
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.7320.001.2022.

SZP 

17.01.2022 r. – 
07.03.2022 r.  

Prywatna 
Specjalistyczna 

Przychodnia Lekarska 
Nowak & Nowak - 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

ul. Filtrowa 29 B 
 87-100 Toruń 

Realizacja umowy o 
udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w 
rodzaju leczenie szpitalne 

w zakresie urologia - 
zespół chirurgii jednego 

dnia. 

Poprawność realizacji i wykazywania do zapłaty 
świadczeń z grupy JGP L92 ESWL w ramach próby 

objętej kontrolą 
Na podstawie przedstawionej w toku kontroli  

dokumentacji stwierdzono udzielanie świadczeń 
pacjentom w ramach leczenia szpitalnego, mimo że cel 

leczenia mógł zostać osiągnięty poprzez leczenie 
ambulatoryjne – dotyczy 18 świadczeń.  

Rzetelność prowadzenia dokumentacji medycznej w 
świetle obowiązujących przepisów prawa w ramach 

próby objętej kontrolą 
Na podstawie przedstawionej w toku kontroli  

dokumentacji stwierdzono nieprawidłowe prowadzenie 
indywidualnej dokumentacji medycznej w tym: 

- nieczytelna strona/strony dokumentacji medycznej, 
stwierdzono w 100 dokumentacjach medycznych 

(100%)  
- brak oznaczenia osoby dokonującej wpisu w 

dokumentacji medycznej, stwierdzono w 6 
dokumentacjach medycznych (6%)  

- nieprawidłowe oznaczenie dokonanych poprawek w 
dokumentacji medycznej, stwierdzono w 42 

dokumentacjach medycznych (42%)  
- niewłaściwe ponumerowanie dokumentacji 

medycznej, stwierdzono w 39 dokumentacjach 
medycznych (39%)  

- brak oznaczenia pacjenta na każdej stronie 
dokumentacji medycznej, stwierdzono w 84 

dokumentacjach medycznych (84%) 
 

 

 
ZALECENIA POKONTROLNE: 

1.Realizować umowę zgodnie z jej 
zapisami, w szczególności 

przestrzegać zapisów art. 58 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 
publicznych – termin realizacji 

zalecenia: na bieżąco. 
2. Prowadzić dokumentację medyczną 

zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 

sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania – termin 
realizacji zalecenia: na bieżąco 

 
 

 
 

SKUTKI FINANSOWE: 
5 373,52 zł – tytułem kary umownej 

1 359,69 zł – tytułem odszkodowania 


