
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka 

organizacyjna NFZ 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Numer 

postępowania 

kontrolnego 

 

Termin 

przeprowadzenia 

kontroli 

Podmiot 

kontrolowany:  

nazwa i adres 

Temat kontroli,   

okres objęty kontrolą 

 

Informacja dotycząca ustaleń 

z kontroli 
Zalecenia pokontrolne  

i skutki finansowe / link 

 
Centrala 

Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli  

Terenowy Wydział 
Kontroli II  

w Bydgoszczy 

DK.TWK-
II.7320.014.2021.

CHZ 

od 18.03.2021r. 
do 20.04.2021 r. 

 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. bł. 

Księdza Jerzego 
Popiełuszki, 

ul. Wieniecka 49,  

87-800 Włocławek 

 
Dostępność do świadczeń 

opieki zdrowotnej 

związanych z 
zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 
Okres objęty kontrolą: 

10.03.2021 r. -16.03.2021 

r. 

 
Poziom obłożenia łóżek dla pacjentów z 

potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 na II 

poziomie zabezpieczenia w okresie 10.03.2021 r. -
16.03.2021 r. 

 

Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji 
dokonano następujących ustaleń: 

 

1. Niewykonanie w okresie objętym kontrolą decyzji 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 

2021 r. znak: WZ.II.967.128.2020 oraz decyzji 

zmieniającej z dnia 11 marca 2021 r. poprzez 
niezapewnienie łóżek respiratorowych. 

Nieprawidłowość spowodowała naruszenie ww. decyzji 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze  zm.) i art. 42 ustawy 

z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 
celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w 

związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. 

U. poz. 1493) 
2. Przekazywanie niezgodnych ze stanem faktycznym 

danych w aplikacji Ewidencja Łóżek Covid z uwagi na 

brak nadzoru nad rzetelnością tych danych 
ze strony Szpitala. 

 

  

 
ZALECENIA POKONTROLNE: 

 

1. Realizować polecenia określone w 
decyzjach Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego dotyczące zapewnienia 

łóżek dla pacjentów z potwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 

łóżek respiratorowych (II poziom 

zabezpieczenia). Termin realizacji: na 
bieżąco. 

2. Wzmocnić nadzór nad 

sprawozdawczością dotyczącą stanu 
obłożenia łóżek dla pacjentów z 

Covid-19 aby dane przekazywane w 

aplikacji ELC były zgodne ze stanem 
faktycznym. Termin realizacji: 

na bieżąco. 

3. Sprawozdawać dane dotyczące 

obłożenia łóżek dla pacjentów z 

Covid-19, w tym respiratorowych w 

aplikacji ELC zgodnie ze stanem 
faktycznym. Termin realizacji: na 

bieżąco. 

 
SKUTKI FINANSOWE: 

Brak  


