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Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK 

Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r. 

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji umów – I kwartał 2019 r.  

 

Jednostka 

organizacy

jna NFZ 

przeprowa

dzająca 

kontrolę 

Numer postępowania 

kontrolnego 

Termin 

przeprowadzen

ia kontroli 

Podmiot 

kontrolowany: 

nazwa i adres 

Temat kontroli, okres 

objęty kontrolą 
Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/link 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7320.141.2018.WKO 09.10.2018 – 

20.12.2018 

ALMED 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

 al. Grunwaldzka 

142, 80-264 

Gdańsk; 

 ALMED 

Przychodnia 

Stomatologiczna  

al. Jana Pawła II 

4A/2,  80-462 

Gdańsk 

Realizacja umów o  

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 

rodzaju leczenie 

stomatologiczne w 

zakresach: 

świadczenia chirurgii 

stomatologicznej i 

periodontologii, 

świadczenia 

ortodoncji dla dzieci i 

młodzieży, 

świadczenia protetyki 

stomatologicznej oraz 

świadczenia 

ogólnostomatologiczn

e. 

Okres objęty kontrolą 

01.01.2017 – 

31.10.2018 

Stwierdzono: 

- przedstawienie przez świadczeniodawcę danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie 

których Fundusz dokonał płatności nienależnych 

środków finansowych; 

- brak rtg/opisu potwierdzającego rozpoznanie i 

celowość wykonania zabiegu; 

- brak badań hist. pat.; 

- świadczenia nie zasadne; 

- świadczenia nieudokumentowane. 

 

 

Zalecenia: 

- wezwanie do  realizacji, rozliczania i 

sprawozdawania świadczeń zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

- rzetelnego sprawozdawania świadczeń 

zawartych w dokumentacji medycznej; 

- korekty raportu statystycznego. 

 

Skutki finansowe: 

- 16.582,03 zł – zakwestionowane środki; 

- 4.180,51 zł  – kary umowne 

 

Łącznie: 20.762,54 zł 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7320.162.2018.WKO 19.11.2018 – 

28.11.2018 

Szpital Św. 

Wincentego a 

Paulo 

ul. Wójta 

Radtkego 1,  81-

348 Gdynia 

Realizacja umowy  o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 

systemie 

podstawowego 

szpitalnego 

zabezpieczenia 

świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie 

szpitalnego oddziału 

ratunkowego. 

Okres objęty kontrolą: 

01.03.2018 – 

31.03.2018 

Stwierdzono: 

- udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach 

nieodpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach lub umowie. 

Zalecenia: 

- wezwanie do podjęcia czynności w celu 

zachowania ciągłości udzielania świadczeń, 

powiadamiając jednocześnie oddział Funduszu o 

zdarzeniu braku możliwości udzielania 

świadczeń, którego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

 

Skutki finansowe: 

- 1.330,98 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 1.330,98 zł  

Pomorski 

OW NFZ 

11.7320.163.2018.WKO 19.11.2018 – 

14.12.2018 

Powiatowe 

centrum Zdrowia 

Realizacja umów o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej – 

Stwierdzono: Zalecenia: 

- wezwanie do skutecznego podejmowania 

działań mających na celu zapewnienie pomocy 
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–Poradnie i 

Pracownie 

 Aleja Armii 

Krajowej 105/106 

 82-200 Malbork  

 Przychodnia w 

Nowym Dworze 

Gdańskim, 

ul. Dworcowa 12 

82-100 Nowy 

Dwór Gdański 

ratownictwo 

medyczne w zakresie 

świadczeń 

udzielanych przez 

zespoły ratownictwa 

medycznego. 

