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Centrala 

Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli  

Terenowy Wydział 
Kontroli II  

w Bydgoszczy 

DK.TWK-
II.7320.021..2021.

REH 

Od 26.04.2021r. 
do 31.05.2021 r. 

 
Wielospecjalistyczny 

Szpital Miejski im. dra 

Emila Warmińskiego – 
Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, ul. 
Szpitalna 19 

85-826 Bydgoszcz 

 
Realizacja umowy o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 
rodzaju leczenie szpitalne 

– świadczenia 

podstawowego szpitalnego 
systemu zabezpieczenia 

świadczeń opieki 

zdrowotnej, w zakresach: 
rehabilitacja dzieci z 

zaburzeniami wieku 

rozwojowego w 
ośrodku/oddziale 

dziennym, rehabilitacja 

neurologiczna, 
świadczenia w zakresie 

kardiologii. 

 

Okres objęty kontrolą: od 

01.04.2020 r. do 

26.04.2021 r. 

 
Spełnianie warunków realizacji świadczeń, w części 

dotyczącej personelu medycznego zgłoszonego 

do udzielania świadczeń oraz dostępność do świadczeń 
 

Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji 

dokonano następujących ustaleń: 
1. Zaprzestanie działalności Oddziału Dziennego 

Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku 

Rozwojowego w okresie od 01.04.2020 r. (początek 
okresu objętego kontrolą) do 25.05.2020 r. oraz od 

25.09.2020 r. do 30.11.2020 r. bez powiadomienia 

Dyrektora K-P OW NFZ, co stanowi naruszenie zapisu 
§ 9 ust. 5 ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik 

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

2. Brak terapeuty zajęciowego w okresie od 01.12.2020 

r. do 26.04.2021 r. oraz braku fizjoterapeuty 

w miesiącu lutym 2021 r. na Oddziale Dziennym 

Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku 
Rozwojowego, co stanowi naruszenie zapisów 

załącznika nr 1 Wykaz oraz warunki realizacji 

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 
leczniczej (pkt 3b) do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. 
 

 
ZALECENIA POKONTROLNE: 

1. Przestrzegać obowiązku 

powiadamiania dyrektora OW NFZ o 
przerwach w udzielaniu świadczeń, 

zgodnie z zapisami rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

Termin realizacji: na bieżąco. 
2. Zapewnić udzielanie świadczeń w 

Oddziale Dziennym Rehabilitacji 

Dzieci z Zaburzeniami Wieku 
Rozwojowego przez personel 

medyczny zgodny z warunkami 

wskazanymi w obowiązującym 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia w 

sprawie świadczeń gwarantowanych 

zakresu rehabilitacji leczniczej. 

Termin realizacji: na bieżąco. 

 

SKUTKI FINANSOWE: 
2 262,89 zł - tytułem kary umownej  

 


