
Jednostka 

organizacy jna NFZ 

przeprowadzająca 

kontrolę

Numer postępowania kontrolnego Termin przeprowadzenia kontroli Podmiot kontrolowany  nazwa i adres
Temat kontroli,

okres objęty  kontrolą
Inf ormacja doty cząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki f inansowe/link

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK-IV.7322.010.2020
02.12.2020 r.

04.03.2021 r.

Apteka Od Serca Kożuchów

ul. Legnicka 19

 67-120 Kożuchów

prowadzona poprzez podmiot 

Apteka "ELIXIR"

 Lila Łozy niak-Marciniuk

 ul. Szprotawska 16

 67-120 Kożuchów.

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 nie by ły  

poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach

2016-2019.

Okres objęty kontrolą:

16.04.2017 r. do 30.04.2017 r. (okres ref undacy jny  8/2017); 

16.08.2018 r. do 31.08.2018 r. (okres ref undacy jny  16/2018). 

Wyniki kontroli: 

1.Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki

 w zakresie realizacji recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą . 

2.Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakresie  przekazy wania dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch recept w ramach 

próby  objętej kontrolą. 

3.Pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono  działania apteki w zakresie zgodności 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.

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: 273,02 zł.

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 242,65 zł.

(w związku z zapisami art.61u ustawy  o świadczeniach opieki  zdrowotnej f inansowany ch ze środków publiczny ch, nie dochodzi się należności 

wy nikającej z kary  określonej w niniejszy m wy stąpieniu Ponadto zgodnie z art. 61u ust. 2, Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności 

wy nikający ch z kar określony ch w wy stąpieniu pokontrolny m w pełnej wy sokości od dnia, w który m kwota należności niepobrany ch lub 

niedochodzony ch określony ch dla danego podmiotu kontrolowanego w okresie roku kalendarzowego przekroczy ła łącznie 2000 zł).

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK-IV.7322.013.2020 25.11.2020 r.

23.02.2020 r.

Apteka Przy jazna

 ul. Bolesława Chrobrego 2

 66-500 Strzelce Krajeńskie,

prowadzona przez podmiot 

Apteka Przy jazna Jacek Biernat,

ul. Błażeja 22/6

 61-608 Poznań. 

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 nie by ły  

poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 

2016-2019.

Okres objęty kontrolą:

16.10.2017 r. do 31.10.2017 r. (okres ref undacy jny  20/2017);  

01.04.2018 r. do 15.04.2018 r. (okres ref undacy jny  7/2018).

Wyniki kontroli: 

1. Pozy ty wnie z nieprawidłowością pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakrtesie realizacji recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą . 

2. Negaty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w zakresie przekazy waniea dany ch o 

obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch recept w ramach próby  objętej kontrolą . 

3. Pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w zakresie Zgodności 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. 

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.  

5. Przechowy wać recepty  w sposób rzetelny  i uporządkowany , zabezpieczający  przed ewentualny m zniszczeniem lub utratą.

Skutki finansowe kontroli:  

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzy many ch środków f inansowy ch w wy sokości: 13 288,97 zł.  

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 13 354,70 zł.

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

 DK.TWK-IV.7322.003.2020

14.09.2020 r.

19.02.2021 r.

Apteka Nowa

ul. Mickiewicza 21/2

 69-100 Słubice

prowadzona poprzez podmiot 

Apteka Nowa Sp. z o. o.

 ul. Kopernika 23

 69-100 Słubice.

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 nie by ły  

poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 

2016-2019.

Okres objęty kontrolą:

16.09.2017 r. do 30.09.2017 r. (okres ref undacy jny  18/2017);

 01.12.2018 r. do 15.12.2018 r. (okres ref undacy jny  23/2018).

Wyniki kontroli: 

1. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakresie realizacjji recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą.

 2. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakresie przekazy wania dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch recept 

w ramach próby  objętej kontrolą.

3. Pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono  działania apteki w zakresie 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.

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: 53,24 zł.

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 471,52 zł. 

(W związku z zapisami art. 61u ust. 1 ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej f inansowany ch ze środków publiczny ch, nie dochodzi się 

należności wy nikającej z kary  określonej w niniejszy m wy stąpieniu pokontrolny m.

