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Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w 

Bydgoszczy
02.7320.98.2017.WKZ.AOS od 2017-11-20 do 2017-12-15

Zakład Medyczny "DIAG 

MED PLUS" Sp. z o.o., 

ul.Okrzei 66, 87-800 

Włocławek 

Ocena prawidłowości realizacji umów 

oznaczonych numerami 11-18/W0084/AOS 

oraz 11-18/W0084/ASDK w zakresie zgodności 

stwierdzonego stanu faktycznego z warunkami 

wymaganymi 

od Świadczeniodawcy w ramach przepisów 

dotyczących świadczeń udzielanych w ramach 

diagnostyki onkologicznej i leczenia 

onkologicznego w kontrolowanym okresie.

Okres objęty kontrolą – lata 2016 - 2017.

WYNIKI KONTROLI:

1. Negatywnie

oceniono realizację wymogów w zakresie 

personelu, wyposażenia w sprzęt, dostępu 

do świadczeń oraz innych obowiązków 

formalnych dotyczących organizacji 

leczenia w ramach pakietu 

onkologicznego.

2. Negatywnie oceniono poprawność i 

zasadność wykazywania do zapłaty 

świadczeń diagnostyki wstępnej i 

pogłębionej.

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia dokonać 

przeglądów technicznych rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego 

przez uprawnione podmioty.

2. Świadczenia diagnostyki onkologicznej realizować zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz 

zarządzenia nr 62/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 

czerwca 2016 r. w sprawie  określenia warunków zawierania i realizacji umów w 

rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ze zm.).

SKUTKI FINANSOWE:

1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w 

Bydgoszczy kwotę 129 888,36 zł poprzez korektę raportów statystycznych i 

faktur

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

umowną w wysokości 8 776,29 zł  zł :

- z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających 

wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie,

- z tytułu przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem 

faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych 

środków finansowych, 

- z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym 

dokumentacji medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa.


