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Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7320.074.2021 

od 29 grudnia 2021 r. 
do 21 lutego 2022 r. 

Dariusz Zimowski 
prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą: 

DARIUSZ ZIMOWSKI 
"MEDICOMPLEX" 

 z miejscem wykonywania 
działalności gospodarczej: 

Mosina (62-050)  
ul. Konopnicka 33, 

udzielający świadczeń 
w ramach działalności 

leczniczej wykonywanej 
 w zakładzie leczniczym: 

MEDICOMPLEX,  
w komórce organizacyjnej: 

Poradnia Lekarza POZ, 
Mosina (62-050),  

ul. Wawrzyniaka 4 

Temat kontroli: Realizacja umowy o 
udzielanie świadczeń gwarantowanych w 
rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w 
zakresie: świadczenia lekarza POZ. 
Okres objęty kontrolą: dni: 26 maja 2021 r., 
2 czerwca 2021 r., 29 grudnia 2021 r. oraz  
2 lutego 2022 r. 

1. Warunki realizacji szczepień ochronnych dzieci w 
dniach: 29 grudnia 2021 r. i 2 lutego 2022 r. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej 
obszarze oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 
Ustalone nieprawidłowości polegały na braku na 
zewnątrz i wewnątrz budynku informacji dla pacjentów 
dotyczącej realizacji szczepień ochronnych dzieci w 
Poradni POZ. 
2. Organizacja szczepień ochronnych dzieci, okres 
objęty kontrolą: 26 maja 2021 r., 2 czerwca 2021 r. oraz 
w dniach kontroli w miejscu udzielania świadczeń, tj. 29 
grudnia 2021 r. oraz 2 lutego 2022 r. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej 
obszarze oceniono pozytywnie. 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w 
Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 
1. Opracować i umieścić w Poradni POZ harmonogram pracy 
personelu lekarskiego, z którego jednoznacznie wynikać będzie 
zapewnienie rozdzielności czasowej udzielania świadczeń 
dzieciom zdrowym od świadczeń udzielanych chorym – termin 
realizacji zalecenia: niezwłocznie. 
2. Z uwagi na brak możliwości separacji przestrzennej, Narodowy 
Fundusz Zdrowia wnosi o rozważenie opracowania w przyszłości 
wewnętrznej procedury (instrukcji) regulującej organizację 
szczepień dzieci – w przypadku opracowania ww. dokumentu, 
wnosi się o informację w tym zakresie. 
Skutki finansowe: kara umowna: 876,36 zł. 


