
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli IV kw. 2020 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 pokontrolnei skutki finansowe / link

Departament Kontroli-

Terenowy Wydział Kontroli III 

w Lublinie

DK.TWK.III.7322.002.2020.
od 2020-03-10

do 2020-10-30

APTEKA "DBAM O ZDROWIE", 22-600 

TOMASZÓW LUBELSKI, UL. LWOWSKA 75, 

PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: 

PRZEDSIĘBIORSTWA ZAOPATRZENIA 

FARMACEUTYCZNEGO „CEFARM-LUBLIN” 

S.A. UL. Al. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 78, 20-

147 LUBLIN 

Realizacja umowy na wydawanie leku recepturowego objetego refundacją.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 03-00-02490-12-02 z dnia 30 grudnia 2011 roku wraz z aneksami na wydawanie refundowanego leku, środka spozywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą: 

1. Realizacja recept na refundowane leki recepturowe w ramach próby objętej kontrolą - okres objety kontrolą od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

2. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki recepturowe w ramach próby objetej kontrolą - okres objety kontrolą 

od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

3. Udokumentowanie przez aptekę przychodu i rozchodu surowców farmaceutycznych użytych do sporządzania leków recepturowych refudnowanych w ramach próby objętej kontrolą w okresie od 

1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

4. Zgodność i terminowość danych zgłoszonych do umowy z NFZ i przekazywanych do OW NFZ z ewidencją personelu zatrudnionego w aptece - okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2015 roku do 

dnia zakończenia kontroli.

1. Sporządzono lek recepturowy niezgodnie z ordynacją lekarską.

2. Zrealizowano recepty pomimo braku sposobu dawkowania leku 

recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję należącą  do wykazu 

A substancji bardzo silnie działających (argentum nitricum).

3. Nieprawidłowy koszt wykonania leku recepturowego (taxa laborum) – 

wyceniono lek sporządzony w warunkach jałowych pomimo braku wskazań do 

sporządzenia leku w warunkach aseptycznych.

4. Brak potwierdzenia zakupu chloramphenicolum.

5. Brak potwierdzenia zakupu benzocainum.

6. Brak potwierdzenia zakupu gentamycinum.

7. Brak potwierdzenia zakupu chloramphenicolum i hydrocortisonum.

8. Sprawozdano nieprawidłową  liczbę  wydanych opakowań leku lub wyrobu 

medycznego, cenę detaliczną brutto leku lub wyrobu medycznego, cenę hurtową 

brutto leku lub wyrobu medycznego, wartość wydanych opakowań leku lub 

wyrobu medycznego.

9. Sprawozdano nieprawidłowy typ i nr identyfikatora osoby realizującej receptę.

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawy o refundacji, ustawy prawo farmaceutyczne, 

rozporządzenia w sprawie recept, rozporządzenia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce

farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, rozporządzenia w 

sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 

medycznych oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych– termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

2. Przekazywać w komunikacie elektronicznym Lubelskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Lublinie, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na 

dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji – termin realizacji zalecenia: 

niezwłocznie.

3. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne 

objęte refundacją, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane

w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym – termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

4. Przedstawiać do refundacji Lubelskiemu OW NFZ dane o obrocie surowcami farmaceutycznymi użytymi do sporządzania leków recepturowych 

refundowanych, których  przychód został potwierdzony dokumentami zakupu – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

5. Prowadzić na bieżąco książkę ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – termin realizacji zalecenia: 

niezwłocznie.

Skutki finansowe:

1) kwota 16 030,69 zł  tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji;  

2) kwota 2 381,90 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept .

Departament Kontroli-

Terenowy Wydział Kontroli III 

w Lublinie

DK.TWK.III.7302.003.2020.DRK
od 2020-10-06

do 2020-12-31

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, „APTEKA SDA”, 

22-100 CHEŁM, UL. SZPITALNA 38, 

PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: APTEKA 

„CENTRUM” SP. J. E. GACKIEWICZ I 

WSPÓLNICY, 21-010 ŁĘCZNA, ul. GÓRNICZA 1.

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy wraz z aneksami, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na 

receptę, w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą:

I. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 

r.

III. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wytypowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą

–  w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bądź wcześniejszym w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków. Wytypowane leki refundowane zagrożone brakiem dostępności:

1) Kod EAN: 5909990048427 - Clexane roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml 10 amp.- strzyk.0,4 ml;

2) Kod EAN: 5909990774821 - Clexane roztwór do wstrzykiwań 60 mg/0,6 ml 10 amp.- strzyk.0,6 ml;

3) Kod EAN: 5909990054152 - Fostex aerozol inhalacyjny, roztwór (100 mcg + 6 mcg)/dawkę 1 poj. 180 dawek;

4) Kod EAN: 5909990985111 - Spiriva proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 18 mcg/dawkę inh. 30 kaps.;

5) Kod EAN: 5909991058029 - Rispolept Consta proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 50 mg 1 zestaw.

IV. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – w okresie od 05.01.2016 

r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli.

V. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego

przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na 

recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena 

detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie – stan na dzień kontroli.

VI. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki – stan na dzień kontroli.

1. Wydano większą, ilość leku, niż tą, którą zaordynował lekarz.

2. Sprawozdano nieprawidłowy identyfikator OW NFZ. 

3. Sprawozdano nieprawidłowy EAN leku zaordynowanego.

4. Nie sprawozdano uprawnienia S-senior. 

5. Stwierdzono, rozbieżności pomiędzy danymi przekazanymi LOW NFZ z 

danymi umieszczonymi w książce ewidencji zatrudnionych w aptece 

farmaceutów i techników farmaceutycznych oraz umowami zawartymi z 

personelem apteki.

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia w sprawie 

recept3 oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

2. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na 

dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji – termin realizacji zalecenia: na 

bieżąco.

3. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne 

objęte refundacją, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym – 

termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia; otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

4. Prowadzić na bieżąco książkę ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – termin realizacji zalecenia: 

niezwłocznie.

5. Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie.

Skutki finansowe:

1) kwota 8,00 zł tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji;

2) kwota 327,26 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept;

3) kwota 400 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

Departament Kontroli-

Terenowy Wydział Kontroli III 

w Lublinie

DK.TWK.III.7312.004.2020.DRK
od 2020-11-16

do 2020-12-31

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, 20-473LUBLIN, 

UL. ROMERA 37, PROWADZONA PRZEZ 

PODMIOT: NASZA APTEKA SPÓŁKA Z O.O. W 

LUBLINIE, UL. ROMERA 37, 20-473 LUBLIN.

Realizacja recept na leki/wyroby medyczne, dla których występują różne kategorie odpłatności.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 03-00-02406-12-04 z przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę przez aptekę ogólnodostępną, 20-473 Lublin, ul. Romera 37 

(podmiot prowadzący: NASZA APTEKA SPÓŁKA Z O.O., ul. Romera 37, 20-473 Lublin) w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą:

1. Realizacja recept na refundowane leki gotowe i wyroby medyczne refundowane w ramach próby objętej kontrolą – okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept na leki gotowe i wyroby medyczne w ramach 

próby objętej kontrolą – w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Udokumentowanie przez aptekę przychodu i rozchodu refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych – okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku.

4. Zgodność danych zgłoszonych do umowy z NFZ i przekazywanych do OW NFZ z Ewidencją personelu zatrudnionego w aptece – okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2018 roku do dnia 

zakończenia kontroli.

1. Przekroczono kurację 120-dniową.

2. Zrealizowano recepty z nieprawidłowym poziomem odpłatności, tj. wydano 

leki ze zniżką pomimo zapisu na recepcie 100%.

3. Ilość refundowanych produktów leczniczych gotowych i wyrobów 

medycznych, dla których występują różne kategorie odpłatności nie ma pokrycia 

w dokumentach zakupu.

4. Sprawozdano nieprawidłowy typ i nr identyfikatora osoby realizującej receptę.

2. Sprawozdano nieprawidłowy nr Pesel pacjenta.

3. Sprawozdano nieprawidłowy kod odpłatności za lek.

4. Sprawozdano nieprawidłową  liczbę  wydanych opakowań leku lub wyrobu 

medycznego, cenę detaliczną brutto leku lub wyrobu medycznego, cenę hurtową 

brutto leku lub wyrobu medycznego, wartość wydanych opakowań leku lub 

wyrobu medycznego.

