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Centrala NFZ DK.TWK-IV.7312.001.2019
20.12.2019

27.02.2020

Apteka Zawarcie

ul. Towarowa 6 A

 66-400 Gorzów Wielkopolski

prowadzonej przez podmiot 

Apteka ZAWARCIE S.C

ul. Towarowa 6 A

66-400 Gorzów Wielkopolski

Temat kontroli:

Realizacja umowy  na wy dawanie ref undowanego leku, środka 

spoży wczegospecjalnego przeznaczenia ży wieniowego oraz wy robu 

medy cznego na receptę przez apteki i punkty  apteczne, które 

zawarły  umowę na realizację recept w 2018 r. oraz apteki, które 

nieby ły  poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018.

Okres objęty kontrolą:

wy brane recepty  ref undowane z okresów 16/2017 oraz 16/2018.

Wyniki kontroli: 

1. Obszar I.Realizacja recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą: 

- pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

2. Obszar II.  Przekazy wanie dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch recept:

- pozy ty wnie z uchy bieniami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w kontrolowany m obszarze 

.

3. Obszar III. Zgodność dany ch przekazany ch do OW NFZ o personelu zatrudniony m w aptece z personelem f akty cznie 

realizujący m recepty :

-pod względem kry terium legalności i rzetelności działania apteki w kontrolowany m obszarze oceniono pozy ty wnie z 

nieprawidłowościami.

Zalecenia pokontrolne:

1. Wy konać korekty  zbiorczy ch zestawień recept na leki i materiały  medy czne doty czące zakwestionowany ch recept.

2. Wy konać korekty  komunikatów elektroniczny ch xml przekazy wany ch do LOW NFZ.

3. Bezzwłocznie przestrzegać przy  realizacji recept ref undowany ch obowiązujący ch aktów prawny ch.

4. Przedstawiać do ref undacji przez NFZ ty lko recepty  spełniające wszy stkie wy mogi ustawowe.

Skutki finansowe kontroli:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzy many ch środków f inansowy ch w wy sokości : 100,73 zł 

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 1 144,45 zł

Centrala NFZ DK.TWK-IV.7312.002.2019
30.12.2019 

20.02.2020

Punkt Apteczny  Rumianek

 ul. Gorzowska 33 A

 66-415 Kłodawa

prowadzona przez podmiot Apteka ZAWARCIE S.C, ul. 

Towarowa 6 A,

66-400 Gorzów Wielkopolski.

Temat kontroli:

Realizacja umowy  na wy dawanie ref undowanego leku, środka 

spoży wczegospecjalnego przeznaczenia ży wieniowego oraz wy robu 

medy cznego nareceptę przez apteki i punkty  apteczne, które 

zawarły  umowę na realizacjęrecept w 2018 r. oraz apteki, które nie 

by ły  poddawane kontroli przez LOWNFZ w latach 2015-2018.

Okres objęty kontrolą:

wy brane recepty  ref undowane z okresów 18/2017

oraz 16/2018

Wyniki kontroli: 

1. Obszar I. Realizacja recept na leki ref undowane:

-pozy ty wnie z nieprawidłowością pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w kontrolowany m 

obszarze.

2. Obszar II. Przekazy wanie dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją:

-pozy ty wnie z nieprawidłowością pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w kontrolowany m 

obszarze.

3. Obszar III. Zgodność dany ch przekazany ch do OW NFZ o personeluzatrudniony m w aptece z personelem f akty cznie 

realizujący m recepty :

-pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono  działania apteki w kontrolowany m obszarze.

Zalecenia pokontrolne:

1. Wy konać korekty  zbiorczy ch zestawień recept na leki i materiały  medy czne doty czące

zakwestionowany ch recept.

2. Wy konać korekty  komunikatów elektroniczny ch xml przekazy wany ch do LOW NFZ.

3. Przestrzegać przy  realizacji recept ref undowany ch obowiązujący ch aktów prawny ch.

4. Przedstawiać do ref undacji przez NFZ ty lko recepty  spełniające wszy stkie wy mogi ustawowe.

Skutki finansowe kontroli:  

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzy many ch środków f inansowy ch w wy sokości: 23,66 zł.

Centrala NFZ DK.TWK-IV.7312.004.2019
30.12.2019

27.02.2020

Apteka ZIKO

ul. Pomorska 34

 66-400 Gorzów Wielkopolski

prowadzona

przez podmiot GWM Med. Sp. z o. o., 

ul. Na Skarpie 49 d

66-400 Gorzów Wielkopolski.

