
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7300.1.022.2021 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK-XII.7300.1.022.2021 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Od 23.04.2021 r. do 05.07.2021 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

MARIUSZ WALECKI MEDI MAX SPECJALISTYCZNY SKLEP ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO, 44-270 Rybnik, ul. 
Górnośląska 2B. 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Zapewnienie pacjentom dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i zaopatrzenie w środki 
pomocnicze. Okres objęty kontrolą od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie ocenił realizację kontrolowanej umowy nr 124/500067/12/2020 
z dnia 19.12.2019 r. w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w zakresach: 12.2970.033.09: zaopatrzenie w 
przedmioty ortopedyczne; 12.2971.033.09: zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków 
pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą 
ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów 
objętych badaniem kontrolnym. 
 
Pozytywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: 
1. Spełnienie warunków realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy dotyczących wymaganych 
kwalifikacji osób realizujących zlecenia, wymienionych w harmonogramie-zasoby, stanowiącym załącznik nr 1 do 
umowy. 
2. Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze z grupy P. lp.: 95, 
96, 98, 99, przysługujące świadczeniobiorcom z uprawnieniami dodatkowymi, na zasadach określonych w art. 47 
ust. 1a i 1b ustawy o świadczeniach, w ramach próby objętej kontrolą. 
3. Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne z grupy P. 
lp.: 127, 129, 130, w ramach próby objętej kontrolą. 
 



Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
Mając na względzie wskazaną w cz. II ocenę ogólną oraz powołane wyżej oceny cząstkowe wynikające z ustaleń 
kontroli, o których mowa w części III wystąpienia pokontrolnego, Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 
61s ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach, nie przedstawia zaleceń pokontrolnych. 
 
Skutki finansowe: 
Brak. 
 

 


