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ZARZĄDZENIE NR  119/2020/DK 

PREZESA  

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

 

z dnia 4 sierpnia 2020 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych  

przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

 

Na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z ust. 5 pkt 21a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu  Nr 58/2019/DK  Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 

4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

zmienionym zarządzeniem Nr 89/2019/DK Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 

5 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 72/2020/DK  Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia 

z dnia 26 maja 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 96/2020/DK Prezesa  Narodowego  Funduszu  

Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10: 

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) program kontroli i zmiany programu kontroli zatwierdza dyrektor Departamentu 

Kontroli lub jego zastępca.”, 

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) program kontroli i zmiany programu kontroli zatwierdza dyrektor Departamentu 

Kontroli lub jego zastępca.”; 

2) w § 19: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zawiadomienie podmiotu kontrolowanego o planowanej kontroli sporządza się 

według wzoru określonego w załączniku nr 5 do zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 

2a.”, 

                                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 
1726, 1818,1905, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695 i 945. 
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku kontroli prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Funduszu, 

zgodnie z art. 61i ust. 4 ustawy o świadczeniach, zawiadomienie podmiotu 

kontrolowanego o planowanej kontroli sporządza się według wzoru określonego 

w załączniku nr 5a do zarządzenia.”; 

3) po załączniku nr 5 do zarządzenia dodaje się załącznik nr 5a do zarządzenia 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. 

 

 

Z up. PREZESA 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

Zastępca prezesa ds. medycznych 

Bernard Waśko 
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UZASADNIENIE 

 

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w zarządzeniu Nr 58/2019/DK Prezesa  

Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresie zatwierdzania programu kontroli oraz 

wprowadzenia nowego załącznika określającego wzór zawiadomienia o kontroli w odniesieniu 

do kontroli, o których mowa w art. 61i ust. 4 ustawy 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.  

Zmiana w zakresie zatwierdzania programów kontroli ma na celu przyspieszenie 

i usprawnienie tego procesu, poprzez rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do 

zatwierdzenia o zastępców Dyrektora Departamentu Kontroli.  

Zmiana wzoru zawiadomienia wynika z konieczności dostosowania działalności 

kontrolnej do obecnych warunków epidemiologicznych w kraju. Zgodnie z art. 61i ust. 4 ustawy 

o świadczeniach kontrolę lub poszczegóne jej czynności można przeprowadzac również 

w jednostkach organizacyjnych Funduszu. Przepisu 61h nie stosuje się, zatem nie okazuje się 

podmiotowi kontrolowanemu upoważnienia. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną oraz 

wznowienie przez Fundusz działań kontrolnych, zaistaniała konieczność prowadzenia kontroli 

w jednostkach organizacyjnych Funduszu z wykorzystaniem wszystkich instrumentów 

prawnych, które stwarza ustawa w zakresie komunikacji elektronicznej z podmiotami 

kontrolowanymi (tzw. „e-kontrola”).  

Nowy wzór zawiadomienia o kontroli jest dostosowany do wymogów kontroli 

prowadzonej bez konieczności wykonywania czynności kontrolnych w podmiocie 

kontrolowanym, bądź z minimalnym zakresem tak wykonywanych czynności. W celu 

zapewnienia transprentnosci przebiegu tak prowadzonego postępowania konieczne jest już na 

etapie zawiadamiania o kontroli poinformowanie podmiotu kontrolowanego o tym w jaki 

sposób będzie prowadzona kontrola. Zważywszy na fakt, że wcześniej instrument wskazany w 

art. 61i ust. 4 nie był stosowany w odnisieniu do całego procesu kontroli, dobrą praktyką 

będzie również rozwinięcie pouczeń odnoszących się do zastosowanego sposobu kontroli. 

Pozwoli to na transparentny przekaz do podmiotu kontrolowanego o powyższym sposobie 

prowadzenia kontroli i tym samym pozwoli na gromadzenie materiału dowodowego, a także 

prezentacji wystąpienia pokontrolnego z zachowaniem standardu bezpieczeństwa 

epidemicznego. 

 