Temat kontroli:

Realizacja umowy  na wy dawanie ref undowanego leku, środka 

spoży wczego specjalnego przeznaczenia ży wieniowego oraz wy robu 

medy cznego na receptę przez apteki i punkty  apteczne, które 

zawarły  umowę na realizację recept w 2018 r. oraz apteki, które nie 

by ły  poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018.

Okres objęty kontrolą: wy brane recepty  ref undowane 

z okresów 12/2017oraz 20/2018

Wyniki kontroli:

1. Obszar I.Realizacja recept na leki ref undowane- pozy ty wnie z nieprawidłowością pod względem kry terium legalności i rzetelności 

oceniono  działania apteki w kontrolowany m obszarze.

2. Obszar II.Przekazy wanie dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją- pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem 

kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w kontrolowany m obszarze. 

3. Obszar III.Zgodność dany ch przekazany ch do OW NFZ o personelu zatrudniony m w aptece z personelem f akty cznie 

realizujący m recepty - Pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w kontrolowany m 

obszarze.

Zalecenia pokontrolne:

1. Wy konać korekty  zbiorczy ch zestawień recept na leki i materiały  medy czne doty czące

zakwestionowany ch recept.

2. Wy konać korekty  komunikatów elektroniczny ch xml przekazy wany ch do LOW NFZ.

3. Przestrzegać przy  realizacji recept ref undowany ch obowiązujący ch aktów prawny ch.

4. Przedstawiać do ref undacji przez NFZ ty lko recepty  spełniające wszy stkie wy mogi.

Skutki finansowe kontroli:  

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzy many ch środków f inansowy ch w wy sokości: 10,31 zł.

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 155,42 zł.

Centrala NFZ DK.TWK-IV.7322.003.2019
10.12.2019

10.01.2020

Apteka Mediq Zacisze

 ul. Agrestowa 87

65-780 Zielona Góra

prowadzona

przez OPTIFARM Sp. z o. o.

ul. Dekoracy jna 8

65-722 Zielona Góra

Temat kontroli:

Realizacja umowy  na wy dawanie ref undowanego leku, środka 

spoży wczego specjalnego przeznaczenia ży wieniowego oraz wy robu 

medy cznego,w zakresie realizacji recept ref undowany ch w obszarze 

leków pochodzący ch

z importu docelowego.

Okres objęty kontrolą: 

15.05.2014 r.– 13.07.2018 r.

Wyniki kontroli:

1. Obszar I. Posiadanie i prawidłowość realizacji recept ref undowany ch:

-pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w kontrolowany m obszarze

2. Obszar II. Przekazy wanie dany ch o obrocie produktami leczniczy mi objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch 

recept: pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono  działania apteki w kontrolowany m obszarze.

3. Obszar III. Posiadanie dokumentów zakupu wy dany ch na receptęproduktów leczniczy ch sprowadzony ch z zagranicy  oraz 

wery f ikacja przy chodów i rozchodów leków z recept na podstawie przedstawiony ch dowodów zakupu:

-pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono  działania apteki w kontrolowany m obszarze.

4. Obszar IV. Wery f ikacja dany ch wy nikający ch z zapotrzebowań na sprowadzenie leku z zagranicy  w ramach procedury  importu 

docelowego oraz zgód na skorzy stanie z ww. procedur wy dany ch przez Ministerstwo Zdrowia z dany mi wy nikający mi ze 

zrealizowany ch recept:

-pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono  działania apteki w kontrolowany m obszarze.

Zalecenia pokontrolne:

1. Przechowy wać recepty  w sposób zabezpieczający  przed potencjalny m zniszczeniem.

Centrala NFZ DK.TWK.IV.7310.001.2019
25.11.2019

31.01.2020

Stowarzy szenie MONAR z siedzibą w Warszawie, ul. 

Nowolipki 9B

 00-151 Warszawa

Poradnia Prof ilakty ki, Leczenia i Terapii Uzależnień

 w Gorzowie Wielkopolskim,

ul. Ogińskiego 43

66-400 Gorzów Wlkp.

