
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7320.195.2018.WKO-II 

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 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ 

12.7320.195.2018.
WKO-II 

Od 20.11.2018 r. 
do 23.11.2018 r. 

Andrzej Karmański 
Praktyka 
Stomatologiczna, ul. 
Augustyna Świdra 12, 
41-500 Chorzów, w 
ramach działalności 
leczniczej 
wykonywanej w 
Indywidualnej 
praktyce lekarskiej: 
Andrzej Karmański 
Praktyka 
Stomatologiczna, 
adres j.w. 

Leczenie 
stomatologiczne. 
Okres objęty 
kontrolą - od 
01.01.2018 r. do 
dnia 23.11.2018 r. 

Na podstawie ustaleń 
opisanych w protokole 
kontroli Śląski Oddział 
Wojewódzki 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Katowicach 
skontrolowaną 
działalność ocenia 
pozytywnie  

z nieprawidłowościami. 
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają 
przedstawione niżej 
oceny cząstkowe 
kontrolowanych 
obszarów: 
1. Podstawy formalno-

prawne prowadzonej 

działalności pod 
względem kryteriów 
legalności  
i rzetelności oceniono 
pozytywnie. 
2. Potencjał 

wykonawczy 

prowadzonej 

działalności pod 

Biorąc pod uwagę 
powyższe oceny i 
uwagi, Śląski 
Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach wzywa 
do zgłaszania 
przerw w 
udzielaniu 
świadczeń. 
 
Ponadto wezwano 
na podstawie § 29 
ust. 4 ogólnych 
warunków umów 
do zapłaty kary 
umownej w 
wysokości 576,00 
zł  w terminie 14 
dni od dnia 
otrzymania 
wezwania, 
nałożonej na 
podstawie § 7 ust. 
1 i 7 umowy nr 
121/310453/07/20
18 z dnia 



względem kryteriów 
legalności i rzetelności 
oceniono pozytywnie. 
3. Harmonogramy 

pracy pod względem 
kryteriów legalności i 
rzetelności oceniono 
pozytywnie z 

nieprawidłowościami, 
ponieważ:  świadczenia 
nie zawsze realizowane 
były zgodnie z 
harmonogramem, a 
świadczeniodawca nie 
zgłosił przerwy w 
udzielaniu świadczeń do 
NFZ, co jest niezgodne z  
§ 9 ust.1 i 5 załącznika 
do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia  z dnia 
08.09.2015 w sprawie 
ogólnych warunków 
umów o udzielanie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej (t.j. Dz. U. 
2016 poz. 1146 ze zm.) 
oraz § 2 ust. 11 umowy 
zawartej z NFZ. 
4. Warunki dodatkowo 

oceniane proponowana 
ocena pozytywna z 
uchybieniami, 
ponieważ:  

09.01.2018 r. z 
powodu 
nienależytego 
wykonania jej 
postanowień.  



świadczeniodawca 
spełnia warunki, które 
zadeklarował w ofercie, 
z wyjątkiem realizacji 
świadczeń w soboty, 
gdyż udokumentowano 
realizację świadczeń 
przez siedem sobót od 
stycznia do listopada. 

 


