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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 

12.7310.121.2019
.WKO-II 

Od 31.05.2019 r. 
do 28.06.2019 r. 

Roman Elias, ul. 
Stefana Batorego 
19, 41-506 
Chorzów w 
ramach 
działalności 
leczniczej 
wykonywanej w 
zakładzie 
leczniczym ADO-
MED 2 ROMAN 
ELIAS, adres j.w. 

Podstawowa opieka 
zdrowotna - 
oświadczenia 
składane przez 
świadczeniobiorców  
w przypadku braku 
potwierdzenia 
uprawnień do 
świadczeń w 
systemie eWUŚ. 
Okres objęty 
kontrolą: od 
01.01.2019 r. do 
28.06.2019 r. 

Na podstawie ustaleń 
opisanych w protokole 
kontroli Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach 
skontrolowaną 
działalność ocenia 
pozytywnie z 
uchybieniami.  
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają 
przedstawione niżej 
oceny cząstkowe: 
A. Warunki wymagane 
w zakresie świadczeń 
lekarza, pielęgniarki i 
położnej POZ;  pod 
względem kryterium 
legalności i rzetelności 
oceniono pozytywnie. 
B. Oświadczenia o 
przysługującym 
świadczeniobiorcy 
prawie do świadczeń 
opieki zdrowotnej; pod 
względem kryterium 
legalności i rzetelności 

Biorąc pod uwagę 
powyższe oceny i uwagi, 
Śląski Oddział Wojewódzki 
NFZ w Katowicach 
przedstawia następujące 
zalecenia: 
- przestrzegania zapisów 
art. 50 ust.6 pkt. 1, 7, 8 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 1510), 
- przestrzegania zapisów 
Zarządzenia Nr 
104/2015/DI Prezesa NFZ z 
dnia 29 grudnia 2015 r. 
zmieniające zarządzenie w 
sprawie określenia 
szczegółowych 
komunikatów 
sprawozdawczych XML 
dotyczących deklaracji 
POZ/KAOS, zwrotnych 
wyników weryfikacji 
deklaracji POZ/KAOS, 



oceniono pozytywnie z 
uchybieniami, 
ponieważ: 
w przypadku 3 
Świadczeniobiorców w 
treści oświadczeń nie 
podano danych 
dotyczących imienia i 
nazwiska osoby 
posiadającej prawo do 
korzystania ze 
świadczeń opieki 
zdrowotnej. 
Świadczeniodawca w 
powyższej sprawie 
złożył wyjaśnienia, 
odnosząc się do 
poszczególnych 
przypadków, z których 
wynika, że 
wprowadzenie 
dokumentu było 
niedopatrzeniem  
lub błędem personelu 
rejestracji oraz 
przedstawił dokumenty 
potwierdzające prawo  
do świadczeń i wydruki 
z Rejestru potwierdzeń 
uprawnienia pacjenta. 

zwrotnego rozliczenia 
deklaracji POZ/KAOS. 
 
Skutki finansowe kontroli: 
brak 

 