Temat kontroli:

Realizacja umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju opieka psy chiatry czna i leczenie uzależnień w ramach 

świadczeń terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży  oraz leczenie 

uzależnień.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Wyniki Kontroli:

1. Obszar I: Pozy ty wnie pod względem kry terium rzetelności, legalności i celowości oceniono zgodność personelu udzielającego 

świadczeń z warunkami wy magany mi do realizacji świadczeń w rodzaju opieka psy chiatry czna i leczenie uzależnień.

2. Obszar II: Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium rzetelności, legalności i celowości oceniono  realizację, 

sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń w zakresie próby  objętej kontrolą, tj. zgodność dany ch przekazy wany ch w raportach 

staty sty czny ch do LOW NFZ z wpisami w dokumentacji medy cznej.

Zalecenia pokontrolne:

1. realizować umowy  zawarte z LOW NFZ zgodnie z obowiązujący mi przepisami -bezterminowo;

2. prawidłowo i rzetelnie dokony wać aktualizacji doty czący ch potencjału wy konawczego doty czącego zasobów kadrowy ch - 

bezterminowo;

3. prowadzić dokumentacje medy czne zgodnie z obowiązujący mi przepisami -bezterminowo;

4. rzetelne sprawozdawać w raportach staty sty czny ch wszy stkie dane charaktery zujące udzielane świadczenia zdrowotne oraz 

rozliczać świadczenia zgodnie z obowiązujący m stanem prawny m - bezterminowo;

5. dokonać korekt raportów staty sty czny ch zgodnie z uwagami zawarty mi w wy stąpieniu pokontrolny m – w ciągu 14 dni od 

daty  otrzy mania wy stąpienia pokontrolnego;

Skutki finansowe kontroli:

1. dokonać zwrotu nienależnie otrzy many ch środków f inansowy ch w wy sokości: 476,28 zł

2. dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 1 495,72 zł.

Centrala NFZ DK.TWK.IV.7312.005.2019

30.12.2019 

11.03.2020 

Apteka Super-Pharm

ul. Przemy słowa 2/H.O.44

66-400 Gorzów Wielkopolski

prowadzonej przez podmiot

 Super-Pharm Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

Temat kontroli:

Realizacja umowy  na wy dawanie ref undowanego leku, środka 

spoży wczego specjalnego przeznaczenia ży wieniowego oraz wy robu 

medy cznego na receptę przez apteki i punkty  apteczne, które 

zawarły  umowę na realizację recept w 2018 r. oraz apteki, które nie 

by ły  poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2018. 

Okres objęty kontrolą:

wy brane recepty  ref undowane z okresów 9/2017 oraz 22/2018.

Wyniki Kontroli:

1. Obszar I: Realizacja recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą – od 01.05.2017 r. do 15.05.2017 r. (okres 

ref undacy jny  9/2017) oraz od 16.11.2018 r. do 30.11.2018 r. (okres ref undacy jny  22/2018) – pozy ty wnie z nieprawidłowościami  

pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono  działania apteki w kontrolowany m obszarze.

2. Obszar II: Przekazy wanie dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch recept w ramach 

próby  objętej kontrolą od 01.05.2017 r. do 15.05.2017 r. (okres ref undacy jny  9/2017) oraz od 16.11.2018 r. do 30.11.2018 r. 

(okres ref undacy jny  22/2018) - pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono 

działania apteki w kontrolowany m obszarze.

3. Obszar III: Zgodność dany ch przekazany ch do OW NFZ o personelu zatrudniony m w aptece z personelem f akty cznie 

realizujący m recepty  w ramach próby  objętej kontrolą od 01.05.2017 r. do 15.05.2017 r. (okres ref undacy jny  9/2017) oraz od 

16.11.2018 r. do 30.11.2018 r. (okres ref undacy jny  22/2018) - pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium 

legalności i rzetelności oceniono działania apteki w kontrolowany m obszarze.

Zalecenia pokontrolne:

1. Wy konać korekty  zbiorczy ch zestawień recept na leki i materiały  medy czne doty czące zakwestionowany ch recept. 

2. Wy konać korekty  komunikatów elektroniczny ch xml przekazy wany ch do LOW NFZ.

3. Przestrzegać przy  realizacji recept ref undowany ch obowiązujący ch aktów prawny ch.

4. Przedstawiać do ref undacji przez NFZ ty lko recepty  spełniające wszy stkie wy mogi ustawowe.  

6. Uzupełnić daty  zakończenia zatrudnienia personelu w portalu świadczeniodawcy . 

5. Przestrzegać obowiązku zgłaszania zmian w ewidencji personelu apteki do LOW NFZ w terminie, o który m mowa w art. 45 

ust. 6 ustawy  o ref undacji.   

