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02.7320.102.2019.WKZ.STM
od 2019-05-21 

do 2019-07-24

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Urszula 

Kokoszka, ul. Orzeszkowej 2, 

88-220 Osięciny

Ocena warunków realizacji 

świadczeń 

ogólnostomatologicznych:

• w części postępowania 

dotyczącego zasobów 

potencjału zgłoszonego do 

realizacji umowy weryfikacji 

zostaną poddane: 

harmonogramy czasu pracy 

personelu, jego kwalifikacje 

oraz urządzenia i sprzęt 

zgłoszony do realizacji 

bieżącej umowy,

• w części postępowania 

dotyczącego umów o 

podwykonawstwo weryfikacji 

zostanie poddana ich treść 

oraz sprawdzenie czy 

wytwórca wyrobów 

stomatologicznych dokonał 

zgłoszenia wyrobów do 

Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych.

Okres objęty kontrolą –  

2019 rok

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie

oceniono zgodność harmonogramu 

czasu pracy, kwalifikacji personelu 

oraz sprzętu z wymogami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199) oraz 

umową o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

2. Pozytywnie z nieprawidłowościami  

oceniaono realizację świadczeń z 

udziałem podwykonawców. 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawia następujące zalecenia:

• Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 do umowy 17-22/W0155/STM. 

• Zapewnić udzielanie świadczeń przez podwykonawcę spełniającego 

wymogi określone w warunkach zawierania umów oraz w przepisach 

odrębnych, w szczególności w ustawie z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

SKUTKI FINANSOWE:

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającej ustawę o 

zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 

999), o treści: Nie pobiera się lub nie dochodzi kar określonych w 

wystąpieniu pokontrolnym, sporządzonym na podstawie art. 64 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli ich kwota określona 

dla danego podmiotu kontrolowanego w dniu sporządzenia wystąpienia 

pokontrolnego jednorazowo nie przekracza 500 zł. W związku z powyższym 

biorąc pod uwagę wysokość nałożonej kary odstępuje się od jej pobrania. 

.


