
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli I kw. 2020 r.

Jednostka organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca kontrolę
Numer postępowania kontrolnego

Termin 

przeprowadzeni

a kontroli

Podmiot kontrolowany: nazwa i adres Temat kontroli, okres objęty kontrolą Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne skutki finansowe / link

Departament Kontroli -

Terenowy Wydział Kontroli III w 

Lublinie

DK.TWK.III.7310.024.2020.DRK
od 2020-10-06

do 2021-02-05

PIOTR KSIĄŻEK, KSIĄŻEK PIOTR NZOZ MED 

COMP LEX, UL. JANA SAPIEHY 2 LOKAL 2, 

20-095 LUBLIN     

Weryfikacja prawidłowości udzielania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne w 

zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń ogólnostomatologicznych 

dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.  

1. Wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej 

wskazują na wielokrotne przedstawienie do płatności 

świadczeń, które zostały udzielone pacjentom. 

2. Wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej 

wskazują na niezasadne przedstawienie do płatności 

świadczeń wykazanych do rozliczenia do 

Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

3. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta 

stwierdzono brak wpisów potwierdzających 

udzielenie świadczeń wykazanych do rozliczenia do 

Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

1. Rzetelnie wykazywać do obciążenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ świadczenia, zgodnie ze stanem faktycznym, warunkami 

zawartych umów oraz obowiązującymi przepisami prawa – termin realizacji zaleceń – na bieżąco.

2. Właściwie kwalifikować świadczenia specjalistyczne – termin realizacji zaleceń – na bieżąco.

3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – termin realizacji zaleceń – na bieżąco.

4. Sporządzić i przesłać do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń korekty sprawozdań 

(raportów statystycznych) zgodnie ze "Specyfikacją skutków statystycznych i finansowych kontroli".

5. Wystawić faktury korygujące, będące skutkiem finansowym kontroli w wersji elektronicznej oraz przesłać je do Lubelskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zaleceń.

6. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. 

Skutki finansowe:

1. Kwota 22 025,13 zł tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 

2016, poz.1146 z późn. zm.).

2. Kwota 11 789,65 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. 

zm.).

Departament Kontroli -

Terenowy Wydział Kontroli III w 

Lublinie

DK.TWK.III.7320.032.2020.DRK
od 2020-12-01

do 2021-01-28

OKULISTYKA S.C., UL. SKAUTÓW 11B/21, 20-

055 LUBLIN

Prawidłowość realizacji umowy w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresach: 

03.4450.032.02 – ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia, oraz 03.4640.032.02 –  

urologia - zespół chirurgii jednego dnia.

W obszarach:

1. Poprawność realizacji i rozliczania świadczeń, w tym zastosowanych procedur 

medycznych, w ramach grupy JGP M14 – średnie zabiegi górnej części układu 

rozrodczego.

2. Poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej świadczeń sprawozdanych grupą 

JGP M14, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r.

3. Spełnianie wymaganych warunków dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w 

trybie leczenia jednego dnia w kontrolowanych zakresach, dotyczących personelu, dostępu 

do badań, sprzętu oraz posiadania stosownych pomieszczeń, w tym odpowiednio 

wyposażonego bloku operacyjnego, określonych w aktualnym rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, pod kątem 

zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i jakości udzielanych świadczeń.

Okres objęty kontrolą: od 01.11.2020 r. do „stan na okres objęty kontrolą”.

Sprawozdaną procedurę (ICD-9) istotną dla procesu 

grupowania zakodowano niezgodnie z dokumentacją 

medyczną oraz załącznikami do obowiązujących 

zarządzeń Prezesa NFZ.

1. Rzetelnie wykazywać do obciążenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ świadczenia, zgodnie ze stanem faktycznym, warunkami 

zawartych umów oraz obowiązującymi przepisami prawa – termin realizacji zaleceń – na bieżąco.

2. Sporządzić i przesłać do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń korekty sprawozdań 

(raportów statystycznych) zgodnie ze "Specyfikacją skutków statystycznych i finansowych kontroli".

3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. 

Skutki finansowe:

1. Kwota 426 612,60 zł tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 

2016, poz.1146 z późn. zm.).

2. Kwota 8 997,81 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 

września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. 

zm.).

