
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr 12.7310.030.2019.WKO-II 

Jednostka 
organizacyjna 

NFZ 
przeprowadzając

a 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 

12.7310.030.2019
.WKO-II 

Od 18.02.2019 r. 
do 01.03.2019 r. 

Figura-Kluszczyńska 
Sylwia, 44-210 
Rybnik, ul. 
Grunwaldzka 66,  
w ramach 
działalności leczniczej 
wykonywanej w 
zakładzie leczniczym: 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
„PULS-MED”, adres 
j.w. 

Zabezpieczanie 
świadczeń 
psychologicznych w 
ramach świadczeń 
realizowanych w 
poradni medycyny 
paliatywnej. 
Okres objęty 
kontrolą: od 
01.01.2018 r. do 
01.03.2019 r. 

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

nieprawidłowościami.  
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają przedstawione 
niżej oceny cząstkowe: 
- Warunki wymagane i 

organizacja udzielania 

świadczeń w poradni 

medycyny paliatywnej pod 
względem kryterium 
legalności i rzetelności 
oceniono pozytywnie, 
- Prowadzenie 

dokumentacji medycznej 

zgodnie obowiązującymi 

przepisami prawa pod 
względem kryterium 
legalności, rzetelności i 
celowości oceniono 
pozytywnie z 

nieprawidłowościami, 
ponieważ: ustalono, że w 
żadnej z 40 

Biorąc pod uwagę powyższe 
oceny i uwagi, Śląski 
Oddział Wojewódzki NFZ w 
Katowicach przedstawia 
zalecenie realizowania 
świadczeń zgodnie z 
zapisami § 41 ust. 4 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz.U. z 2015 
r. poz. 2069)  
oraz z treścią § 7 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 
października 2013 r. w 
sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu 
opieki paliatywnej i 
hospicyjnej (t.j. Dz. U. 2018 
r. poz. 742). 
 
Skutki finansowe kontroli: 

brak 



skontrolowanych historii 
choroby pacjentów,  
nie było wpisu dotyczącego 
zlecenia ani udzielenia 
konsultacji psychologicznej.  
Powyższe stanowi o braku 
zgodności z treścią  § 41 ust. 
4 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia  
z dnia 9 listopada 2015 r. w 
sprawie rodzajów, zakresu i 
wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz.U. z 2015 
r. poz. 2069) oraz z treścią § 
7 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 
października 2013 r. w 
sprawie świadczeń 
gwarantowanych  
z zakresu opieki paliatywnej 
i hospicyjnej (t.j. Dz. U. 2018 
r. poz. 742). 
- Sprawozdawanie i 

rozliczanie świadczeń, pod 
względem kryterium 
legalności, rzetelności i 
celowości oceniono 
pozytywnie. 

 