Ponadto zgodnie z art. 61u ust. 2, Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wy nikający ch z kar określony ch 

w wy stąpieniu pokontrolny m w pełnej wy sokości od dnia, w który m kwota należności niepobrany ch lub niedochodzony ch określony ch dla 

danego podmiotu kontrolowanego w okresie roku kalendarzowego przekroczy ła łącznie 2000 zł).

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK-TWK-IV.7322.004.2020 

12.11.2020 r.

16.02.2021 r.

Apteka Corax

ul. Kopernika 5

69-100 Słubice

 prowadzona poprzez podmiot CORAX Sp. z o. o.

 ul. Makuszy ńskiego 79

42-200 Częstochowa.

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 nie by ły  

poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 

2015-2019.

Okres objęty kontrolą:

16.06.2017 r. do 30.06.2017 r. (okres ref undacy jny  12/2017); 

16.05.2018 r. do 31.05.2018 r. (okres ref undacy jny  10/2018).

Wyniki kontroli: 

1. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakresie realizacji recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą.

2. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakresie przekazy wania dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch recept 

w ramach próby  objętej kontrolą. 

3. Pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w zakresie zgodności 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.

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:1 056,05 zł.

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 1 210,65 zł.

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK-TWK-IV.7322.007.2020

12.11.2020 r.

22.02.2021 r.

Punkt apteczny

 ul. Tuplicka 2B

68-212 Trzebiel

 prowadzony  przez podmiot

 Apteka Vitamina Sp. z o. o.

 ul. Wojska Polskiego 1a

 68-208 Łęknica.

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 nie by ły  

poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach

2015-2019.

Okres objęty kontrolą:

16.06.2017 r. do 30.06.2017 r. (okres ref undacy jny  12/2017); 

16.03.2018 r. do 31.03.2018 r. (okres ref undacy jny  6/2018).

Wyniki kontroli: 

1. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakresie realizacji recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą.

2. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakresie przekazy wania dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch recept w ramach próby  

objętej kontrolą. 

3. Pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w zakresie zgodności dany ch 

przekazany ch do OW NFZ o personelu zatrudniony m w punkcie apteczny m z personelem f akty cznie realizujący m recepty  

w ramach próby  objętej kontrolą.

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: 137,98 zł.

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 139,39 zł.

(W związku z zapisami art. 61u ust. 1 ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej f inansowany ch ze środków publiczny ch, nie dochodzi się 

należności wy nikającej z kary  określonej w niniejszy m wy stąpieniu pokontrolny m.

Ponadto zgodnie z art. 61u ust. 2, Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wy nikający ch z kar określony ch w wy stąpieniu 

pokontrolny m w pełnej wy sokości od dnia, w który m kwota należności niepobrany ch lub niedochodzony ch określony ch dla danego podmiotu 

kontrolowanego w okresie roku kalendarzowego przekroczy ła łącznie 2000 zł).

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK-IV.7322.012.2020

25.11.2020 r.

08.02.2021 r.

Apteka ARDMED

 ul. Zielonogórska 59A

67-100 Nowa Sól

prowadzona poprzez działalność 

gospodarczą osoby  f izy cznej Pani Ewy  Kalety , 

ul. Botaniczna 4

 67-100 Nowa Sól.

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 nie by ły  

poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 

2016-2019.

Okres objęty kontrolą:

01.08.2017 r. do 15.08.2017 r. (okres ref undacy jny  15/2017);

16.08.2017 r. do 31.08.2017 r. (okres ref undacy jny  16/2017); 

16.09.2018 r. do 30.09.2018 r. (okres ref undacy jny  18/2018).  

Wyniki kontroli: 

1. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakresie realizacji recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą.

2. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakresie przekazy wania dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch recept w ramach próby  

objętej kontrolą. 

3. Pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w zakresie 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.

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: 31,44  zł. 

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 163,05 zł. 

(W związku z zapisami art. 61u ust. 1 ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej f inansowany ch ze środków publiczny ch, nie dochodzi się 

należności wy nikającej z kary  określonej w niniejszy m wy stąpieniu pokontrolny m.

Ponadto zgodnie z art. 61u ust. 2, Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wy nikający ch z kar określony ch w wy stąpieniu 

pokontrolny m w pełnej wy sokości od dnia, w który m kwota należności niepobrany ch lub niedochodzony ch określony ch dla danego podmiotu 

kontrolowanego w okresie roku kalendarzowego przekroczy ła łącznie 2000 zł).

