
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

Jednostka 

organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca 

kontrolę

Numer postępowania 

kontrolnego

Termin 

przeprowadzenia 

kontroli

Podmiot kontrolowany: 

nazwa i adres

Temat kontroli, okres objęty 

kontrolą
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe 

TWK-I Wrocław DK.TWK-I.7320.017.2022
18.03.2022 r.

-

13.04.2022 r.

Centrum Medyczne Ermed Sp. z 

o.o. ul. Trzebnicka 35, 56-100 

Wołów

Realizacja i rozliczanie świadczeń 

opieki zdrowotnej związanych

z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

Covid-19 w zakresie

transportu sanitarnego 

realizowanego przez zespół co 

najmniej dwuosobowy.

okres objęty kontrolą - od 4 

listopada do 31 grudnia

2021 r.

1. Wykazanie do rozliczenia wyjazdów transportu sanitarnego COVID-19, pojazdami których liczba jest niezgodna 

z Wykazem podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, stanowiącego 

załącznik do obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2021r. w sprawie wykazu podmiotów 

udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Transportowanie i wykazanie do rozliczenia transportu 42 pacjentów, u których nie potwierdzono zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, co jest niezgodne z komunikatem oraz zasadami postępowania, opublikowanym na stronie 

internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.10.2021 r. aktualizowanym w dniu 21.12.2021 r. Zasady 

uruchamiania transportu sanitarnego (zespołu transportowego COVID-19), wykonywanego w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

3. Brak dokumentacji w postaci 22 kart Zlecenia na transport sanitarny i wykazanie do rozliczenia tych świadczeń 

z DOW NFZ. 

1. W przypadku realizacji transportów związanych z COVID-19, finansowanych przez dyrektora właściwego 

oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych 

określonych w komunikatach dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

oraz obwieszczeniach Wojewody Dolnośląskiego.

2. W przypadku realizacji świadczeń związanych z COVID-19, finansowanych przez dyrektora właściwego 

oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia należy przestrzegać przepisów oraz gromadzić 

dokumentację zgodnie z Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia sprawie zasad 

sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli zostaną określone w decyzji administracyjnej Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nałożenia sankcji, o której mowa w art. 61s ust. 2 pkt 3 lit b 

ustawy o świadczeniach, polegającej na zwrocie nie więcej niż 50% środków publicznych przekazanych za 

okres objęty kontrolą, o której mowa w art. 61a ust. 2a ustawy o świadczeniach, wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.


