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Wojewódzki NFZ w 

Bydgoszczy

02.7320.184.2018.WKZ.SZP 
od 2018-11-08 

do 2018-12-20

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

,,Nowy Szpital sp. z o.o.” ul. Wojska 

Polskiego 126, 86 - 100 Świecie.

1. Ocena spełniania wymagań określonych w 

obowiązujących przepisach prawnych dla realizacji 

świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresach: 

Chirurgia Ogólna - hospitalizacja, Świadczenia w 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

2. Ocena zapewnienia ciągłości pracy lekarzy zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego (j.t. Dz.U z 2017 r. poz. 2295 ze zm.) dla 

następujących zakresów świadczeń: 

 • Chirurgia Ogólna - hospitalizacja ( kod zakresu: 

4.03.450003002);

 • Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ( kod 

zakresu: 4.03.330000803).

Okres objęty kontrolą: rok 2018.

WYNIKI KONTROLI:

1. Negatywnie oceniono spełnianie 

warunków wymaganych do realizacji 

świadczeń.  

2. Pozytywnie oceniono zapewnienie 

ciągłości pracy lekarzy.

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił 

następujące zalecenia pokontrolne:

1. Realizować umowę zgodnie z Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie 

Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.) 

w szczególności dokonywać bieżącej aktualizacji załącznika nr 2 i 3 do umowy.

2. Zapewnić minimalne zasoby kadrowe (lekarze) ustalone przez Świadczeniodawcę w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym.

3. Ustalić minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

4. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w 

sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 

r., poz. 2069).

SKUTKI FINANSOWE:

1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości: 11 

788,26 zł.

-z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach lub w umowie

- z tytułu gromadzenia informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób 

naruszający przepisy prawa. 


