
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.TWK-

I.7320.025.2021

08.10.2021 r.

-

29.10.2021 r.

TRIAGE sp. z o.o., ul. Zwycięska 

35/20, 53-033 Wrocław,

miejsce udzielania świadczeń: 

miejsce stacjonowania dwóch 

ambulansów:

ul. Grabiszyńska 35, 53-110 

Wrocław

Realizacja i rozliczanie świadczeń 

opieki zdrowotnej związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem Covid-19 w zakresie

transportu sanitarnego 

realizowanego przez zespół co 

najmniej

dwuosobowy

Okres objęty kontrolą: od 29 

listopada 2020 r. do 31 stycznia 

2021 r.

1.  nieprzedstawieniu przez podmiot kontrolowany Zleceń na Transport Sanitarny dla 

2 Nr Pesel: 74xxxxxxxxxx- transport z dnia 03.12.2020 r.  oraz 90xxxxxxxxxx- 

transport z dnia 07.12.2020 r. 

2.  nieprzedstawieniu dowodów na potwierdzenie zakażeniem SARS-CoV-2 u 1 

osoby o Nr Pesel 90xxxxxxxxx z ogólnej liczby 92 przekazanych do rozliczenia do 

DOW NFZ transportów pacjentów

 3. wykazaniu do rozliczenia do DOW NFZ transportów sanitarnych realizowanych 

jednoczasowo na rzecz 2 pacjentów przez ten sam zespół tym samym pojazdem, z 

uwzględnieniem liczby przewożonych pacjentów, a nie liczby wyjazdów środka 

transportu (w kontrolowanym okresie zrealizowano 6 takich wyjazdów po 2 

pacjentów w pojeździe- rozliczono 12 świadczeń udzielonych na rzecz 12 pacjentów, 

powinno być rozliczonych 6 świadczeń- wykonano 6 wyjazdów).

 4. uruchamianie transportów sanitarnych COVID-19 z pominięciem właściwego 

miejscowo dyspozytora w przypadku 23 spośród 92 przekazanych do rozliczenia do 

DOW NFZ świadczeń w kontrolowanym okresie, co stanowi 25% skontrolowanych 

świadczeń.

1. W przypadku realizacji transportów COVID-19, finansowanych przez dyrektora właściwego oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych określonych w 

komunikacie Zasady uruchamiania transportu sanitarnego

(zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID19, finansowanego 

przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

2.  W przypadku realizacji świadczeń związanych z COVID-19, finansowanych przez dyrektora właściwego 

oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia należy przestrzegać przepisów Zarządzeń Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad

sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązujących w momencie realizacji przedmiotowych świadczeń.

 Skutki finansowe: do decyzji administracyjnej 