Departament Kontroli -

Terenowy Wydział Kontroli III w 

Lublinie

DK.TWK.III.7320.033.2020.DRK
od 2020-12-02

do 2021-02-12

STOMATOLOGIA MILATEK EMILIA LIPIEC, 

UL. STRAŻACKA 7, 22-335 ŻOŁKIEWKA-

OSADA

Weryfikacja prawidłowości udzielania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne w 

zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń ogólnostomatologicznych 

dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.

1. Wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej 

wskazują na wielokrotne przedstawienie do płatności 

świadczeń, które zostały udzielone pacjentom. 

2. Wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej 

wskazują na niezasadne przedstawienie do płatności 

świadczeń wykazanych do rozliczenia do 

Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

3. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta 

stwierdzono brak wpisów potwierdzających 

udzielenie świadczeń wykazanych do rozliczenia do 

Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

1. Sporządzić i przesłać do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń korekty sprawozdań 

(raportów statystycznych) zgodnie ze "Specyfikacją skutków statystycznych i finansowych kontroli".

2. Wystawić faktury korygujące, będące skutkiem finansowym kontroli w wersji elektronicznej oraz przesłać je do Lubelskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zaleceń.

3. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. 

Skutki finansowe:

1. Kwota 9 244, 83 zł tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 

2016, poz.1146 z późn. zm.).

2. Kwota 4 690,90 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 

września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. 

zm.).

Departament Kontroli -

Terenowy Wydział Kontroli III w 

Lublinie

DK.TWK.III.7310.034.2020.DRK

od 2020-12-01

do 2021-03-15

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "STOM-MED" BEATA 

DOŁOMISIEWICZ, UL. GRANICZNA 73, 22-

400 ZAMOŚĆ

Weryfikacja prawidłowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

1. W indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta 

stwierdzono brak wpisów potwierdzających 

udzielenie świadczeń wykazanych do rozliczenia do 

Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

2. Wpisy w kontrolowanej indywidualnej 

dokumentacji medycznej wskazują na niezasadne 

przedstawienie do płatności świadczeń wykazanych 

do rozliczenia do Lubelskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ tj.:

- we wszystkich przypadkach brak wpisu 

rozpoznania choroby lub problemu zdrowotnego 

będących wskazaniem do wykonania ww. 

świadczenia,

- brak nazwy leku niezbędnego do zastosowania w 

procesie leczniczym, co oznacza brak wykonania 

pełnej procedury.

1. Rzetelnie wykazywać do obciążenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ świadczenia, zgodnie ze stanem faktycznym, warunkami 

zawartych umów oraz obowiązującymi przepisami prawa – termin realizacji zaleceń – na bieżąco.

2. Właściwie kwalifikować świadczenia specjalistyczne – termin realizacji zaleceń – na bieżąco.

3. Sporządzić i przesłać do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń korekty sprawozdań 

(raportów statystycznych) zgodnie ze "Specyfikacją skutków statystycznych i finansowych kontroli".

4. Wystawić faktury korygujące, będące skutkiem finansowym kontroli w wersji elektronicznej oraz przesłać je do Lubelskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zaleceń.

5. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. 

Skutki finansowe:

1. Kwota kwota 26 544,61 zł tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. 

2020, poz. 320 z późn. zm.).

2. Kwota 5 668,07 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 

września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 320 z późn. 

zm.).
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Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli I kw. 2020 r.

Jednostka organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca kontrolę
Numer postępowania kontrolnego

Termin 

przeprowadzeni

a kontroli

Podmiot kontrolowany: nazwa i adres Temat kontroli, okres objęty kontrolą Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne skutki finansowe / link

Departament Kontroli -

Terenowy Wydział Kontroli III w 

Lublinie

DK.TWK.III.7320.035.2020.DRK
od 2020-12-16

do 2021-02-01

ŁUKASZ ŁUCZAK 20-454 LUBLIN, UL. 

TRAUGUTTA 9, PROWADZĄCY 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKŁADZIE 

LECZNICZYM: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ „GIN-MED” 24-200 

BEŁŻYCE, UL.LUBELSKA 39

Realizacja i rozliczanie świadczeń zabiegowych realizowanych w ramach umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 

w zakresie: świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii - zakres skojarzony z 

02.1450.001.02.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Nie udokumentowano 161 (83,85%) świadczeń 

wykazanych do płatności do Lubelskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ udzielonych pacjentkom w 

okresie objętym kontrolą.

