
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 

12.7321.190.2017.
WKR-I-3 

Od 14.11.2017 r. 
do 20.11.2017 r. 

Osoba uprawniona 
– lekarz E. O.-R. (nr 
PWZ 137(…) zam. 
41-800 Zabrze, ul. 
Królewska 16/4. 
Adres do 
korespondencji: 41-
800 Zabrze, ul. 
Wolności 263/1. 

Kontrola 
wystawiania recept 
pro auctore na lek 
Lignocainum 2% 
c. Noradrenalinum 
0,00125% inj. przez 
lekarza o numerze 
PWZ 137(…) (E. O.-
R.) w roku 2016 
oraz prowadzenia 
dokumentacji 
medycznej. 
Okres objęty 
kontrolą: 
od 01.01.2016 r. 
do 31.12.2016 r. 

 

Obszar zasadności 
wystawiania recept 
refundowanych 
pro auctore w okresie 
od 01.01.2016 r. 
do 31.12.2016 r. na lek 
Lignocainum 2% 
c. Noradrenalinum 
0,00125% inj. przez 
lekarza o numerze PWZ 
137(…) (E. O.-R.) nie 
został zbadany z uwagi 
na niemożność 
zweryfikowania 
wystawionych recept z 
dokumentacją 
medyczną. 

 

1. Postępowanie zgodnie z przepisami 
prawa, a w szczególności: 
a) zobowiązanie do poddania się 

kontroli przeprowadzanej lub 
zlecanej przez Fundusz 
w zakresie dokumentacji 
medycznej dotyczącej zasadności 
i prawidłowości wystawiania 
recept na refundowane leki, 
środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyroby medyczne i zleceń 
na wyroby medyczne, 
wynikającego z ustawy z dnia 12 
maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (t. j. Dz. U. z 2017 
poz. 1844 ze zm.), 

b) prowadzenie dokumentacji 
medycznej zgodnie z zapisami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 9 listopada 2015 r. w 
sprawie rodzajów, zakresu i 
wzorów dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej 



przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2069), 

c) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 pkt 
b umowy upoważniającej nr 
981227902 wezwano do zapłaty 
kary umownej w wysokości 
600,00 zł (słownie: sześćset 
złotych, 00/100) w terminie 14 
dni od dnia otrzymania 
niniejszego wezwania.  

 