                                                                                                                                  

Skutki finansowe kontroli:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzy many ch środków f inansowy ch w wy sokości: 1 494,89 zł. 

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 760,13.

Centrala NFZ DK.TWK-IV.7311.001.2019
 20.12.2019 

 14.01.2020 

Usługi Medy czne 

Pielęgniarka Dy plomowana

 Jadwiga Janusz

ul. Ludowa  21A/1

 66-500 Strzelce Krajeńskie

Temat Kontroli: 

Ordy nacja leków ref undowany ch przez uprawnione pielęgniarki i 

położne.

Wyniki Kontroli:

1. Obszar I: zasadność i prawidłowość ordy nacji leków ref undowany ch w ramach próby  objętej kontrolą - okres objęty  kontrolą od 

01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.  - ocedniono pozy ty wnie  pod względem kry terium legalności i celowości.  

2. Obszar II: prawidłowość prowadzenia indy widualnej dokumentacji medy cznej pod względem rzetelności i legalności, w ramach 

próby  objętej kontrolą - okres objęty  kontrolą od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r  - oceniono pozy ty wnie  pod względem kry terium 

legalności i rzetelności.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wy dano zaleceń pokontrolny ch

Centrala NFZ DK.TWK-IV.7311.002.2019 30.12.2019 

10.02.2020 

Pielęgniarka Pani Katarzy na Kozłowska posiadająca 

prawo wy kony wania zawodu nr 1001185P oraz 

uprawnienia do pobierania numerów recept, 

zamieszkała: ul. Gwiaździsta 3/20; 66-400 Gorzów 

Wlkp., zatrudniona, w okresie objęty m kontrolą,  w 

Centrum Medy czny m LUX MED; 66-400 Gorzów 

Wlkp., ul. Górczy ńska 17 należący m do Grupy  LUX 

MED ul. Tomasza Nocznickiego 8/a, 81-454 Gdy nia

Temat kontroli:   

ordy nacja leków ref undowany ch przez uprawnione pielęgniarki i 

położne

Wyniki Kontroli:

1. Obszar I: zasadność i prawidłowość ordy nacji leków ref undowany ch w ramach próby  objętej kontrolą - okres objęty  kontrolą od 

03.01.2018 r. do 28.08.2018 r. - oceniono pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i zasadności (celowości). 

2. Obszar II: prawidłowość prowadzenia indy widualnej dokumentacji medy cznej pod względem rzetelności i legalności, w ramach 

próby  objętej kontrolą - okres objęty  kontrolą od 03.01.2018 r. do 28.08.2018 r. - oceniono pozy ty wnie  pod względem kry terium 

legalności i rzetelności.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wy dano zaleceń pokontrolny ch

Centrala NFZ DK.TWK-IV.7311.003.2019 30.12.2019 

19.02.2020 

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Poradnia 

Zdrowia Psy chicznego z Psy chiatry czny m Oddziałem 

Dzienny m "INTEGRACJA" s.c. Mirosława Lesiecka, 

Andrzej Lesiecki, ul. Żołnierzy  2 Armii 30/40, 65-001 

Zielona Góra

Temat kontroli:   

ordy nacja leków zawierający ch środki odurzające lub substancje 

psy chotropowe z przekroczeniem dawki dobowej

Wyniki Kontroli:

1. Obszar I: prawidłowość i zasadność ordy nacji oraz wy stawiania recept na leki ref undowane zawierające środki odurzające lub 

substancje psy chotropowe w ramach próby  objętej kontrolą - okres objęty  kontrolą od 09.06.2017 r. do 22.06.2018 r.  - oceniono  

pozy ty wnie pod względem kry terium legalności, zasadności (celowości) i rzetelności,

2. Obszar II: prawidłowość prowadzenia indy widualnej dokumentacji medy cznej w ramach próby  objętej kontrolą - okres objęty  

kontrolą od 09.06.2017 r. do 22.06.2018 r. -  oceniono pozy ty wnie, pod względem kry terium legalności, zasadności (celowości) i 

rzetelności.

Zalecenia pokontrolne:

Nie wy dano zaleceń pokontrolny ch


