
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.057.2019.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 

12.7320.057.2019
.WKO-II 

Od 10.04.2019 r. 
do 02.05.2019 r. 

Inwest Partner 
Medycyna Sp. z 
o. o., ul. Żniwna 
53,  
43-440 
Goleszów, w 
ramach 
działalności 
leczniczej 
wykonywanej w 
zakładzie 
leczniczym: 
Niepubliczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
Inwest Partner 
Medycyna ul. 
Wolności 24,  
43-440 
Goleszów. 

Podstawowa 
opieka 
zdrowotna. 
Okres objęty 
kontrolą: od 
01.01.2019 r. 
do 02.05.2019 
r. 

Śląski Oddział Wojewódzki 
NFZ w Katowicach 
skontrolowaną działalność 
ocenia pozytywnie z 
nieprawidłowościami.  
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają przedstawione 
niżej oceny cząstkowe. 
A. Harmonogram pracy 
poradni i położnych, 
kwalifikacje personelu pod 
względem kryterium 
legalności i rzetelności  
oceniono pozytywnie z 
nieprawidłowościami, 
ponieważ umieszczona na 
zewnątrz zakładu 
informacja o godzinach 
pracy była niezgodna z 
warunkami zawartej 
umowy, co stanowi 
naruszenie § 11 ust.1 
ogólnych warunków umów. 
B. Dokumentację          pod 
względem kryterium 
legalności, rzetelności i 
celowości oceniono 

Śląski Oddział Wojewódzki 
NFZ w Katowicach 
przedstawia następujące 
zalecenia: 
- zaktualizowanie na 
zewnątrz zakładu 
informacji o godzinach 
udzielania świadczeń 
zgodnie  
z § 11 ogólnych warunków 
umów, 
- prowadzenia 
dokumentacji medycznej 
zgodnie z zapisami 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia  
w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej 
przetwarzania  
z dnia 9 listopada 2015 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 
ze zm.). 
 
Skutki finansowe kontroli: 
brak 



pozytywnie z 
nieprawidłowościami, 
ponieważ wizyty w 
dokumentacji medycznej 
nie były autoryzowane 
przez położną realizującą 
świadczenia, co stanowi o 
braku zgodności  
z §10 ust.1 pkt 3 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej 
przetwarzania z dnia 9 
listopada 2015 r.  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2069). 
Ponadto pieczęć 
identyfikująca zakład i 
oznaczenia dokumentacji 
nie zawierały kodów 
resortowych, o których 
mowa w  §10 ust.1 pkt  1 
lit. b, d, e przywołanego 
powyżej rozporządzenia. 

 