1. Rzetelnie dokumentować i wykazywać do obciążenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ świadczenia, zgodnie ze stanem faktycznym, 

warunkami zawartych umów oraz obowiązującymi przepisami prawa - termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

2. Sporządzić i przesłać do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń korekty sprawozdań 

(raportów statystycznych) zgodnie ze "Specyfikacją skutków statystycznych i finansowych kontroli".

3. Wystawić faktury korygujące, będące skutkiem finansowym kontroli w wersji elektronicznej oraz przesłać je do Lubelskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zaleceń.

4. Dokonać wpłaty kwoty, będącej skutkiem finansowym kontroli. 

Skutki finansowe:

1. Kwota 59 515,56 zł tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 

2016, poz. 1146 z późn. zm.)

2. Kwota 3 407,28 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 2 lit. c załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 

września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. 

zm.).
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Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli I kw. 2020 r.

Jednostka organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca kontrolę
Numer postępowania kontrolnego

Termin 

przeprowadzeni

a kontroli

Podmiot kontrolowany: nazwa i adres Temat kontroli, okres objęty kontrolą Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne skutki finansowe / link

Departament Kontroli -

Terenowy Wydział Kontroli III w 

Lublinie

DK.TWK.III.7320.036.2020.DRK
od 2020-12-09

do 2021-01-07

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ TWOJE ZDROWIE WICHA - 

SPÓŁKA PARTNERSKA, 20-601 LUBLIN, UL. 

TOMASZA ZANA 14

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka 

zdrowotna w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli.

Brak nieprawidłowości.

W związku ze stwierdzonymi utrudnieniami, obecną sytuacją epidemiczną oraz udzielaniem w większości przypadków świadczeń medycznych 

poprzez teleporadę, zaleca się rozważenie możliwości zmiany organizacji pracy oraz zwiększenie dostępności udzielania świadczeń medycznych 

poprzez podpięcie co najmniej jednej dodatkowej linii telefonicznej do podmiotu leczniczego. Termin realizacji zaleceń – niezwłocznie.

Departament Kontroli -

Terenowy Wydział Kontroli III w 

Lublinie

DK.TWK.III.7320.001.2021.DRK
od 2021-01-11

do 2021-01-19

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

UL. PRZEMYSŁOWA 4A, 24-300 OPOLE 

LUBELSKIE 

Realizacja Narodowego Programu Szczepień Covid 19 i rozliczanie produktów 

wprowadzonych w załączniku nr 1 do Zarządzania Nr 205/2020/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w 

sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Biul. Inf. 

NFZ z 2020 r. poz. 205).

Okres objęty kontrolą: 30.12.2020 r.

Brak nieprawidłowości.

Mając na względzie fakt, iż w toku kontroli zmianie uległa treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316) zaleca się realizowanie 

szczepień ochronnych przeciwko Covid 19 w kolejności wynikającej z rozdziału 3a „Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19”rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 91) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Departament Kontroli -

Terenowy Wydział Kontroli III w 

Lublinie

DK.TWK.III.7320.002.2021.DRK
od 2021-01-12

do 2020-01-20

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE, 21-

200 PARCZEW, UL. KOŚCIELNA 136

Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 i rozliczanie produktów 

wprowadzonych w załączniku nr 1 do Zarządzania Nr 205/2020/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w 

sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Biul. Inf. 

NFZ z 2020 r. poz. 205).

Okres objęty kontrolą: 28.12.2020 r. 05.01.2021 r.

Brak nieprawidłowości.

Mając na względzie fakt, iż w toku kontroli zmianie uległa treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316) zaleca się realizowanie 

szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w kolejności wynikającej z rozdziału 3a „Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19” 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 91) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Departament Kontroli -

Terenowy Wydział Kontroli III w 

Lublinie

DK.TWK.III.7320.004.2021.DRK
od 2021-01-25

do 2021-02-26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU 

PODLASKIM,UL.WISZNICKA 111, 21-300 

RADZYŃ PODLASKI

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia w 

szpitalnym oddziale ratunkowym w kontekście odmowy przyjęcia pacjenta w stanie 

zagrożenia zdrowia i życia przywiezionego przez Zespół Ratownictwa Medycznego do 

SOR SPZOZ w Radzyniu Podlaskim ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski w dniu 

10.01.2021 r.

