
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 
 

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 / link 

Departament 

Kontroli 

Terenowy Wydział 
Kontroli XIV  

w Olsztynie 

DK.TWK-XIV.7320.007.2021 
2021-06-08 

2021-07-16 

Warsaw Genomics  

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Spółka Komandytowa, 
01-682 Warszawa,  

ul. Kiwerska 33A. 

Realizacja i rozliczanie szczepień 

przeciwko COVID-19 oraz ich 
dostępność. 

 
Okres objęty kontrolą: 

od 10.04.2021 r. do 24.04.2021 r. 

Negatywnie oceniono:  

 dostępność, organizacja i sposób 

udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej wykonywanych  

w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19 oraz ich rozliczanie, 

w ramach próby objętej 
kontrolą. 

1. Szczepienia przeciwko COVID-19 realizować  

w miejscach wskazanych w Wykazie podmiotów 

udzielających świadczeń opieki zdrowotnej 
wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19, zgodnie z § 1 zarządzenia  

Nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie zasad 

sprawozdawania oraz warunków rozliczania 

świadczeń opieki zdrowotnej związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, ze zmianami  

– termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 
2. Przeprowadzać szczepienia przeciwko COVID-19 

na podstawie skierowania, zgodnie z art. 21d 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

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

– termin realizacji zalecenia: na bieżąco. 
3. Przeprowadzać szczepienia przeciwko COVID-19 

w kolejności określonej w § 27 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.)  
– termin realizacji zalecenia: na bieżąco. 

4. W sprawozdaniach dotyczących realizacji 

szczepień przeciwko COVID-19 nie przekazywać 
dwukrotnie tych samych świadczeń. Przekazywać 

dane zgodnie ze stanem faktycznym  

oraz z wymogami określonymi w załączniku nr 2 
do zarządzenia Nr 42/2021/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad 

sprawozdawania oraz warunków rozliczania 
świadczeń opieki zdrowotnej związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, ze zmianami  

– termin realizacji zalecenia: na bieżąco 

 

Skutki finansowe kontroli – nie dotyczy. 

 

 

 


