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Zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa, jakości i 
dostępności do świadczeń w ramach umów o  udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 
stomatologiczne przez wybranych świadczeniodawców. 
Okres objety kontrolą:  01.01.2020 r. do 29.02.2020 r.

pozytywnie z 
nieprawidłowościami

Przestrzegać terminu przedstawiania Dyrektorowi ŁOW NFZ propozycji miejsc 
postojów  dentobusu określonym w § 10 ust. 3 zarządzenia Nr47/2018/DSOZ Prezesa 

NFZ z dnia 7 czerwca 2018 r. tj. do 15 dnia każdego miesiąca poprzedzającego 
miesiąc,w którym będą udzielane świadczenia. - termin realizacji zalecenia: 

niezwłocznie.2. Kwalifikować i przedstawiać do rozliczeń świadczenia stomatologiczne 
zgodnie z zasadami rozliczania świadczeń określonymi w aktualnym w danym okresie 

rozliczeniowym rozporządzeniu koszykowym w zakresie STM oraz zarządzeniu 
Prezesa NFZ  w sprawie określenia  warunków zawierania i  realizacji  umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w  rodzaju leczenie stomatologiczne – termin 
realizacji zalecenia: niezwłocznie.3. Złożyć korekty dokumentów rozliczeniowych, w 

tym raportów statystycznych w zakresie świadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 
2 a do wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowo wykazanych do rozliczenia z ŁOW 

NFZ w okresie rozliczeniowym od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. w ramach umowy nr   
051/210158/07/010/20N z   dnia   03.01.2020 r. (z aneksami) w rodzaju   leczenie 
stomatologiczne  670 świadczeń na ogólna kwotę 1523,70 zł., w tym: w zakresie 

świadczenia ogólno stomatologiczne (kod zakresu: 07.0000.218.02) wyr. 1    -   608 
świadczeń nakwotę 1318,50 zł, w zakresie świadczenia ogólno stomatologiczne dla 

dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. (kod 07.0000.221.02) wyr. 1 - 62 świadczenia 
na kwotę 205,20 zł – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania 

wystąpienia pokontrolnego. Kwota 1 875,85 zł, tytułem  kary umownej.


