
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.085.2018.WKO-II 

Jednostka 
organizacyjna 

NFZ 
przeprowadzając

a kontrolę 

Numer 
postępowan

ia 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadzeni

a 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 

12.7320.085.
2018.WKO-II 

Od 10.05.2018 r. 
do 18.05.2018 r. 

Eugenia Anioł, 
Katarzyna Kudera 
s.c. ZAKŁAD 
OPTYCZNY,  
41-408 Mysłowice, 
ul. Wiosny Ludów 
(Pawilon Hand.) 

Organizacja 
udzielania 
świadczeń w 
rodzaju 
zaopatrzenie w 
wyroby 
medyczne. 
Okres objęty 
kontrolą: od 
01.01.2018 r. do 
dnia 
zakończenia 
czynności 
kontrolnych. 

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: 
1. Podstawy formalno-

prawne 
prowadzonej 
działalności pod 
względem kryterium 
legalności i 
rzetelności oceniono 
pozytywnie; 

2. Potencjał 
wykonawczy pod 
względem kryterium 
legalności i 
rzetelności oceniono 

Biorąc pod uwagę 
powyższe oceny i 
uwagi, Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach 
przedstawia 
następujące 
zalecenie: 
• udzielanie 

świadczeń przez 
osoby posiadające 
kwalifikacje, które 
odpowiadają 
wymogom 
zawartym w 
załączniku nr 7 do 
zarządzenia nr 
59/2016/DSOZ 
Prezesa NFZ z dnia 
29 czerwca 2016 r., 
w sprawie 
warunków 
zawierania i 
realizacji umów w 
rodzaju świadczeń 
zaopatrzenie w 



pozytywnie z 
nieprawidłowościa
mi, ponieważ:  

 
- Kwalifikacje 

personelu 
realizującego 
świadczenia 
zdrowotne w 
zakresie optyki 
okularowej nie 
odpowiadają 
wymogom zawartym 
w załączniku nr 7 do 
zarządzenia nr 
59/2016/DSOZ 
Prezesa NFZ z dnia 
29 czerwca 2016 r., 
w sprawie 
warunków 
zawierania i 
realizacji umów w 
rodzaju świadczeń 
zaopatrzenie w 
wyroby medyczne. 

3. Harmonogram 
pracy podmiotu i 
personelu pod 
względem kryterium 
legalności i 
rzetelności oceniono 
pozytywnie; 

4. Organizacja 

wyroby medyczne.  
Skutki finansowe - 
wezwanie na 
podstawie § 29 ust. 4 
oraz § 30 ust. 4 
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. z 2016 r., 
poz. 1146 z późn. 
zm.) do zapłaty kary 
umownej w 
wysokości 206,45 zł 
(słownie: dwieście 
sześć złotych, 
czterdzieści pięć 
groszy), w terminie 
14 dni od dnia 
otrzymania 
wezwania. 



udzielania świadczeń 
pod względem 
kryterium legalności 
i rzetelności 
oceniono 
pozytywnie; 

5. Realizacja zleceń na 
zaopatrzenie w 
wyroby medyczne 
pod względem 
kryterium legalności 
i rzetelności 
oceniono 
pozytywnie. 

 