Okres objęty kontrolą: 

01.05.2018 – 

14.12.2018 

- udzielanie świadczeń w sposób rażąco 

nieodpowiadający wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach lub umowie. 

każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowia; 

- w razie braku możliwości udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej przekazania pacjenta 

specjaliście; 

- rzetelnego dokumentowania informacji 

opisujących stan zdrowia pacjenta oraz jego 

danych; 

- prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z 

wymogami Rozp MZ w sprawie dokumentacji 

medycznej; 

- dochowania należytej staranności przy 

sprawozdawaniu danych; 

- podjęcia działań zmierzających do zapewnienia 

parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia 

dla ZRM określonych w art 24 ustawy o ZRM; 

- bieżącego aktualizowania informacji o 

potencjale wykonawczym; 

- dostosowania oznakowania ambulansu typu P; 

- zapewnienia wyposażenia ambulansów ZRM w 

leki ujęte w załączniku nr 1 do rozporządzenia MZ  

w sprawie medycznych czynności ratunkowych i 

świadczeń zdrowotnych innych niż ratunkowe. 

 

Skutki finansowe: 

- 3.890,58 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 3.890,58 zł 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7310.164.2018.WKO 20.11.2018 – 

14.01.2019   

Starogardzkie 

Centrum 

Rehabilitacji 

 ul. Hallera 21/1 

 83-200 Starogard 

Gdański 

Realizacja umów  

o udzielanie 

świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju 

rehabilitacja 

lecznicza, w 

zakresie fizjoterapia 

ambulatoryjna. 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2017 – 

14.01.2019  

Stwierdzono: 

- brak lub nieprowadzenie list oczekujących na 

udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w 

sposób naruszający przepisy prawa; 

- gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, 

w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający 

przepisy prawa; 

- udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach 

nieodpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach lub umowie; 

- niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad 

rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 

11 OWU;  

- błędną liczbę sprawozdanych świadczeń w stosunku do 

faktycznie wykonanych; 

- liczbę świadczeń zrealizowanych niezgodną ze 

zleceniem na skierowaniu; 

Zalecenia: 

- wezwanie do rzetelnego prowadzenia list 

oczekujących; 

- prowadzenia dokumentacji medycznej 

pacjentów w sposób zgodny z przepisami prawa 

obowiązującymi w tym zakresie; 

- bieżącego aktualizowania informacji o 

potencjale wykonawczym; 

- udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach 

odpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach prawa lub w umowie, 

tj. do realizacji zabiegów światłolecznictwa i 

elektrolecznictwa w osobnych pomieszczeniach 

(boksach), posiadających ściany o wysokości co 

najmniej 2,0 m, umożliwiających stosowanie 

wspólnej wentylacji mechanicznej; 

- rozliczania świadczeń faktycznie udzielonych, 

zgodnie ze stanem faktycznym, w tym do 

wykazywania w raportach statystycznych danych 
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osób, które rzeczywiście wykonywały 

świadczenia; 

- korekty raportu statystycznego. 

 

Skutki finansowe: 

- 52,64 zł – zakwestionowane środki; 

- 23.619,59 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 23.672,23 zł 

Pomorski 

OW NFZ  

11.7310.165.2018.WKO 21.11.2018 – 

31.12.2018  

Usługi 

Rehabilitacyjne 

Danuta 

Łuszkiewicz 

ul. Pucka 11 

84-200 

Wejherowo 

Realizacja umów  

o udzielanie 

świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju 

rehabilitacja 

lecznicza, w 

zakresie fizjoterapia 

ambulatoryjna. 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2017 – 

31.12.2018 

Stwierdzono: 

- utrudnianie czynności kontrolnych; 

- udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach 

nieodpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach lub umowie; 

- niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad 

rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 

11 OWU i art. 47 c ustawy o świadczeniach;  

- udzielanie świadczeń w sposób rażąco 

nieodpowiadający wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach lub umowie; 

- gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, 

w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający 

przepisy prawa. 

Zalecenia: 

- wezwanie do umieszczenia wszystkich 

informacji  zgodnie z wymogami zawartymi w § 

11 OWU  i art. 47 c ustawy o świadczeniach we 

wszystkich miejscach udzielania świadczeń; 

- realizacji umowy zgodnie z warunkami 

zawartymi w materiałach ofertowych, w tym do 

zapewnienia dostępu do konsultacji lekarza 

specjalisty; 

- udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach 

odpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach prawa lub w umowie; 

- bieżącego aktualizowania informacji o 

potencjale wykonawczym. 

