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Terenowy Wydział Kontroli II 

w Bydgoszczy
DK.TWK-II.7320.005.2019.POZ

od 2019-10-31 

do 2019-11-29

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej 

Nieszawce, ul. Toruńska 18, 87-165 

Cierpice

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr T0028/POZ z 

dnia 17 grudnia 2018 r.,

z aneksami, w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w 

zakresach: świadczenia lekarza

POZ, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej 

POZ oraz świadczenia

pielęgniarki szkolnej, w obszarach:

1. Spełniania warunków realizacji świadczeń w tym:

1.1 Personel medyczny udzielający świadczeń: okres objęty 

kontrolą: 01.01.2019 r.

do dnia rozpoczęcia kontroli;

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

dzień kontroli.

2. Dostępność do świadczeń: okres objęty kontrolą od 

01.01.2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

WYNIKI KONTROLI: 

1. Negatywnie oceniono działanie

kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków 

realizacji świadczeń, pod kątem

personelu medycznego udzielającego świadczeń.

2. Pozytywnie oceniono działanie

kontrolowanego w zakresie spełnienia warunków 

realizacji świadczeń pod kątem

sprzęt i aparatura medyczna.

3. Negatywnie oceniono działanie

kontrolowanego w zakresie dostępności do świadczeń.

Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zapewnić do dnia 31 grudnia 2019 r. udzielanie świadczeń przez lekarzy poz i przestrzegać 

przepisu sformułowanego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 września 2013 r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w części V warunki 

realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ust. 2 wymagana 

dostępność personelu

w brzmieniu: „2.1. Lekarz przyjmujący deklaracje wyboru - zatrudnienie lub wykonywanie zawodu u 

świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 

świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych

od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy”.

SKUTKI FINANSOWE:

1. Terenowy Wydział Kontroli II w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 7065,07 zł: 

-z tytułu nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie.


