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Terenowy Wydział Kontroli 

II w Bydgoszczy
DK.TWK-II.7320.1.021.2019.REH

od 2019-11-27 

do 2019-12-13

Bydgoskie Centrum 

Diabetologii i Endokrynologii 

w Bydgoszczy Sp. z o.o.,

ul. K.K. Baczyńskiego 17,85-

822 Bydgoszcz

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 18-

22/B0761/REH z dnia 23.03.2018 r.,

aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju 

rehabilitacja lecznicza, w zakresach:

- fizjoterapia ambulatoryjna - kod zakresu 4.05.131020802

- lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - kod 

zakresu 4.05.130020702,

w obszarze spełnianie warunków realizacji świadczeń w 

tym:

1. Personel medyczny udzielający świadczeń: okres objęty 

kontrolą: 01.01.2019 r. do

dnia rozpoczęcia kontroli;

2. Sprzęt i aparatura medyczna: okres objęty kontrolą: stan 

na dzień kontroli

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono

działanie kontrolowanego w zakresie spełnienia 

warunków realizacji świadczeń, pod

kątem personelu medycznego udzielającego świadczeń.

2. Pozytywnie  oceniono działanie

kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków 

realizacji świadczeń, pod kątem

sprzęt i aparatura medyczna.

Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zapewnić do dnia 31 grudnia 2019 r. udzielanie świadczeń przez lekarza rehabilitacji leczniczej zgodnie 

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

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w załączniku 1, wykaz i warunki udzielania 

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, a) lekarska ambulatoryjna opieka 

rehabilitacyjna, 3. Czas pracy poradni: Poradnia jest czynna co najmniej 2 dni w tygodniu, w tym co 

najmniej jeden dzień w przedziale czasowym od 13.00 do 18.00.

2. Przestrzegać obowiązku, zapisanego w § 6 ust.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej3 ,udzielania świadczeń przez 

osoby wykonujące zawody medyczne zgodnie z harmonogramem oraz obowiązku zgłaszania zmian w 

harmonogramie najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie (§ 6 ust. 2 załącznika do ogólnych 

warunków umów).

SKUTKI FINANSOWE:

Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 76,57 zł:

-z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach lub umowie.

Mając na uwadze przepis art. 61u ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych, kwota kary umownej nie podlega pobraniu, ani dochodzeniu z uwagi na jej

wymiar nie przekraczający 500 zł


