
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nr DK.TWK-XII.7320.033.2021 

Jednostka organizacyjna 
NFZ przeprowadzająca 
kontrolę 

Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli XII w Katowicach, Narodowy Fundusz Zdrowia 

Numer postępowania 
kontrolnego 

DK.TWK-XII.7320.033.2021 

Termin przeprowadzenia 
kontroli 

Od 01.07.2021 r. do 15.11.2021 r. 

Podmiot kontrolowany: 
nazwa i adres 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,41-940 Piekary 
Śląskie, ul. Bytomska 62. 

Temat kontroli, okres 
objęty kontrolą 

Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 i rozliczanie produktów wprowadzonych w załączniku nr 
1 do zarządzenia nr 187/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad 
sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (ze. zm.).  
Okres objęty kontrolą: od 28.12.2020 r. do 03.03.2021 r. 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie ocenia realizację w okresie 28.12.2020 r. - 03.03.2021 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, celowości i rzetelności oceniono: 
1. Weryfikacja prawidłowości realizacji zadań finansowych ze środków publicznych związanych z Narodowym Programem 

Szczepień przeciw COVID-19 w zakresie organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w 
związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 oraz ich dostępności; 

2. Weryfikacja prawidłowości realizacji zadań finansowych ze środków publicznych związanych z Narodowym Programem 
Szczepień przeciw COVID-19 w zakresie rozliczania produktów dotyczących szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w ramach 
próby objętej kontrolą. 

Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Zalecenia pokontrolne: 
Mając na względzie ocenę ogólną oraz powołane wyżej oceny cząstkowe wynikające z ustaleń kontroli, Narodowy Fundusz 
Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach nie wydał zaleceń. 



 
Skutki finansowe: 
- Brak 

 


