
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

 

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 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7320.062.2021 

od 20 października 2021 r. 
do 15 listopada 2021 r. 

Krystyna Wiączek 
prowadząca działalność 

gospodarczą pod 
nazwą  

KRYSTYNA WIĄCZEK,  
ze stałym miejscem 

wykonywania 
działalności 

gospodarczej:  
Podlesie (64-607),  

nr 12A,  
wykonująca działalność 

leczniczą w formie  
indywidualnej praktyki 

stomatologicznej 

Temat kontroli: Zapewnienie 
dostępności do gwarantowanych 
świadczeń ogólnostomatologicznych w 
sobotę.                                                                    
Okres objęty kontrolą:  
16 października 2021 r. 
 

1. Informacje podane dla pacjentów o dniach i 
godzinach czynnego gabinetu stomatologicznego. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej 
obszarze oceniono negatywnie. 
2. Zapewnienie faktycznej dostępności do świadczeń 
stomatologicznych w sobotę. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej 
obszarze oceniono negatywnie. 
 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w Poznaniu 
przedstawił następujące zalecenia: 
1. Podać do wiadomości świadczeniobiorców zgodne z umową i 
stanem faktycznym informacje o dniach i godzinach udzielania 
świadczeń, zarówno w miejscu udzielania świadczeń, jak i na zewnątrz 
budynku, w którym udzielane są świadczenia, a także wewnątrz 
budynku informacje zawierające imiona i nazwiska osób udzielających 
świadczeń – zgodnie z § 11 ust.1, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(dalej: OWU) –  termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 
2. W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie 
można było wcześniej przewidzieć, podjąć niezwłocznie czynności w 
celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, powiadomić Oddziału 
Wojewódzkiego Funduszu o tym zdarzeniu  i podjętych czynnościach – 
w myśl § 9 ust. 1 i ust. 5 OWU – termin realizacji zalecenia: na bieżąco 
w toku realizacji umowy. 
3. Zapewnić pacjentom dostępność do świadczeń w soboty zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do obowiązującej umowy, a w przypadku braku 
możliwości zapewnienia dostępności do świadczeń w dniach i 
godzinach wskazanych w harmonogramie, zamieścić informację  
dla świadczeniobiorców o zamknięciu gabinetu stomatologicznego – 
termin realizacji zalecenia: na bieżąco w toku realizacji umowy.                  
Skutki finansowe: kara umowna: 1 383,23 zł. 


