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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 

12.7320.086.2019
.WKO-II 

Od 16.05.2019 r. 
do 27.05.2019 r. 

„Rudziński i 
partnerzy” lekarze 
stomatolodzy-
Spółka partnerska  
42-200 
Częstochowa ul. 
Andersena 1 w 
ramach działalności 
leczniczej 
wykonywanej  
w zakładzie 
leczniczym: 
Specjalistyczna 
Przychodnia 
Stomatologiczna 
adres jw. 

Prowadzenie list 
oczekujących na 
świadczenia 
opieki 
zdrowotnej w 
poradni 
periodontologii. 
Okres objęty 
kontrolą – od 
01.01.2018 r. do 
27.05.2019 r. 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach 
skontrolowaną 
działalność ocenia 
pozytywnie z 
nieprawidłowościami.  
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają 
przedstawione niżej 
oceny cząstkowe: 
A. Prowadzenie listy 
oczekujących na 
świadczenia opieki 
zdrowotnej w poradni 
periodontologii – pod 
względem kryteriów 
legalności i rzetelności 
oceniono pozytywnie z 
nieprawidłowościami, 
ponieważ: 
Świadczeniodawca 
prowadzi listę 
oczekujących na 
udzielenie świadczeń w 
poradni 
stomatologicznej z 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach 
przedstawia 
następujące zalecenia: 
a) prowadzenie listy 
oczekujących na 
świadczenia w poradni 
periodontologii zgodnie  
z obowiązującymi w 
tym zakresie 
przepisami prawa, z 
uwzględnieniem 
wytycznych zawartych 
w ustawie o 
świadczeniach opieki 
zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych z 
dnia 27.08.2004 r. (Dz. 
U. z 2018 r., poz.1510 z 
późn. zm.). 
 
Skutki finansowe 
kontroli:  na podstawie 
§ 29 ust. 4 załącznika 
do rozporządzenia 



zakresu periodontologii 
w wersji elektronicznej, 
z możliwością wydruku, 
z brakującą kolumną 
„terminu udzielenia 
świadczenia” oraz 
brakiem wpisu w 
kolumnie „rozpoznanie 
lub powód przyjęcia”, 
co narusza art. 20 ust.1 
i 2, pkt. 3 lit. e i h ww. 
ustawy. W systemie 
informatycznym brak 
wszystkich 
wymaganych danych. 
Powyższe wskazuje na 
brak zgodności z 
zapisami art. 20 ust.1 i 
2, pkt. 4 ww. ustawy. 

Ministra Zdrowia z dnia 
8 września 2015 r. w 
sprawie ogólnych 
warunków umów o 
udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (t.j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 
1146 z późn. zm.) 
wezwano do zapłaty 
kary umownej w 
łącznej wysokości 
659,00  zł, w terminie 
14 dni od dnia 
otrzymania wezwania. 

 