 

Skutki finansowe: 

- 20.221,89 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 20.221,89 zł 

Pomorski 

OW NFZ  

11.7320.174.2018.WKO 05.12.2018 – 

04.01.2019 

JAKMAR Jakub 

Jersak Usługi 

Rehabilitacyjne  

 ul. Akacjowej 15 

 83-032 Skowarcz  

oraz  ul. gen. 

Józefa 

Wybickiego 32 B 

 80-050 Kolbudy 

Realizacja umów  

o udzielanie 

świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju 

rehabilitacja 

lecznicza, w 

zakresie fizjoterapia 

ambulatoryjna. 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2017 – 

04.01.2019 

Stwierdzono: 

- nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu 

ustalonym w umowie;   

- nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie 

świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób 

naruszający przepisy prawa; 

- niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad 

rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 

11 OWU. 

Zalecenia: 

- wezwanie do udzielania świadczeń zgodnie z 

zapisami OWU /harmonogramem pracy/; 

• zgłaszania przerw; 

• spełniania obowiązków informacyjnych wobec 

świadczeniobiorców; 

• rzetelnego prowadzenia list oczekujących w 

szczególności kwalifikacja pacjentów pilnych. 

 

Skutki finansowe: 

- 3.400,65 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 3.400,65 zł 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7320.175.2018.WKO 12.12.2018 – 

17.01.2019 

Szpital 

Specjalistyczny  

im. J. K. 

Łukowicza w 

Chojnicach 

 ul. Leśna 10 

 89-600 Chojnice 

Realizacja  umów o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 

rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie 

szpitalnego oddziału 

ratunkowego oraz w 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 

zakresie. 

Zalecenia: 

- brak  

 

Skutki finansowe: 

- brak  
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rodzaju ratownictwo 

medyczne w zakresie 

świadczeń 

udzielanych przez 

specjalistyczny zespół 

ratownictwa 

medycznego. 

Okres objęty kontrolą: 

01.09.2018 – 

30.09.2018 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7310.001.2019.WKO 08.01.2019 – 

18.01.2019 

Apteka "Pod 

Gryfem" Andrzej 

Nadolski 

 ul. Hubalczyków 

8 

 76-200 Słupsk 

Realizacja umów o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 

rodzaju zaopatrzenie 

w wyroby medyczne - 

środki pomocnicze z 

wyłączeniem środków 

pomocniczych z 

zakresu protetyki 

słuchu i optyki 

okularowej. 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2017 – 

29.01.2019 

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 

zakresie. 

Zalecenia: 

- brak  

 

Skutki finansowe: 

- brak  

Pomorski 

OW NFZ 

11.7310.002.2019.WKO 21.01.2019 – 

22.02.2019 

Puckie Centrum 

Medyczne Zakład 

Rehabilitacji 

ul. Wojska 

Polskiego 22 

84-100 Puck 

Realizacja umów o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 

rodzaju rehabilitacja 

lecznicza w zakresie 

rehabilitacji 

ogólnoustrojowej w 

warunkach 

stacjonarnych. 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2018 – 

08.02.2019 

Stwierdzono: 

- udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach 

nieodpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach lub umowie 

Zalecenia: 

- wezwano do udzielania świadczeń w sposób lub 

w warunkach odpowiadających wymogom 

określonym w obowiązujących przepisach prawa 

lub w umowie; 

- zawarcie umowy pisemnej z podwykonawcą, 

która  zawierałaby zapis o konieczności poddania 

się kontroli NFZ;  

- zapewnienia wymaganej przepisami liczby 

etatów personelu lekarskiego; 

- bieżącego aktualizowania informacji o 

potencjale wykonawczym; 

- natychmiastowego zaprzestania udzielania 

świadczeń komercyjnych w czasie i miejscu 

przeznaczonym zgodnie z harmonogramem na 

udzielanie świadczeń gwarantowanych; 

- korekty raportu statystycznego - bez kwotowo. 

