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Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 9, 85-

094 Bydgoszcz

Weryfikacja prawidłowości realizacji i rozliczania 

świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w następujących 

obszarach:

1. Poprawność realizacji i rozliczania świadczeń, w tym 

zastosowanych procedur medycznych, w ramach grup:

a)  Q02 - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym z 

powikłaniami i reoperacje,

b)  Q03-Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym.

2.  Spełnienie warunków wymaganych do realizacji 

świadczeń rozliczanych grupą Q02 i Q03.

Okres objęty kontrolą:

1. Obszar 1: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2. Obszar 2:

a) warunki dotyczące wyposażenia w sprzęt i aparaturę 

medyczną, pozostałe wymagania oraz zapewnienie 

realizacji badań – na czas przeprowadzenia kontroli u 

świadczeniodawcy,

b) warunki dotyczące personelu medycznego oraz 

organizacja udzielania świadczeń – stan w pełnym 

miesiącu poprzedzającym miesiąc rozpoczęcia kontroli.

WYNIKI KONTROLI:

1. Negatywnie

oceniono poprawność kwalifikacji i 

zasadność wykazania do rozliczenia 

świadczeń zdrowotnych w zakresie 

zabiegów naczyniowych w obszarze 

brzusznym.

2. Pozytywnie z nieprawidłowością 

oceniono spełnienie warunków wymaganych 

do realizacji świadczeń rozliczanych grupą 

Q02 i Q03. 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy 

przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Realizować umowę zgodnie z Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 

września 2015 roku w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, w szczególności dokonywać aktualizacji danych zawartych w załącznikach 

zgłoszonych do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Udzielać świadczeń zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i 

hospicyjnej.

3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

SKUTKI FINANSOWE:

1.Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w 

wysokości 4 029,97 zł  z tytułu :

a) udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i 

uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub 

określonej dziedzinie medycyny – objęcie opieką większej liczby pacjentów niż to wynika 

z rozporządzenia,

b) gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji, w tym dokumentacji 

medycznej, w sposób naruszający przepisy prawa, co stanowi 0,001 % wartości kwoty 

zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na rok 2018.

c) udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom 

określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie-brak bieżącej aktualizacji 

danych w załącznikach.