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK-IV.7301.003.2020 17.11.2020 r.

14.01.2021 r.

Centrum Medy czne 

„Perinatea” sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 2

67-100 Nowa Sól 

Temat kontroli:   

Ordy nacja leków zgodnie ze wskazaniami w odniesieniu do leków 

z zakresu grupy  limitowej  69.1 Hormony  płciowe – gonadotropiny .

Okres objęty kontrolą:

01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Wyniki kontroli: 

1. Pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i zasadności oceniono  wy stawianie recept na leki z zakresu grupy  limitowej 

69.1 Hormony  płciowe – gonadotropiny  .

2. Pozy ty wnie pod względem kry terium legalności, zasadności i rzetelności oceniono prawidłowość dokumentowania wy stawiania 

recept i dokumentowania ordy nacji leków z zakresu grupy  limitowej 69.1 Hormony  płciowe – gonadotropiny .

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK-TWK-IV.7311.005.2020  23.11.2020 r. 

27.01.2021 r

Niepubliczny  Zakłady  Opieki Zdrowotnej 

Zespołowa Prakty ka Lekarzy  Rodzinny ch

 Pro Vita s.c., 

ul. Konsty tucji 3 Maja 32

 66-300 Między rzecz 

Temat kontroli:   

Ordy nacja ref undowanego leku, środka spoży wczego specjalnego 

przeznaczenia ży wieniowego oraz wy robu medy cznego na receptę w 

zakresie wskazań ref undacy jny ch doty czący ch wy branej grupy  leków.

Okres objęty kontrolą:

01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Wyniki kontroli: 

1. Pozy ty wnie  z nieprawidłowościami  pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość ordy nacji przez 

lekarzy  leków ref undowany ch objęty ch wąskimi wskazaniami ref undacy jny mi w ramach próby  objętej kontrolą .

2. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono prawidłowość dokumentowania 

czy nności związany ch z ordy nacją lekarską i udzielony mi świadczeniami zdrowotny mi w ramach próby  objętej kontrolą.

Zalecenia pokontrolne :

1. Ordy nować leki ref undowane wy łącznie w przy padkach uzasadniony ch udokumentowany mi względami medy czny mi, zgodny mi z zakresami 

ref undacji, określony mi w obowiązujący ch obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wy kazu chorób oraz wy kazu leków i wy robów

medy czny ch, które ze względu na te choroby są przepisy wane bezpłatnie, za opłatą ry czałtową lub za częściową odpłatnością i

uzasadniony mi termin realizacji – bezzwłocznie;

2. Rzetelnie prowadzić indy widualną dokumentację medy czną – każde udzielone świadczenie zdrowotne (porada), w ty m inf ormacja o

ordy nowany ch lekach, winno by ć odnotowy wane w historii choroby  termin realizacji – bezzwłocznie.

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 7 450,60 zł. 

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK-IV.7322.017.2020

21.12.2020 r.

10.03.2021 r.

Apteka Kosmy  i Damiana

 ul. Fry dery ka Chopina 28 B

 68-200 Żary ,

prowadzona przez Panią Marię Jamrozik, wspólnika 

spółki cy wilnej 

„Apteka pod Topolami”,

„Apteka Medikal”, 

ul. Henry ka Wieniawskiego 3b

 68-200 Żary .

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 nie by ły  

poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 

2015-2019.

Okres objęty kontrolą:

16.08.2017 r. do 31.08.2017 r. (okres ref undacy jny  16/2017);

16.10.2018 r. do 31.10.2018 r. (okres ref undacy jny  20/2018)

Wyniki kontroli:

1. Pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w kontrolowany m zakresie realizacji 

recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą.

2. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w kontrolowany m zakresie przekazy wania dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch recept 

w ramach próby  objętej kontrolą.

3. Pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki w kontrolowany m zakresie  zgodności 

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.

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:

Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 759,15 zł. 

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK-IV.7322.018.2020
21.12.2020 r. 

08.03.2021 r.

Apteka Dbam o Zdrowie

 ul. Bracka 17

 68-100 Żagań,

prowadzona przez podmiot

 APTEKI POD ŚW. FRANCISZKIEM SP. z o.o.

 ul. Albatrosów 1

30-716 Kraków

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 nie by ły  

poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach

2015-2019.

