
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Centrala 

Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

Departament 
Kontroli  

Terenowy Wydział 
Kontroli II  

w Bydgoszczy 

DK.TWK-
II.7320.029.2021.

SZP 

19.07.2021 r. - 
10.09.2021 r. 

NOWY SZPITAL 
Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 
ul. Zbożowa 4, 70-653  

Szczecin,  w  ramach  
działalności  zakładu  

leczniczego:  
Niepubliczny  Zakład  

Opieki Zdrowotnej  
"Nowy  Szpital  sp.  z  

o.o."  -  Stacjonarne  i  
całodobowe 

świadczenia  
szpitalne, ul. Wojska 

Polskiego 126, 86-100 
Świecie 

Dostępność do świadczeń 
opieki zdrowotnej w 

kontekście odmów 
przyjęcia pacjentów  

przywożonych  przez  
Zespoły  Ratownictwa  

Medycznego  do  
Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego (SOR) 

Zapewnienie warunków realizacji świadczeń w części 
dotyczącej personelu medycznego udzielającego 

świadczeń – okres objęty kontrolą: 01.05.2021 r. - 
30.06.2021 r 

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 
Dostępność do świadczeń zdrowotnych w kontekście 

odmów przyjęć pacjentów przywożonych przez  
Zespoły Ratownictwa Medycznego – okres objęty 

kontrolą: 10.05.2021 r., 19.05.2021 r., 20.05.2021 r.,  
21.05.2021 r., 23.05.2021 r., 24.05.2021 r., 07.06.2021 

r. oraz 21.06.2021 r 
Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji 

dokonano następujących ustaleń: 
Odmowa  udzielenia  świadczenia  pacjentowi  

przywiezionemu  przez  zespół  ratownictwa  
medycznego  - dotyczy 9 przypadków, co stanowi 

naruszenie: 
- art. 19 ust. 1 i 3 o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych1, 
- art. 33 ustawy z dnia 8 września 2006 o państwowym 

ratownictwie medycznym, 
- art. 15 ustawy o działalności leczniczej, 

-  §  2  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Ministra  
Zdrowia  z  dnia  27  czerwca  2019  r.  w  sprawie  

szpitalnego oddziału ratunkowego. 
 

 
 

 
 

 
 

 

ZALECENIA POKONTROLNE: 
1. Przestrzegać zapisu art. 19 ust. 1 

ustawy o świadczeniach, który 
stanowi, że  w stanach nagłych 

świadczenia opieki zdrowotnej są 
udzielane świadczeniobiorcy 

niezwłocznie, art. 15 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności  

leczniczej  ,  który  stanowi,  że  
podmiot  leczniczy  nie  może  

odmówić  udzielenia  świadczenia  
osobie, która potrzebuje 

natychmiastowego udzielenia takiego 
świadczenia ze względu na zagrożenie 

życia lub zdrowia - termin realizacji 
zalecenia: na bieżąco. 

2. Zapewniać  udzielenie  świadczeń  
opieki  zdrowotnej  przez  innego  

świadczeniodawcę,  w  razie  braku  
możliwości udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej określonych w 
umowie o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej z przyczyn 
leżących po stronie 

świadczeniodawcy lub w związku z 
wystąpieniem siły wyższej,  

zgodnie z zapisami art. 19 ust. 3 
ustawy o świadczeniach - termin 

realizacji zalecenia: na bieżąco.  
3. Postępować  zgodnie  z  zapisami  §  

2  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  
w  sprawie  szpitalnego  oddziału  

ratunkowego,  zapisami art.  33  
ustawy  o  państwowym  ratownictwie 

medycznym w  zakresie ścieżki  
postępowania z pacjentem 

przywiezionym przez Zespoły 
Ratownictwa Medycznego do 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 
termin realizacji zalecenia: na 

bieżąco. 
 

SKUTKI FINANSOWE: 
20 650,71 zł – tytułem kary umownej  

 


