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Kujawsko-Pomorski Oddział 

Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy
02.7320.156.WKZ.RTM

od 8.10.2018 r.

do 5.11.2018 r.

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „ Szpital w Nakle 

i Szubinie Sp. z o.o. ”  ul. 

Mickiewicza 7, 89-100 Nakło 

nad Notecią.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy 

oznaczonej numerem 

11-18/B0590/RTM o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne 

w następujących obszarach:

1. Spełnianie warunków realizacji świadczeń 

gwarantowanych, w tym dotyczące personelu 

i wyposażenia w sprzet i aparaturę medyczną.

2. Poprawność wykonania świadczeń 

gwarantowanych przez Specjalistyczne Zespoły 

Ratownictwa Medycznego ( ZRM „S” ) oraz 

Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego ( 

ZRM „P” ).

3. Organizacja udzielania świadczeń.

Okres objęty kontrolą:

- obszar 1 – stan na dzień przeprowadzenia 

kontroli,

- obszar 2 – od lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.,

- obszar 3 -  od 1 stycznia 2018 r.

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie z uchybieniami

oceniono spełnianie warunków wymaganych dla 

realizacji przedmiotowych świadczeń w zakresie 

zatrudnienia personelu oraz wyposażenia karetek w 

sprzęt. 

2. Negatywnie

oceniono poprawność realizacji świadczeń 

gwarantowanych w rodzaju ratownictwo medyczne.

3. Pozytywnie z uchybieniami 

oceniono organizację udzielania świadczeń. W wyniku 

analizy czasów dojazdów, od momentu wezwania do 

momentu przybycia na miejsce zdarzenia, nie 

stwierdzono przekroczenia ustawowych wskaźników 

mediany i trzeciego kwartyla

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przestrzegać postanowień  ustawy z 8 września 2006 roku o  Państwowym  

Ratownictwie   Medycznym  w zakresie zapewniania wymaganej każdorazowo 

obsady lekarskiej w karetkach typu „S”

2. Na bieżąco aktualizować potencjał kadrowy lekarzy, ratowników i 

pielęgniarek zgłoszony do realizacji umowy.

3. Przestrzegać poprawności sprawozdawania wykonanych świadczeń do K-P 

OW NFZ.

SKUTKI FINANSOWE:

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

Bydgoszczy kwotę  52989,30 zł poprzez korektę raportów statystycznych i 

faktur.

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

umowną w wysokości : 7 084,65 zł 

- z tytułu udzielania świadczeń przez osoby posiadające wykształcenie medyczne 

nieodpowiadające wymogom określonym w obowiązujących warunkach 

wymaganych. 


