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Kujawsko-

Pomorski Oddział 

Wojewódzki NFZ 

w Bydgoszczy

02.7300.064.2018.WKZ.SZP
od 2018-04-06 

do 2018-04-27

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

błogosławionego księdza Jerzego 

Popiełuszki we Włocławku, ul. 

Wieniecka 49, 87-800 Włocławek 

Weryfikacja prawidłowości realizacji umów w następujących 

obszarach:

1) Prawidłowości rozliczenia udzielonych świadczeń 

zdrowotnych poprzez porównanie zgodności danych 

przekazywanych w raportach statystycznych z wpisami w 

dokumentacji medycznej świadczeń sprawozdanych i 

rozliczonych grupami z katalogu JGP: 

a) N01 Poród (kod produktu: 5.51.01.0013001);

b) N02 Poród mnogi lub przedwczesny (kod produktu: 

5.51.01.0013002); 

c) N03 Patologia ciąży lub płodu z porodem > 5 dni (kod 

produktu: 5.51.01.0013003);

2) Prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji 

medycznej objętej kontrolą zgodnie zobowiązującymi 

przepisami.

Umowa nr 13-17/W0303/SZP.

Okres objęty kontrolą – 2016 rok

WYNIKI KONTROLI:

1. Negatywnie oceniono sposób przedstawiania do 

rozliczenia świadczeń związanych z porodem, w 

szczególności w ramach grupy JGP - N03 Patologia ciąży 

lub płodu z porodem > 5 dni (kod produktu: 

5.51.01.0013003).

2. Negatywnie oceniono sposób prowadzenia 

dokumentacji medycznej związanej z porodem.

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia 

pokontrolne:

1. Sprawozdawać i wykazywać do rozliczenia 

świadczenia zgodnie z zasadami określonymi 

w obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w 

sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju leczenie szpitalne. 

2.Dokonać analizy dokumentacji medycznej za lata 

2016-2017 dotyczącej świadczeń rozliczonych 

w ramach grupy JGP N03 pod kątem prawidłowości 

stosowania rozpoznania O36.7 Opieka położnicza 

z powodu żywego płodu w ciąży brzusznej. 

SKUTKI FINANSOWE:

1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę 75 712,00 

zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.

2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ 

w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 

14 582,62 zł:

- z tytułu przedstawienia przez Świadczeniodawcę 

danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na 

podstawie, których Fundusz dokonał płatności 

nienależnych środków finansowych.


