
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.009.2021 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK-XII.7320.009.2021 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Od 18.03.2021 r. do 02.06.2021 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o. o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. Okres objęty kontrolą: 10 marca 2021 r.- 16 marca 2021 r. 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenił realizację w okresie 10 marca 2021 r. – 16 marca 2021 r. zadań 
finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach, 
dotyczących organizacji, sposobu i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności 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. Zweryfikowanie poziomu obłożenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem 

SARS-CoV-2. 
 
Negatywnie pod względem legalności i rzetelności oceniono: 

1. Zapewnienie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, zgodnie z 
wydanym poleceniem albo nałożonym obowiązkiem przez właściwy organ (tj.: Wojewoda, Minister 
Zdrowia), ponieważ Szpital w kontrolowanym okresie nie zapewniał realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie na II 
poziomie zabezpieczenia 54 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-Cov-2, co narusza z art. 
42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania 
ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U.2020, poz. 1493 z późn.zm.) 



Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
- realizować świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 poprzez zapewnienie na II poziomie zabezpieczenia szpitalnego łóżek dla pacjentów z potwierdzonym 
zakażeniem SARS-Cov-2, w ilości zgodnej z obowiązującą w tym zakresie decyzją Ministra Zdrowia. 
 
Skutki finansowe: 
W związku z opisanymi wyżej nieprawidłowościami należy stwierdzić, iż w stosunku do podmiotu 
kontrolowanego zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 61s ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy o świadczeniach, do 
nałożenia sankcji polegającej na zwrocie do Funduszu nie więcej niż 50% środków publicznych przekazanych 
kontrolowanemu za okres objęty kontrolą, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych. 
Wysokość przedmiotowej sankcji, zgodnie z art. 61s ust. 5 ustawy o świadczeniach, zostanie określona przez 
Prezesa NFZ w drodze decyzji administracyjnej. 

 


