
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

 

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 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7301.002.2020 

od 20 października 2020 r.  
do 29 stycznia 2021 r. 

Leszek Antoni Pawelczyk 
prowadzący działalność 

leczniczą pod firmą:  
Gabinet 

Ginekologiczno-
Położniczy Leszek 

Pawelczyk  
z siedzibą w Drwęsie  
(62-070 Dopiewo),  

ul. Brzozowa 1  
oraz z miejscem 

wykonywania działalności 
pod adresem: 

ul. Jana Henryka 
Dąbrowskiego 77A, (60-

529) Poznań 

Temat kontroli: Ordynacja leków zgodnie 
ze wskazaniami w odniesieniu do leków z 
zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony 
płciowe - gonadotropiny. 
Okres objęty kontrolą:       
Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2017 r.  
do 31 grudnia 2018 r. 

1. Zasadność i prawidłowość wystawiania recept na leki z 
zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony 
płciowe – gonadotropiny. 
Pozytywnie z nieprawidłowościami ze względu na kryterium 
legalności, rzetelności i celowości oceniono zasadność i 
prawidłowość wystawiania recept na leki z zakresu grupy 
limitowej 69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. 
2. Prawidłowość dokumentowania wystawiania recept i 
dokumentowania ordynacji leków z zakresu grupy limitowej 
69.1 Hormony płciowe – gonadotropiny. 
Pozytywnie ze względu na kryterium legalności, rzetelności i 
celowości oceniono prawidłowość dokumentowania 
wystawiania recept i dokumentowania ordynacji leków z 
zakresu grupy limitowej 69.1 Hormony płciowe – 
gonadotropiny. 
 
 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w 
Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 
Niezwłocznie wdrożyć działania naprawcze mające na celu: 
1. Wystawianie recept zgodnie z obowiązującym poziomem 
odpłatności zamieszczonym w Obwieszczeniach Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych. 
2. Zamieszczanie w dokumentacji medycznej nazwy i numeru 
statystycznego choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, 
według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i 
Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta oraz wszystkich 
porad, podczas których dokonano ordynacji leków. 
Skutki finansowe: kara umowna w kwocie nienależnie 
wypłaconej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi:  
24 485,08 zł. 


