
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

 

Jednostka 
organizacyjna  
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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 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7300.1.015.2021 

od 16 kwietnia 2021 r. 
do  20 lipca 2021 r. 

WIELKOPOLSKIE CENTRUM 
FIZJOTERAPII MATEUSZ 

ROMANOWSKI, 
z siedzibą:  

ul. Artura Grottgera 34B/1, 
63–100 Śrem 

Temat kontroli:  
Jakość i dostępność do świadczeń 
fizjoterapii domowej. 
Okres objęty kontrolą:    
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

1. Spełnianie wymogów dotyczących personelu medycznego 
udzielającego świadczeń fizjoterapii domowej – okres objęty 
kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze 
oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.                 
Ustalone nieprawidłowości:  nierzetelne wprowadzanie danych 
do załącznika nr 2 do umowy w zakresie numeru prawa 
wykonywania zawodu. 
2. Prawidłowość kwalifikacji pacjentów do fizjoterapii 
domowej w ramach próby objętej kontrolą - okres objęty 
kontrolą:  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze 
oceniono pozytywnie. 
3. Realizacja, dokumentowanie i rozliczanie wybranych 
świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby objętej 
kontrolą - okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r.  
do 31 grudnia 2019 r. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze 
oceniono negatywnie. 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV  
w Poznaniu przedstawił następujące zalecenia:    
1. Rzetelnie wprowadzać dane i aktualizować załączniki 
 nr 2 do umów w zakresie danych dotyczących personelu 
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej – termin 
realizacji zalecenia: na bieżąco w trakcie realizacji 
umowy. 
2. Sprawozdawać wszystkie zrealizowane na rzecz 
pacjentów świadczenia – termin realizacji zalecenia: 
na bieżąco w trakcie realizacji umowy. 
3. Rzetelnie odnotowywać i sprawozdawać, zgodnie ze 
stanem faktycznym, wymagane przepisami informacje 
dotyczące zrealizowanych świadczeń, w zakresie 
skierowań oraz danych osób udzielających świadczeń – 
termin realizacji zalecenia: na bieżąco w trakcie realizacji 
umowy. 
4. Udzielać świadczeń fizjoterapii domowej w sposób 
odpowiadający wymogom określonym w obowiązujących 
przepisach i umowie, szczególnie w odniesieniu do czasu 
realizacji zabiegów, osób udzielających świadczeń – 
termin realizacji zalecenia: na bieżąco w trakcie realizacji 
umowy. 
Skutki finansowe: kara umowna: 33 383,96 zł. 


