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Terenowy Wydział Kontroli II w 

Bydgoszczy
DK.TWK-II.7310.019.2019.SOK od 2019-12-09 do 2020-01-09

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu ul. Krzywa 3,

60-118 Poznań, miejsce udzielania 

świadczeń: Ośrodek Dializ nr 58 w 

Toruniu

przy ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 17-22/B0614/SOK z dnia

07.06.2017 r. aneksowanej na okres objęty kontrolą, w rodzaju świadczenia

zdrowotne kontraktowane odrębnie, w zakresie hemodializoterapia (kod 

zakresu: 4.11.413200212), w następujących obszarach:

1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń:

1.1. Personel medyczny udzielający świadczeń - okres objęty kontrolą:

od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku oraz stan na dzień kontroli,

1.2. Sprzęt i aparatura medyczna - okres objęty kontrolą: stan na dzień 

kontroli,

1.3. Wypełnienie pozostałych wymagań koniecznych do realizacji świadczeń - 

okres objęty kontrolą: stan na dzień kontroli.

2. Poprawność realizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń w zakresie

hemodializoterapia - okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie oceniono warunki realizacji umowy w 

zakresie objętym kontrolą dotyczącym personelu 

udzielającego świadczeń.

2. Pozytywnie oceniono warunki realizacji

umowy w zakresie objętym kontrolą dotyczącym sprzętu i 

aparatury medycznej.

3. Pozytywnie oceniono poprawność realizacji, 

sprawozdawania i rozliczania świadczeń w zakresie 

hemodializoterapia w okresie objętym kontrolą

Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił 

następujące zalecenia pokontrolne:

1. Udzielać świadczeń zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej2, zwanym dalej „OWU”

w szczególności dokonywać na bieżąco aktualizacji danych 

zgłoszonych w załączniku nr 2 do umowy.

SKUTKI FINANSOWE:

Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie ocenia

realizację kontrolowanej umowy nr 17-22/B0614/SOK w 

kontrolowanym okresie, w zakresie objętym

niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają 

przedstawione  oceny cząstkowe odnoszące

się do poszczególnych obszarów/ podobszarów objętych badaniem 

kontrolnym.


