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Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki 

NFZ w Bydgoszczy
02.7320.54.2017.WKZ.REH

2017-07-31 - 2017-10-

17

Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o., Wieniec-

Zdrój, ul. Brzozowa 1, 87-800 Wieniec-

Zdrój

Ocena warunków wykonywania świadczeń w 

świetle obowiązujących przepisów prawa 

dotyczących udzielania świadczeń w rodzaju 

rehabilitacja lecznicza (m.in. harmonogram, 

kwalifikacje personelu, sprzęt). Umowa nr 

14-17/B8042/REH.   Rok 2017

WYNIKI KONTROLI:

1. Negatywnie oceniono udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy w zakresie lekarska ambulatoryjna 

opieka rehabilitacyjna. 

2. Negatywnie oceniono udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna. 

3. Pozytywnie oceniono zgodność kwalifikacji personelu udzielającego 

świadczeń w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna w 

porównaniu z załącznikiem nr 2 do umowy nr 14-17/B8042/REH. 

4. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zgodność kwalifikacji 

personelu udzielającego świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna w 

porównaniu z załącznikiem nr 2 do umowy nr 14-17/B8042/REH. 

Nieprawidłowością w tym zakresie jest opisanie w zasobach 

Świadczeniodawcy kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń niezgodnie 

ze stanem faktycznym

5. Pozytywnie z uchybieniami oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę 

medyczną. Uchybieniem w tym zakresie są rozbieżności pomiędzy wykazem 

sprzętu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 14-17/B8042/REH a stanem 

faktycznym.

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:   

1. Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w 

Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 

2015 roku w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1146 ze zm.).

2. Realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1522 ze zm.).

3. Zaktualizować harmonogram pracy, kwalifikacje personelu oraz wykaz 

sprzętu stanowiące załącznik nr 2 do umowy 14-17/B8042/REH w rodzaju 

rehabilitacja lecznicza w terminie 14 dni od otrzymanie niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego.

SKUTKI FINANSOWE:

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę 

umowną w wysokości 596,66 zł z tytułu:

- nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie, 

- udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających 

wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie poprzez 

niezgłoszenie zmian w załączniku do umowy - „Harmonogram - zasoby” oraz 

udzielanie świadczeń przez personel inny niż ujęty w wykazie stanowiącym 

załącznik do umowy, ale o wymaganych kwalifikacjach.


