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Kujawsko-Pomorski Oddział 

Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy
02.7320.133.2018.WKZ.RTM   

od 10.09.2018 r.

do 12.10.2018 r.

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr 

Ludwika Błażka w Inowrocławiu, 

ul.Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

Obejmował weryfikację prawidłowości realizacji 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

rodzaju ratownictwo medyczne w następujących 

obszarach: 

1. Spełnienie warunków realizacji świadczeń 

gwarantowanych, w tym dotyczących personelu 

i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

2. Poprawność wykonania świadczeń gwarantowanych 

przez Specjalistyczne Zespoły Ratownictwa 

Medycznego oraz Podstawowe Zespoły Ratownictwa 

Medycznego.

3. Organizacja udzielania świadczeń.

Okres objęty kontrolą :

- obszar 1 – stan na dzień przeprowadzenia kontroli,

- obszar 2 – od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.,

- obszar 3 – od 1 stycznia 2018 r.

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie z nieprawidłowościami 

oceniono spełnianie 

w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego warunków 

wymaganych dla realizacji przedmiotowych świadczeń w 

zakresie  personelu oraz wyposażenia karetek w sprzęt i 

aparaturę medyczną.

2. Negatywnie oceniono poprawność realizacji 

świadczeń gwarantowanych w rodzaju ratownictwo 

medyczne. 

3. Pozytywnie z uchybieniami oceniono organizację 

udzielania świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne.

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy 

przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Realizować świadczenia karetkami z wyposażeniem spełniającym wymogi określone w 

obowiązujących zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji  

umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

2. Przestrzegać postanowień ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1868 ze zm.; t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.) w zakresie 

zapewnienia wymaganej każdorazowo obsady lekarskiej w karetce typu „ S ”. 

3. Podjąć działania w celu poprawy wskaźników mediany i 3 kwartyla dojazdów karetek na miejsca 

zdarzeń oraz ograniczenia liczby wyjazdów przekraczających dopuszczalny ustawowo czas dojazdów 

karetek.

SKUTKI FINANSOWE:

1. Zwrócić na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy kwotę  6 

443,24 zł poprzez korektę raportów statystycznych i faktur.

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

: 4 517,15 zł:

- z tytułu udzielania świadczeń

w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących 

przepisach lub umowie (brak wymaganego wyposażenia karetek).

- z tytułu udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i 

uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej 

dziedzinie medycyny. 


