
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7321.158.2018.WKO-III 

Jednostka 
organizacyjna 

NFZ 
przeprowadzając

a 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 

12.7321.158.2018.
WKO-III 

Od 30.08.2018 r. 
do 07.09.2018 r. 

Lekarz I. G-N. nr 
PWZ (…) 846 
(działalność 
lecznicza w ramach 
Indywidualnej 
Specjalistycznej 
Praktyki 
Lekarskiej). 

Realizacja 
obowiązku 
sprawdzenia 
statusu 
ubezpieczenia 
pacjenta                                    
przy wystawianiu 
recept 
uprawniających 
do leków 
refundowanych 
przez NFZ i 
przyjmowanie 
oświadczeń o 
przysługującym 
świadczeniobiorc
y prawie do 
świadczeń w dniu 
wystawienia 
recepty. Okres 
objęty kontrolą- 
15.01.2013 r., 
12.03.2013 r. (2 
dni) 

Na podstawie 
ustaleń opisanych w 
protokole kontroli 
Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ  
w Katowicach 
skontrolowaną 
działalność w 
zakresie objętym 
kontrolą ocenia 
negatywnie. 
Lekarz nr PWZ 
(…)846 w złożonych 
wyjaśnieniach 
potwierdza brak 
realizacji obowiązku 
sprawdzenia statusu 
ubezpieczenia 
pacjenta o numerze 
PESEL: (…) 875,                                 
przed wystawieniem 
wytypowanych do 
kontroli recept 
uprawniających do 
leków 
refundowanych 

Biorąc pod uwagę 
powyższą ocenę i 
uwagi, Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach 
przedstawia 
następujące 
zalecenia: 
1. Postępowania 
zgodnie z przepisami 
prawa, a w 
szczególności: 
a) przestrzegania 
zasad wystawiania 
recept wynikających z 
ustawy Ustawa z dnia 
12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, 
środków spożywczych 
specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego oraz 
wyrobów 
medycznych (t. j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1844 
ze zm.), 



przez NFZ.  
Powyższe stanowi 
naruszenie zapisów 
Umowy Nr (…) 963 
upoważniającej                              
do wystawiania 
recept na leki, środki 
spożywcze 
specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego                       
oraz wyroby 
medyczne 
refundowane ze 
środków publicznych 
przysługujące 
świadczeniobiorcom                
§ 5 ust 2 pkt 1 

b) przestrzegania 
Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki 
zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1510).  
2. Na podstawie § 9 
ust. 1 pkt 1 lit. a 
umowy 
upoważniającej nr (…) 
963 w związku                          
z § 9 ust. 3 ww. 
umowy wezwano do 
zapłaty kary umownej 
w wysokości 377,41 zł                          
w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania 
wezwania. 

 


