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Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w 

Bydgoszczy
02.7320.006.2018.WKZ.STM         od 2018-01-23 do 2018-02-13

„Ewa Mańkowska Gabinet 

Stomatologiczny”, 

ul. Kiełbasiewicza 9/22, 

88-100 Inowrocław.

Ocena warunków realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych 

(kod zakresu 4.07.000021802) – warunki lokalowe oraz 

wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, harmonogramy czasu 

pracy lekarza, kwalifikacje personelu lekarskiego i pomocniczego, 

umowy z podwykonawcami w tym zgłoszenie przez technika 

dentystycznego wyrobów stomatologicznych do Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych.

Okres objety kontrolą- 2018 rok, umowa nr 17-22/B0257/STM.

WYNIKI KONTROLI:

1. Pozytywnie oceniono warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt i 

aparaturę medyczną.

2. Pozytywnie ocenia się spełnianie przez Świadczeniodawcę wymagań 

dotyczących kwalifikacji osoby udzielającej świadczeń, personelu pomocniczego 

oraz harmonogramów czasu pracy.

3.  Pozytywnie oceniono realizację świadczeń z udziałem podwykonawców.

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w

Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:

- umieścić na zewnątrz budynku tablicę ze znakiem graficznym NFZ, wg wzoru

określonego przez Prezesa Funduszu,

-udzielać świadczeń zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na bieżąco przeprowadzać

przeglądy techniczne sprzętów medycznych stanowiących wyposażenie gabinetu

stomatologicznego i dbać o bieżącą aktualizację danych w potencjale wykonawczym,

- dostarczyć dokumenty potwierdzające rejestrację wyrobów w Urzędzie Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

SKUTKI FINANSOWE:

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w

wysokości 396,00 zł :

- z tytułu niepodania do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji

udzielania świadczeń,

- z tytułu nieumieszczenia informacji o której mowa w § 11 ust. 2 lub 3 „OWU”,

polegającej na nieumieszczeniu na zewnątrz budynku tablicy ze znakiem graficznym NFZ,

wg wzoru określonego przez Prezesa Funduszu,

z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom

określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.