Okres objęty kontrolą: stan na dzień 10.01.2021 r.

1. Odmowa przyjęcia do SOR przywiezionego przez 

Zespół Ratownictwa Medycznego pacjenta w stanie 

nagłym, pomimo wskazań medycznych.

2. Nie podjęto działań mających na celu uzgodnienie 

przyjęcia pacjenta w innym podmiocie leczniczym.

3. W zbiorczej dokumentacji medycznej stwierdzono 

brak wpisu dotyczącego odmowy przyjęcia pacjenta 

przetransportowanego do SOR.

1. Niezwłocznie udzielać świadczeń zdrowotnych osobom, które potrzebują natychmiastowego ich udzielenia ze względu na zagrożenie życia lub 

zdrowia, w szczególności przywiezione przez zespoły ratownictwa medycznego, a w przypadku braku możliwości udzielenia świadczeń opieki 

zdrowotnej określonych w umowie, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, zapewnić 

pacjentom w stanie nagłym, udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę, zgodnie z: art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy o 

świadczeniach - odpowiednio, art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 33 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, § 2 ust. 1 pkt 1 lit a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

szpitalnego oddziału ratunkowego. Termin realizacji zalecenia: na bieżąco. 

2. Przestrzegać prawa pacjenta do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, zgodnie z 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 849) w związkuz § 3 ust. 3 

Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 

września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Termin realizacji zalecenia: na bieżąco. 

3. Dokonywać wpisów w prowadzonej zbiorczej dokumentacji medycznej niezwłocznie powystąpieniu zdarzenia kwalifikującego do dokonania 

wpisu. Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Skutki finansowe:

1. Kwota 18 376,80 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 lit. d OWU w zw. z art. 45a ustawy z dnia 8 września 2006 

r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.) oraz w zw. z § 5 ust. 1 oraz ust. 10 umowy nr 03-00-00418-

21-03 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wraz z 

aneksami w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.

2. Kwota 735,07 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. d OWU oraz w zw. z § 5 ust. 1 oraz ust. 10

umowy nr 03-00-00418-21-03 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej wraz z aneksami w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Departament Kontroli -

Terenowy Wydział Kontroli III w 

Lublinie

DK.TWK.III.7320.005.2021.DRK
od 2021-02-01

do 2021-02-26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE, 22-200 

WŁODAWA, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 64

Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 i rozliczanie produktów 

wprowadzonych w załączniku nr 1 do Zarządzania Nr 205/2020/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w 

sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Biul. Inf. 

NFZ z 2020 r. poz. 205).

Okres objęty kontrolą: od 30.12.2020 r. do 06.01.2021 r.

Brak nieprawidłowości.

1. Zaleca się realizowanie szczepień ochronnych przeciwko Covid 19 w kolejności wynikającej z rozdziału 3a „Szczepienia ochronne przeciwko 

COVID-19” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316, z późn. zm.). Termin realizacji: na bieżąco.

2. Planować i organizować realizację szczepień przeciwko COVID-19 w sposób przejrzysty i uporządkowany, umożliwiający weryfikację 

prawidłowości ich prowadzenia na każdym etapie. Termin realizacji: niezwłocznie.

Departament Kontroli -

Terenowy Wydział Kontroli III w 

Lublinie

DK.TWK.III.7320.006.2021.DRK
od 2021-02-03

do 2021-02-26

ARION SZPITALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

DPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, 04-

854 WARSZAWA, UL. KAZIMIERZA KRÓLA 
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Realizacja Narodowego Programu Szczepień Covid 19 i rozliczanie produktów 

wprowadzonych w załączniku nr 1 do Zarządzania Nr 205/2020/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w 

sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Biul. Inf. 

NFZ z 2020 r. poz. 205).

Okres objęty kontrolą: od 28.12.2020 r. do 14.01.2021 r.

Brak nieprawidłowości.

Przeprowadzanie szczepień zgodnie z przepisami rozdziału 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 , z późn. zm.), w brzmieniu 

obowiązującym na dzień szczepień.
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