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Kujawsko-Pomorski Oddział 

Wojewódzki NFZ w 

Bydgoszczy

02.7320.139.2018.WKZ.AOS 
od 2018-09-19

do 2018-10-10

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej "Elumed" - Maciej 

Cześnin - Jacek Cześnin w Chodczu, 

Aleja Zwycięstwa 6, 87-860 

Chodecz

Ocena warunków realizacji świadczeń w 

zakresie położnictwa 

i ginekologii, w tym:

• kwalifikacje i harmonogram pracy personelu,

• sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej 

umowy,

• umowy o podwykonawstwo.

Okres objęty kontrolą – 2018 r.

WYNIKI KONTROLI:

1. Negatywnie oceniono fakt niespełniania warunków wymaganych 

dla realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie personelu 

medycznego, harmonogramu pracy, wyposażenia w sprzęt oraz 

zapewnienia dostępu do świadczeń określonych w załączniku nr 1 

(lp.34) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t.j. Dz. U. z 2016 

r., poz. 357 ze zm.).

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Udzielać świadczeń zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie 

11-18/W0092/AOS.

2. Dokonać korekty danych dotyczących sprzętu wykazywanego w 

załączniku nr 2 do umowy 

11-18/W0092/AOS.

3.  Zaktualizować wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 3 

do umowy 11-18/W0092/AOS poprzez pisemne poinformowanie 

Delegatury NFZ we Włocławku o aktualnie zawartych umowach 

o podwykonawstwo wraz z kserokopiami tych umów.

SKUTKI FINANSOWE:

1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy 

nałożył karę umowną w wysokości : 893,09 zł :

- z tytułu nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w 

umowie,

- z tytułu niepodania do wiadomości świadczeniobiorców zasad 

rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 4 

lub 5 OWU (dot. informacji o Rzeczniku Praw Pacjenta),

- z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach 

nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących 

przepisach lub umowie (dot. braku umowy na podwykonawstwo 

w zakresie kolposkopii i krioterapii, niezamieszczenia podwykonawcy w 

załączniku nr 3 do umowy, nieaktualnych danych posiadanego sprzętu 

w umowie, braku aktualnych przeglądów technicznych).