5. Niezgłoszenie do NFZ w ustawowym terminie informacji o rozwiązaniu 

stosunku pracy z 5 farmaceutami i 3 technikami farmaceutycznymi.

1.Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawy o refundacji, ustawy Prawo 

farmaceutyczne3, rozporządzenia

w sprawie recept4 oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

2. Przekazywać w komunikacie elektronicznym Lubelskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Lublinie, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na 

dzień przekazania, dane zawarte w treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji – termin realizacji zalecenia: 

niezwłocznie.

3. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne 

objęte refundacją, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym – 

termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

4. Przedstawiać do refundacji Lubelskiemu OW NFZ dane o obrocie lekami i wyrobami medycznymi, których przychód został potwierdzony 

dokumentami zakupu – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

5. Prowadzić na bieżąco książkę ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – termin realizacji zalecenia: 

niezwłocznie.

6. Informować Lubelski Oddział Wojewódzki Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece w obowiązującym terminie.

Skutki finansowe:

1) kwota 376,31 zł  tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji;  

2) kwota 1 066,26 zł  tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept ;

3) Kwota 1 600,00 zł tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie 

OWU.

Departament Kontroli-

Terenowy Wydział Kontroli III 

w Lublinie

DK.TWK.III.7302.005.2020.DRK
od 2020-11-18

do 2020-12-31

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA „APTEKA MGR 

TOMASZ KOŁODYŃSKI”, 23-100 BYCHAWA, 

UL. PIŁSUDSKIEGO 36, PROWADZONA PRZEZ 

PODMIOT: TOMASZ

KOŁODYŃSKI, 21-030 MOTYCZ, KONOPNICA 

81D.

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy wraz z aneksami, na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na 

receptę, w następujących obszarach i okresach objętych kontrolą:

I. Realizacja recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 

r.

III. Udokumentowanie zakupu wydanych na receptę leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności o wytypowanych kodach EAN w ramach próby objętej kontrolą

– w okresie od 05.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bądź wcześniejszym w zależności od daty zakupu przez aptekę przedmiotowych leków. Wytypowane leki refundowane zagrożone brakiem dostępności:

1) Kod EAN: 5909990048427 - Clexane roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml 10 amp.- strzyk.0,4 ml;

2) Kod EAN: 5909990774821 - Clexane roztwór do wstrzykiwań 60 mg/0,6 ml 10 amp.- strzyk.0,6 ml;

3) Kod EAN: 5909990054152 - Fostex aerozol inhalacyjny, roztwór (100 mcg + 6 mcg)/dawkę 1 poj. 180 dawek;

4) Kod EAN: 5909990985111 - Spiriva proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 18 mcg/dawkę inh. 30 kaps.;

5) Kod EAN: 5909991058029 - Rispolept Consta proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 50 mg 1 zestaw.

IV. Zgodność danych przekazywanych do OW NFZ o personelu zatrudnionym w aptece z Ewidencją zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych – w okresie od 05.01.2016 

r. do 31.12.2016 r. oraz na dzień kontroli.

V. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji o zawarciu umowy na realizację

recept oraz informacji, że osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować

świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany

na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie

powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym,

którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny

detalicznej leku przepisanego na recepcie – stan na dzień kontroli.

VI. Weryfikacja warunków przechowywania zrealizowanych recept na refundowane leki – stan na dzień kontroli.

1.Przekroczono kurację 120-dniowa.

2. Zrealizowano receptyę bez wymaganych danych dot. pacjenta.

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawy o refundacji, rozporządzenia w sprawie 

recept3 oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

2. Przekazywać w komunikacie elektronicznym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na 

dzień przekazania, dane zawartemw treści zrealizowanych recept podlegających refundacji zgodnie z ustawą o refundacji – termin realizacji zalecenia: na 

bieżąco.

3. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne 

objęte refundacją, za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym – 

termin realizacji zalecenia: 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Skutki finansowe:

1) kwota 502,86 zł  tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji;

2) kwota 491,33 zł  tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 pkt 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

W zakresie pkt 2 zastosowanie ma art. 61 u. 1 Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu 

pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 

500zł.
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