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Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Centrum Medyczne 

Gizińscy w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. 

Leśna 9A, 85-676 Bydgoszcz

Ocena prawidłowości realizacji 

umowy w rodzaju leczenie szpitalne 

w zakresie chirurgia dziecięca - 

hospitalizacja planowa w tym:

1. Personel lekarski zgłoszony do 

umowy

2. Prowadzenie list oczekujących

Okres objęty kontrolą:

- obszar 1 – 2018 rok

- obszar 2 – lata 2017-2018

WYNIKI KONTROLI:

1. Negatywnie ocenia się sposób 

realizacji umowy w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie chirurgia 

dziecięca - hospitalizacja planowa w 

zakresie personelu lekarskiego

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Usunąć stwierdzone nieprawidłowości dotyczące warunków realizacji świadczeń 

gwarantowanych 

w rodzaju leczenie szpitalne w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych 

zaleceń pokontrolnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we 

wszystkie dni tygodnia z uwzględnieniem profilu oddziału. 

W przypadku nieusunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie, Dyrektor Oddziału 

Wojewódzkiego Funduszu, zgodnie z zapisami § 36 ust. 2 w związku z § 36 ust. 1 

pkt 4 OWU, może rozwiązać umowę w części albo w całości, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia.

2. Powołać Zespół Oceny Przyjęć oraz określić jego kompetencje w sposób zgodny 

z zapisami § 21 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

SKUTKI FINANSOWE:

1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę 

umowną w wysokości 5 050,01 zł :

- z tytułu nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie 

(niezapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia),

- z tytułu nieprowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia lub 

prowadzenia tych list w sposób naruszający przepisy prawa,

- z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających 

wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie (niezgłoszenie 

zmian w potencjale wykonawczym w terminie określonym w OWU).


