
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.071.2019.WKO-I 

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 

12.7320.071.2019
.WKO-I 

Od 30.04.2019 r. 
do 08.05.2019 r. 

Instytut 
Medycyny Pracy i 
Zdrowia 
Środowiskowego  
ul. Kościelna 13, 
41-200 Sosnowiec 

Realizacja umowy 
nr 
125/101136/03/8
/2019 z dnia 
15.01.2019 r. w 
rodzaju leczenie 
szpitalne - 
świadczenia 
podstawowego 
szpitalnego 
systemu 
zabezpieczenia 
świadczeń opieki 
zdrowotnej. 
Okres objęty 
kontrolą: od 
01.04.2019 r. do 
08.05.2019 r. 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach 
skontrolowaną 
działalność ocenia 
pozytywnie z 
nieprawidłowościami. 
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają 
przedstawione niżej 
oceny cząstkowe.  
1. OPIS USTALONEGO 
STANU FAKTYCZNEGO 
Śląski OW NFZ ocenia 
pozytywnie z 
nieprawidłowościami 
pod względem legalności  
i rzetelności działalność 
kontrolowanego 
podmiotu w tym obszarze 
z uwagi na następujące 
ustalenia: 
Świadczeniodawca okazał 
do kontroli wydruki z 
systemu „Kadry – Płace 
wersja 4.52.1.0.(6) Asseco 
Poland S.A.” opisane: 

Wobec faktu 
zaprzestania 
działalności medycznej 
Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ  
w Katowicach odstępuje 
od wydania zaleceń 
pokontrolnych. 
 
Skutki finansowe 
kontroli: 
na podstawie § 29 ust. 4 
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 z 
późn. zm.), wezwano do 
zapłaty kary umownej  
w wysokości 2 472,61 zł, 
nałożonej na podstawie 
§ 5 umowy nr 
125/101136/03/8/2019 



„Grafiki czasu pracy dla 
(…) Oddziału Ostrych 
Zatruć, Oddziału 
Toksykologii, Oddziału 
chorób zawodowych”, na 
podstawie których 
ustalono, że występowały 
nieprawidłowości w 
realizacji świadczeń 
pielęgniarskich. Powyższe 
narusza treść § 5 ust.1 
rozporządzenia Ministra z 
dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z 
zakresu leczenia 
szpitalnego (t.j. Dz.U. z 
2017 r., poz. 2295  
ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 
9 ust. 1 załącznika do 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia  
8 września 2015 roku w 
sprawie ogólnych 
warunków umów o 
udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (tj. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1146 z 
późn. zm.)   

z powodu nienależytego 
wykonania jej 
postanowień, w 
terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania. 

 


