
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.028.2021 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK-XII.7320.028.2021 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Od 01.06.2021 r. do 09.07.2021 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, wykonującego 
działalność leczniczą w zakładzie leczniczym: Szpital SP ZOZ w Lublińcu, adres j.w. 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: choroby wewnętrzne – hospitalizacja, świadczenia w 
zakresie gruźlicy i chorób płuc i świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc - świadczenia 
pierwszorazowe. Okres objęty kontrolą: od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenił realizację w okresie od 01.07.2020 r. do 
30.09.2020 r. kontrolowanej umowy nr 123/100402/03/8/2020 z dnia 16.01.2020 r. w rodzaju leczenie szpitalne 
– świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w 
zakresach: 03.4000.030.02 - choroby wewnętrzne – hospitalizacja, 02.1270.001.02 - świadczenia w zakresie 
gruźlicy i chorób płuc oraz 02.1270.401.02 - świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc - świadczenia 
pierwszorazowe, 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 obszary: 
1. Organizacja udzielania świadczeń. 
 
Pozytywnie z nieprawidłowościami pod względem legalności i rzetelności oceniono: 
1. Spełnienie warunków realizacji świadczeń w części dotyczącej personelu medycznego, ponieważ nie 
zapewniono realizacji świadczeń przez pielęgniarki według wskaźników zatrudnienia w wymiarze 0,6 na łóżko 
(oddziały o profilu zachowawczym) w Oddziale Chorób Wewnętrznych. 



Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
1. Podjęcie działań w zakresie zapewnienia realizacji świadczeń przez pielęgniarki w wymiarze czasu pracy 
odpowiadającym równoważnikowi co najmniej 0,6 etatu na 1 łóżko. Termin realizacji: niezwłocznie. 
2. Podjęcie działań w zakresie zapewnienia realizacji świadczeń pielęgniarskich w uwzględnieniem 
równoważnika co najmniej 2 etatów pielęgniarek o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie specjalizacji i kursów 
kwalifikacyjnych. Termin realizacji: do dnia 31 grudnia 2021 r. 
 
Skutki finansowe: 
Kwota 8 133,25 zł naliczona na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit h załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. w zw. 
z § 5 ust. 1 umowy nr 123/100402/03/8/2020 z dnia 16.01.2020 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 
systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tytułem kary umownej za 
ustalone nieprawidłowości. 

 