 

Skutki finansowe: 

- 10.689,07 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 10.689,07 zł 
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Pomorski 

OW NFZ 

11.7310.003.2019.WKO 14.01.2019 – 

24.01.2019 

Krzysztof 

Schönhofer 

 ul. 30 Stycznia 

55 

 83-110 Tczew 

Gabinet w 

Gniewie 

ul. Kopernika 16 

 83-140 Gniew  

 Gabinet 

w Morzeszczynie 

ul. Kociewska 7 

 83-132 

Morzeszczyn 

Realizacja umów o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 

rodzaju leczenie 

stomatologiczne w 

zakresach: 

świadczenia 

ogólnostomatologiczn

e. 

Okres objęty kontrolą: 

01.09.2017 – 

25.01.2019 

Stwierdzono: 

- niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad 

rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 

11 OWU i art. 47 c ustawy o świadczeniach;  

- przedstawienie przez świadczeniodawcę danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie 

których Fundusz dokonał płatności nienależnych 

środków finansowych; 

- brak udokumentowania świadczenia w karcie pacjenta; 

- rozliczanie świadczeń, które nie przysługuje przy 

świadczeniu usunięcia zęba. 

Zalecenia: 

- wezwano do rozliczania i sprawozdawania 

świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa; 

- rzetelnego prowadzenia dokumentacji 

medycznej; 

- umieszczenia wszystkich informacji  zgodnie z 

wymogami zawartymi w § 11 OWU  i art. 47 c 

ustawy o świadczeniach; 

- korekty raportu statystycznego. 

 

Skutki finansowe: 

- 2.032,10 zł – zakwestionowane świadczenia; 

- 884,00 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 2.916,10 zł 

Pomorski 

OW NFZ  

11.7320.004.2019.WKO 14.01.2019 – 

01.02.2019 

Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Mammo-Med. 

Centrum 

Diagnostyki i 

Usług 

Medycznych 

 Al. Grunwaldzka 

56 

 80-241 Gdańsk 

Realizacja umów o o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej 

programy zdrowotne 

w zakresie 

profilaktyczne 

programy zdrowotne. 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2015 – 

30.01.2019 

Stwierdzono: 

- gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, 

w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający 

przepisy prawa; 

- przedstawienie przez świadczeniodawcę danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie 

których Fundusz dokonał płatności nienależnych 

środków finansowych. 

Zalecenia: 

- wezwano do prawidłowego sprawozdawania do 

systemu SIMP daty wyniku badania 

mammograficznego. 

 

Skutki finansowe: 

- 1.181,49 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 1.181,49 zł 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7320.005.2019.WKO 14.01.2019 – 

15.02.2019 

NZOZ 

Intermedica 

 ul. Stanisława 

Lema 21 

 80-126 Gdańsk 

Realizacja umowy  

o udzielanie 

świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju 

ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna. 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2016 – 

31.12.2018 

Stwierdzono: 

- gromadzenie informacji lub prowadzenia dokumentacji, 

w tym dokumentacji medycznej, w sposób naruszający 

przepisy prawa; 

- brak udokumentowania wykonania sprawozdanej  

procedury 98.11 

Zalecenia: 

- wezwano do prowadzenia dokumentacji innej 

niż medyczna w sposób zgodny z przepisami 

prawa, obowiązującymi w tym zakresie; 

- przedstawiania do rozliczenia danych, 

dotyczących zrealizowanych świadczeń, 

zgodnych ze stanem faktycznym; 

- korekty raportu statystycznego. 

 

Skutki finansowe: 

- 38.786,69 zł – zakwestionowane świadczenia 

- 4.782,95 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 43.569,64 zł 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7310.008.2019.WKO 17.01.2019 – 

11.02.2019 

Wojskowy Szpital 

Specjalistycznym 

w Gdańsku ul. 

