
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Załącznik do Zarządzenia nr 129/2017/DK

Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r.

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 / link

Terenowy Wydział Kontroli 

XIII w Kielcach
DK.TWK-XIII.7312.002.2020 2020-03-05 - 2020-08-31

PRZYJAZNA ul. 1-MAJA 55 

SKARŻYSKO-KAMIENNA  26-110 

SKARŻYSKO-KAMIENNA ul. 

APTECZNA 8

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę. Weryfikacja 

prawidłowości realizacji umowy nr 13-00-04012-14-01 z dnia 05.12.2014 r. (wraz z aneksami 

obowiązującymi w okresie kontrolowanym) na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, 

w następujących obszarach:

1. Prawidłowość realizacji recept refundowanych na leki zagrożone brakiem dostępności na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wybranych do kontroli w ramach próby objętej kontrolą 

– okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

2. Prawidłowość przekazywania danych o obrocie lekami objętymi refundacją, wynikających 

ze zrealizowanych recept na leki refundowane zagrożone brakiem dostępności  na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranych do kontroli w ramach próby objętej kontrolą – okres 

objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

3. Prawidłowość udokumentowania przez aptekę zakupu leków zagrożonych brakiem 

dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydawanych na recepty w ramach próby 

objętej kontrolą – okres objęty kontrolą: 01.01.2017 – 31.12.2017 r. oraz okres wcześniejszy w 

zależności od daty zakupu przez aptekę leków zagrożonych brakiem dostępności na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na recepty objęte próbą kontrolną.

4. Zgodność danych przekazanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece,  z 

Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – okres objęty 

kontrolą: stan na dzień kontroli.

Przedłożono do refundacji recepty 

na leki, zawierające substancje 

bardzo silnie działające, 

zrealizowane przez osoby 

nieposiadające kwalifikacji i 

uprawnień zawodowych do ich 

realizacji oraz receptę z brakiem 

podpisu osoby wystawiającej. 

Podjąć działania, w celu zapewnienia przestrzegania 

przepisów prawa, w zakresie realizacjirecept lekarskich, 

zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie recept oraz ustawy Prawo 

farmaceutyczne; Dokonać korekty zestawień 

refundacyjnych, ze specyfikacją skutków

finansowych/statystycznych kontroli.

Skutki finansowe:

- kara umowna w wysokości: 141,95 zł;

- nienależna refundacja w wysokości: 136,41 zł.


