
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 

Śląski Oddział 
wojewódzki NFZ 

12.7321.148.2017.
WKR-I-3 

Od 21.09.2017 r. 
do 26.09.2017 r. 

Osoba uprawniona 
lek. A. K. nr PWZ 
636(…), 
prowadzący 
działalność 
leczniczą w ramach 
Indywidualnej 
Specjalistycznej 
Praktyki Lekarskiej,  
41-506 Chorzów, 
ul. Jubileuszowa 
42. 

Realizacja 
obowiązku 
sprawdzenia 
statusu 
ubezpieczenia 
pacjenta przy 
wystawianiu 
recept 
uprawniających do 
leków 
refundowanych 
przez NFZ i 
przyjmowanie 
oświadczeń o 
przysługującym 
świadczeniobiorcy 
prawie do 
świadczeń w dniu 
wystawienia 
recept. 
Okres objęty 
kontrolą:  
28.02.2013 r., 
26.06.2014 r., 
27.10.2014 r., 
16.02.2015 r., 
15.03.2015 r., 

Na podstawie ustaleń 
opisanych w protokole 
kontroli Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ  
w Katowicach 
skontrolowaną działalność 
w zakresie objętym kontrolą 
ocenia negatywnie. 
Lekarz nr PWZ 636(…) w 
złożonych wyjaśnieniach 
potwierdził autoryzację i 
brak realizacji obowiązku 
sprawdzenia statusu 
ubezpieczenia pacjenta 
przed wystawieniem 
wytypowanych do kontroli 
recept uprawniających do 
leków refundowanych przez 
NFZ oraz brak prowadzenia 
dokumentacji 
potwierdzającej prawo do 
świadczeń opieki 
zdrowotnej ww. w ramach 
umowy upoważniającej 
nr  981209008. 
Wymieniona osoba nie 
posiadała prawa do 

1. Postępowania zgodnie z 
przepisami prawa, a w 
szczególności: 

a)  przestrzegania zasad 
wystawiania recept 
wynikających z ustawy o 
refundacji leków, 
środków spożywczych 
specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych 
(Dz. U. 2016 poz.1536) 
oraz rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 
8 marca 2012 r. w 
sprawie recept 
lekarskich (t. j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 62). 

2.  Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 
1 lit. a umowy 
upoważniającej nr 
981209008 w związku z § 9 
ust. 3 ww. umowy wezwano 
do zapłaty kary umownej 
w wysokości 564,31zł 
(pięćset sześćdziesiąt cztery 



09.06.2015 r., 
28.10.2015r., 
20.01.2016 r. 

świadczeń zdrowotnych w 
dniach wystawiania 
kontrolowanych recept. 

 

złote trzydzieści jeden 
groszy )w tym 473,57 zł 
nienależnie wypłaconej 
refundacji oraz 90,74 zł 
odsetek, w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania 
niniejszego wezwania.  

 