Polanki 117 

80-305 Gdańsk 

Realizacja umów o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej 

rodzaju leczenie 

szpitalne  w zakresie 

świadczeń 

rozliczanych grupami 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 

zakresie. 

Zalecenia: 

- wezwano do sprawozdawania wszystkich 

wykonanych procedur; 

- korekty raportu statystycznego – bez skutków 

finansowych. 

 

Skutki finansowe: 
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JGP H13 i H14 

(endoprotezoplastyka) 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2017 – 

11.02.2019 

- brak 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7310.009.2019.WKO 22.01.2019 – 

18.02.2019 

Centrum 

Medyczne 

POLMED 

Oddział Gdańsk 

Rehabilitacja ul. 

Pilotów 23E/28 

80-460 Gdańsk 

Realizacja umowy o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 

rodzaju rehabilitacja 

lecznicza, w zakresie 

fizjoterapia 

ambulatoryjna. 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2018 – 

12.02.2019 

Stwierdzono: 

- nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu 

ustalonym w umowie; 

- udzielanie świadczeń w sposób lub w warunkach 

nieodpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach lub umowie; 

- nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie 

świadczenia lub prowadzenie tych list w sposób 

naruszający przepisy prawa; 

- przedstawienie przez świadczeniodawcę danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie 

których Fundusz dokonał płatności nienależnych 

środków finansowych; 

- brak udokumentowania sprawozdanych świadczeń. 

Zalecenia: 

- wezwano do natychmiastowego zaprzestania 

udzielania świadczeń komercyjnych w czasie i 

miejscu przeznaczonym zgodnie z 

harmonogramem na udzielanie świadczeń 

gwarantowanych; 

- rzetelnego prowadzenia list oczekujących na 

świadczenia; 

- udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach 

odpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach prawa lub w umowie; 

- umieszczenia wszystkich informacji  zgodnie z 

wymogami zawartymi w § 11 OWU  i art. 47 c 

ustawy o świadczeniach; 

- bieżącego aktualizowania informacji o 

potencjale wykonawczym; 

- korekty raportu statystycznego. 

 

Skutki finansowe: 

- 684,32 zł – zakwestionowane środki 

- 9.727,05 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 10.411,37 zł 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7320.010.2019.WKO 22.01.2019 – 

12.02.2019 

115 Szpital 

Wojskowy  

z Przychodnią 

SPZOZ w Helu 

ul. Boczna 10 

84-150 Hel 

Realizacja umowy  

o  udzielanie 

świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju 

rehabilitacja lecznicza 

w zakresie 

rehabilitacja 

pulmonologiczna 

w warunkach 

stacjonarnych. 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2018 – 

12.02.2019 

Stwierdzono:  

-  udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach 

nieodpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach lub umowie. 

Zalecenia: 

- wezwano do zgłaszania zawarcia umów z 

podwykonawcami oraz zawarcia w umowie 

klauzuli o poddaniu się przez podwykonawcę 

kontroli prowadzonej przez NFZ; 

- umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania 

się droga elektroniczna na wizyty, monitorowania 

statusu na liście oczekujących oraz 

powiadamiania o terminie udzielenia 

świadczenia;  

- realizacji świadczeń w cyklach przed i 

popołudniowych. 

 

Skutki finansowe: 

- 746,70 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 746,70 zł  

Pomorski 

OW NFZ 

11.7320.011.2019.WKO 30.01.2019 – 

13.02.2019 

Szpitale 

Pomorskie Sp. z 

o.o. 

Realizacja umowy o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 

Stwierdzono: 

- nieudzielanie świadczeń w czasie lub miejscu 

ustalonym w umowie; 

Zalecenia: 

- wezwano do udzielania świadczeń w sposób lub 

w warunkach odpowiadających wymogom 
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ul. Wójta 

Radtkego 1 

81-348 Gdynia 

ul. Powstania 

Styczniowego 1 

81-519 Gdynia 

 ul. Białowieska 1 

81-179 Gdynia 

systemie 

podstawowego 

szpitalnego 

zabezpieczenia 

świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie 

nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej i 

szpitalnego oddziału 

ratunkowego.   

