
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLII PRZEPROWADZONYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM 
ZAKŁADZIE LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH „ Moja Przychodnia”  

W OKRESIE OD 01.01.2020 r.– 31.12.2020 r. 
 

Lp. 
Nazwa jednostki 

kontrolującej 
Termin kontroli Zakres kontroli i wnioski kontrolującego 

1 
Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w 

Katowicach 
06.02.2020 

Kontrola podstawowej jednostki medycyny pracy : wykonanie badań uczniów i 
kandydatów do szkoły DNSZ/074/99/2020 bez zastrzeżeń 

2 
Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w 

Katowicach 
27.02.2020 

Kontrola podstawowej jednostki medycyny pracy : tryb, zakres, jakość udzielanych 
świadczeń zdrowotnych oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej protokół 
DNSZ/074/178/2020 bez zastrzeżeń. 

3 
Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w 

Katowicach 
14.09.2021 

Kontrola podstawowej jednostki medycyny pracy : wykonanie badań uczniów i 
kandydatów do szkoły DNSZ/074/647/2020 bez zastrzeżeń 

4 
Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w 

Katowicach 
30.09.2021 

Kontrola podstawowej jednostki medycyny pracy : wykonanie badań uczniów i 
kandydatów do szkoły DNSZ/074/695/2020 bez zastrzeżeń 

5 

Narodowy Instytut 
Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie 
Państwowy Instytut 

Badawczy COK 

11.09.2020 

Kontrola jakości wykonywanych badań mammograficznych –pracownia mammografii w 
Przychodni Nr 1 – pracownia mammograficzna realizuje badania profilaktyczne w 
ramach „Programu profilaktyki raka piersi „ w zakresie ocenianych parametrów w sposób 
prawidłowy.  

6 
Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w 

Katowicach 
16.10.2020 

Kontrola podstawowej jednostki medycyny pracy : wykonanie badań uczniów i 
kandydatów do szkoły DNSZ/074/739/2020 bez zastrzeżeń 

7 
Śląski Oddział 

Wojewódzki NFZ 
27.10.2021  

Weryfikacja dostępności  do świadczeń POZ w Przychodni nr 3 i w Przychodni nr 13- 
utrudniony dostęp telefoniczny z rejestracją oraz ograniczenie możliwości umówienia się 
na wizytę w miejscu.  
Zalecenia: zmiana organizacji pracy poradni poprawiająca dostęp do teleporad. 



 
 
 
Informacje wytworzył: 
KATARZYNA BŁOTNY 
TEL.32/2595169 
e-mail:  blotnyk@spzla-katowice.pl 
Czas wytworzenia informacji: 31.12.2020 r.  

 
 

  
 

Lp. 
Nazwa jednostki 

kontrolującej 
Termin kontroli Zakres kontroli i wnioski kontrolującego 

8 
Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w 

Katowicach 
4.11.2020 

Kontrola podstawowej jednostki medycyny pracy : wykonanie badań uczniów i 
kandydatów do szkoły DNSZ/074/814/2020 bez zastrzeżeń 

9 

Urząd Miasta w 
Katowicach Wydział 

Nadzoru 
Właścicielskiego  

20.11.2020-
30.11.2020 

Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej, stanowiących ogół działań 
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy. 
Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego 

10 
Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w 

Katowicach 
10.12.2020 

Kontrola podstawowej jednostki medycyny pracy : wykonanie badań uczniów i 
kandydatów do szkoły DNSZ/074/938/2020 bez zastrzeżeń 


