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Kujawsko-Pomorski Oddział 

Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy
02.7320.140.2018.WKZ.STM

od 18.09.2018 r.

do 10.10.2018 r.

Prywatny Gabinet Stomatologiczny - 

lek. stom. Tomasz Szabłowski, 

Probostwo Górne 71c, 87-732 Lubanie

Ocena warunków realizacji świadczeń 

ogólnostomatologicznych (kod zakresu 

4.07.000021802), w tym:

• kwalifikacje i harmonogram pracy 

personelu,

• sprzęt zgłoszony do realizacji bieżącej 

umowy,

• umowy o podwykonawstwo.

Okres objęty kontrolą – 2018 rok

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie oceniono kwalifikacje i harmonogram pracy personelu.

2. Pozytywnie z nieprawidłowościami  oceniono spełnianie warunków 

wymaganych do realizacji świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne w 

zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne, w tym w szczególności 

warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, które 

są zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z 

zakresu leczenia stomatologicznego. Nieprawidłowością 

w tym zakresie był brak aktualnych przeglądów technicznych unitu 

stomatologicznego z lampą polimeryzacyjną i skalerem oraz wstrząsarki do 

amalgamatu w dniu rozpoczęcia kontroli. Podkreślić należy, że 

Świadczeniodawca jeszcze w trakcie kontroli przeprowadził wymagane 

przeglądy i przedstawił dokumenty potwierdzające ten fakt.

3. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono realizację świadczeń z 

udziałem podwykonawców, na podstawie umów zawartych zgodnie z § 2 

ust. 4 umowy

nr 17-22/W0071/STM o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie 

stomatologiczne. 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy 

przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zaktualizować wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 3 do umowy 17-

22/W0071/STM na portalu SZOI poprzez pisemne poinformowanie Delegatury NFZ we 

Włocławku o aktualnie zawartych umowach o podwykonawstwo, a w szczególności poprzez 

dodanie podwykonawcy Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. we Włocławku,

2. Na bieżąco wykonywać przeglądy techniczne posiadanego sprzętu.

SKUTKI FINANSOWE:

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

wysokości : 290,40 zł:

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

określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.