Okres objęty kontrolą: 

01.12.2018 – 

31.01.2019 

- utrudnianie czynności kontrolnych. określonym w obowiązujących przepisach prawa 

lub w umowie. 

 

Skutki finansowe: 

- 3.795,00 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 3.795,00 zł  

Pomorski 

OW NFZ  

11.7310.012.2019.WKO 25.01.2019 – 

15.02.2019 

Zakład Optyczny 

– Józef Gill – 

Sprzedaż i Usługi 

ul. Adama 

Mickiewicza 13/1 

76-200 Słupsk 

Realizacja umów o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 

rodzaju zaopatrzenie 

w wyroby medyczne - 

zaopatrzenie w 

zakresie optyki 

okularowej. 

Okres objęty kontrolą: 

01.07.2017 – 

15.02.2019 

Stwierdzono: 

- udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach 

nieodpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach lub umowie; 

- zaopatrzenie świadczeniobiorców w soczewki 

korekcyjne wielkoogniskowe, tj. inne niż wykazano w V 

części  zleceń i raportach statystycznych. 

Zalecenia: 

- wezwano do udzielania świadczeń w sposób lub 

w warunkach odpowiadających wymogom 

określonym w obowiązujących przepisach prawa 

lub w umowie. 

 

Skutki finansowe: 

- 910,00 zł – zakwestionowane środki 

- 237,10 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 1.147,10 zł  

Pomorski 

OW NFZ 

11.7320.015.2019.WKO 04.02.2019 – 

14.02.2019 

Wojewódzki 

Szpital 

Specjalistyczny 

im. J. Korczaka  

ul. Hubalczyków 

1 

76-200 Słupsk 

Realizacja umów o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 

rodzaju leczenie 

stomatologiczne, w 

zakresie: świadczenia 

ogólnostomatologiczn

e udzielane 

w znieczuleniu 

ogólnym. 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2018 – 

14.02.2019 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 

zakresie. 

Zalecenia: 

- wezwano do sprawozdawania wszystkich 

wykonanych procedur; 

- korekta raportu statystycznego – bezkwotowa. 

 

Skutki finansowe: 

- brak 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7320.019.2019.WKO 31.01.2019 – 

06.02.2019 

DAVITA Spółka 

z o. o 

ul. Legnicka 48 

bud. F 

 54-202 Wrocław 

 w miejscu 

udzielania 

świadczeń  

 ul. Juliana 

Węgrzynowicza 

13 

Realizacja umowy  

o udzielanie 

świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju 

ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna w 

zakresie poradni 

nefrologicznej. 

Okres objęty kontrolą: 

31.01.2019 – 

06.02.2019 

Stwierdzono: 

- niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad 

rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 

11 OWU i art. 47 c ustawy o świadczeniach. 

Zalecenia: 

- wezwano do umieszczenia wszystkich 

informacji  zgodnie z wymogami zawartymi w § 

11 OWU  i art. 47 c ustawy o świadczeniach. 

 

Skutki finansowe: 

- 658,48 zł – kary umowne 

 

Łącznie: 658,48 zł 
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 84-300 Lębork 

Pomorski 

OW NFZ  

11.7310.022.2019.WKO 25.02.2019 – 

08.03.2019 

Szpitale 

Tczewskie 

Świadczenia 

Szpitalne  

ul. 30 Stycznia 

57/58 

83-110 Tczew 

ealizacja umowy o 

udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 

ramach 

podstawowego 

szpitalnego 

zabezpieczenia 

świadczeń opieki 

zdrowotnej w 2018 r. 

w porównaniu z 

realizacją umowy za 

rok 2017 w rodzaju 

leczenie szpitalne. 

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2017 – 

30.09.2017; 

01.01.2018 – 

30.09.2018 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym 

zakresie. 

Zalecenia: 

- brak  

 

Skutki finansowe: 

- brak 

 


