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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 

12.7311.069.2019
.WKO-III 

Od 06.05.2019 r 
do 17.05.2019 r. 

Indywidualna 
Praktyka Lekarska 
Andrzej Szantyr, 
ul. Męczenników 
Oświęcimia 22/4, 
41-922 
Radzionków 

Kontrola 
ordynacji leków 
refundowanych. 
Okres objęty 
kontrolą - od 
1.01.2018 r. do 
31.12.2018 r.  

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ  
w Katowicach 
skontrolowaną 
działalność ocenia 
pozytywnie z 
nieprawidłowościami. 
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają 
przedstawione niżej 
oceny cząstkowe: 
1. W części dotyczącej 
uzasadnienia wskazań do 
refundacji leku 
Lignocainum 2%. 
Ocena cząstkowa pod 
względem legalności i 
rzetelności: pozytywna. 
2. W przypadkach 
rozbieżności w datach 
wpisu w dokumentacji 
medycznej porady z 
wypisaniem recepty 
W przypadku pięciu 
recept przyjęto 
rozbieżności. 

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 
(tj. Dz.U. z 2019 r.,poz 
784.), 
b) przestrzeganie 
Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki 
zdrowotnej 



Ocena cząstkowa pod 
względem legalności i 
rzetelności: pozytywna. 
3. W przypadkach pięciu 
recept uznano brak 
podstaw do refundacji 
leków. 
Ocena cząstkowa pod 
względem legalności i 
rzetelności: negatywna. 

finansowanych ze 
środków publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1510).  
c) przestrzegania 
przepisów prawa w 
zakresie ordynacji 
leków refundowanych, 
a w szczególności 
ustawy dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza 
dentysty (tj. Dz.U. z 
2019 r. poz. 537), 
przestrzegania 
aktualnych na dzień 
wystawiania recept 
obwieszczeń Ministra 
Zdrowia w sprawie 
wykazu 
refundowanych leków, 
środków spożywczych 
specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, 
d) prowadzenia 
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 ze 
zm.). 
 
Skutki finansowe 
kontroli: 
na podstawie art. 48 
ust. 7a pkt 2 ustawy 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.) 
wezwano do zapłaty 
kwoty stanowiącej 
równowartość 
refundacji w 
wysokości 51,39  zł w 
terminie 14 dni od 
dnia otrzymania 
wezwania. 

 


