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2019-05-30 

do 2019-06-28

Asklepios-Medica s.c. Ewa 

Mularska,   Mateusz Mularski, ul. 

Marii Skłodowskiej Curie 26, 85-

224 Bydgoszcz

Prawidłowość realizacji wieloletniej umowy nr 17-

22/0267/ZPO 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 

zaopatrzenie w wyroby medyczne, zawartej na 

2019 rok 

w dniu 20 grudnia 2018 roku, w zakresie 

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, kod 

4.12.97003309 

i zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem 

środków pomocniczych z protetyki słuchu i optyki 

okularowej, kod 4.12.97103309. 

Postępowaniem kontrolnym objęto:

• kwalifikacje oraz harmonogram czasu pracy 

personelu udzielającego świadczeń,

• wyposażenie oraz stan lokali w którym 

realizowana jest umowa, 

• sposób zaopatrywania pacjentów w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Okres objęty kontrolą: 2019 rok

WYNIKI KONTROLI:

1. Negatywnie 

oceniono spełnianie 

warunków wymaganych dla 

realizacji przedmiotowych 

świadczeń w zakresie 

kwalifikacji oraz 

harmonogramu czasu pracy 

personelu udzielającego 

świadczeń. 

2. Pozytywnie

oceniono stan lokalu 

zgłoszonego do realizacji 

zawartej umowy.

3. Pozytywnie z 

nieprawidłowością 

oceniono sposób 

zaopatrywania pacjentów w 

przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze. 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Realizować obowiązującą umowę zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 załącznika do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1146 ze zm.) oraz załącznikiem 7 lp. 1 i 3 Zarządzenia 

Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 

2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 

świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (ze zm.).

W szczególności nie dopuszczać do sytuacji, gdy w godzinach realizacji 

harmonogramu zgłoszonego do umowy, zaopatrzenie pacjentów realizują osoby 

nieposiadające kwalifikacji, bądź nie zgłoszone do Funduszu.

SKUTKI FINANSOWE:

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

umowną w wysokości: 778,71  zł :

- z tytułu nieudzielenia świadczeń w czasie lub miejscu wskazanym w  umowie 

skutkującym brakiem dostępności do świadczeń (pkt 2 lit. a)

- z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających  

wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie (pkt 3 lit. h)


