. 
1146 z późn. zm.). 
 
Wezwano na 
podstawie § 29 
ust. 4 załącznika 



umów o udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej 
(t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 
1146 z późn. zm.). 
B. Dostępność do 

świadczeń oraz 

realizacja i rozliczanie 

świadczeń 

(sprawozdawczość) 
pod względem 
kryterium legalności i 
rzetelności oceniono 
pozytywnie. 

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 2016 r., poz. 
1146 z późn. zm.) 
do zapłaty kary 
umownej w 
łącznej wysokości  
1 528,00 zł w 
terminie 14 dni od 
dnia otrzymania 
wezwania, 
nałożonej na 
podstawie § 6 ust. 
1 i 7 umowy  
Nr 
121/210924/11/20
18L z dnia 
02.07.2018 r. z 
powodu 
nienależytego 
wykonania jej 
postanowień. 

 


