
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

Jednostka 

organizacyjna 

NFZ 

przeprowadza

jąca 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 

TWK-I Wrocław

DK.TWKI.- 

7320.014.2021
30.04.2021 r.

-

30.06.2021 r.

Punkt Szczepień Praktyka 

Chirurgiczna, […]55-040 

Bielany

Wrocławskie, ul. Nektarowa 1.

Dostępność do świadczeń opieki 

zdrowotnej wykonywanych w 

związku

z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 oraz jakość 

sprawozdawanych przez 

świadczeniodawcę danych 

dotyczących produktu

rozliczeniowego: „Szczepienia 

przeciwko SARS-CoV-2 w 

punkcie szczepień

bez transportu pacjenta”, w dniach 

od 01.04.2021r. do dnia 

rozpoczęcia kontroli.

Okres objęty kontrolą: od 

01.04.2021 r. do dnia 30.04.2021

1. Kontrolowany wykazał do rozliczenia z DOW NFZ 59 

świadczeń (szczepienie

przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień bez transportu 

pacjenta) wykonanych 8 kwietnia 2021 r. za które jednocześnie 

pobrał opłatę od osób poddanych szczepieniu, co stanowi

rażące naruszenie art. 21c ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.).

2. Niewyznaczenie terminu podania drugiej dawki szczepionki 

168 osobom

z 228 zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki w okresie od 

01.04.2021 r. do 30.04.2021 r Kontrolowany nie okazał 

kontrolującym na ich wniosek (pierwszy w załączniku do 

zawiadomienia z dnia 30.04.2021 r. i kolejny w emailu z dnia 

07.05.2021 r.) terminów podania drugiej dawki szczepionki dla 

pacjentów zaszczepionych pierwszą dawką w punkcie 

Szczepień Praktyka Chirurgiczna, [...]i 55-040 Bielany 

Wrocławskie ul. Nektarowa 1 w okresie

01.04.2021 r. – 30.04.2021 r., z wyjątkiem 60 osób 

zaszczepionych w dniu 08.04.2021 r.

Termin realizacji: na bieżąco.

1. Prawidłowo rozliczać świadczenia w zakresie „Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 ,w punkcie szczepień bez transportu 

pacjenta” zgodnie z art. 21c ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Bezwzględnie zaprzestać działań polegających na pobieraniu opłat za szczepienia przeciwko COVID-19.

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Planować i organizować realizację szczepień przeciwko COVID-19 w sposób prawidłowy oraz wzmocnić nadzór i wdrożyć 

mechanizmy kontrolne zapewniające przeprowadzenie szczepień, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień szczepień.

Termin realizacji: na bieżąco.

4. Przy realizacji szczepienia pierwszą dawką należy wyznaczać datę podania drugiej dawki szczepienia w sytuacji, gdy wymaga 

tego Charakterystyka Produktu Leczniczego i/lub obowiązujące na dzień przeprowadzenia szczepienia Komunikaty Ministra 

Zdrowia w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19.

Termin realizacji: na bieżąco.

5. Zapewnić dostępność i realizować szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 w kolejności wynikającej z treści rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 861 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień szczepień.

Termin realizacji: na bieżąco.

Ostateczna wysokość skutków finansowych niniejszej kontroli zostanie określona w decyzji administracyjnej Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia w sprawie nałożenia sankcji, o której mowa w art. 61s ust. 2 pkt 3 lit b ustawy o świadczeniach, polegającej na 

zwrocie nie więcej niż 50% środków publicznych przekazanych za okres objęty kontrolą, o której mowa w art. 61a ust. 2a, wraz z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.Łączna wysokość

przedmiotowej sankcji może wynieść maksymalnie do 9 247,24 zł 