  

Okres objęty kontrolą:

01.12.2017 r. do 15.12.2017 r. (okres ref undacy jny  23/2017); 

01.03.2018 r. do 15.03.2018 r. (okres ref undacy jny  5/2018) 

Wyniki kontroli:

1. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakresie realizacji recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą .

2. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakresie przekazy wania dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch recept 

w ramach próby  objętej kontrolą .

3. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w kontrolowany m obszarze zgodności dany ch przekazany ch do OW NFZ o personelu zatrudniony m w punkcie apteczny m 

z personelem f akty cznie realizujący m recepty  w ramach próby  objętej kontrolą

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.  

5. Przestrzegać obowiązku zgłaszania zmian w ewidencji personelu apteki do LOW NFZ w terminie, o który m mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z

dnia 12 maja 2011 r. o ref undacji  leków, środków spoży wczy ch specjalnego przeznaczenia ży wieniowego oraz wy robów medy czny ch. 

                                                                                                                        

Skutki finansowe kontroli:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzy many ch środków f inansowy ch w wy sokości: 167,00 zł.

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 532,73 zł.

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK-IV.7322.011.2020

02.12.2020 r.

12.03.2021 r.

Punkt apteczny  ASPIRYNKA

 ul. Sulęcińska 4/4

66-220 Łagów

 prowadzony  przez podmiot: 

Apteka Rodzinna s.c, 

ul. 2 Lutego 15, 

66-440 Skwierzy na

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 nie by ły  

poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach

2018-2019.

Okres objęty kontrolą:

01.12.2018 r. do 15.12.2018 r. (okres ref undacy jny  23/2018).

Wyniki kontroli: 

1. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelnościoceniono  działania punktu aptecznego w 

kontrolowany m zakresie realizacjji recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą.

2. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania punktu aptecznego w 

kontrolowany m zakrsie przekazy wania dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch recept w 

ramach próby  objętej kontrolą.

3. Pozy ty wnie pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania punktu aptecznego w zakresie 

zgodności dany ch przekazany ch do OW NFZ o personelu zatrudniony m w punkcie apteczny m z personelem f akty cznie 

realizujący m recepty  w ramach próby  objętej kontrolą.

Zalecenia pokontrolne:

1. Wy konać korekty  zbiorczy ch zestawień recept na leki i wy roby  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: 129,67 zł. 

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 450,86 zł. 

(W związku z zapisami art. 61u ust. 1 ustawy  o świadczeniach, nie dochodzi się należności wy nikającej z kary  określonej 

w niniejszy m wy stąpieniu pokontrolny m.

Ponadto zgodnie z art. 61u ust. 2, Prezes Funduszu pobiera lub dochodzi należności wy nikający ch z kar określony ch w wy stąpieniu 

pokontrolny m w pełnej wy sokości od dnia, w który m kwota należności niepobrany ch lub niedochodzony ch określony ch dla danego podmiotu 

kontrolowanego w okresie roku kalendarzowego przekroczy ła łącznie 2 000 zł).

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK-TWK-IV.7320.001.2021 27.01.2021 

12.03.2021

Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital im. prof . Zbigniewa Religi

w Słubicach

ul. Nadodrzańska 6

69-100 Słubice.

Temat kontroli:

Realizacja umowy  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w sy stemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie świadczeń w szpitalny m oddziale ratunkowy m.

Okres objęty kontrolą:

17.10.2020 r. do 26.01.2021 r.

Wyniki kontroli: 

1. Negaty wnie pod względem kry terium rzetelności, legalności i celowości oceniono udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

polegający ch na szpitalnej wstępnej diagnosty ce oraz leczeniu w zakresie niezbędny m dla stabilizacji f unkcji ży ciowy ch osób, 

które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowy m Ratownictwie Medy czny m.  

2. Negaty wnie pod względem kry terium rzetelności, legalności i celowości oceniono odmowy  przy jęcia pacjentów w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego przy wożony ch przez Zespoły  Ratownictwa Medy cznego w ramach próby  objętej kontrolą.

Zalecenia pokontrolne:

1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązujący mi przepisami, zwłaszcza pod kątem zapewnienia minimalny ch zasobów 

kadrowy ch w SOR zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawieszpitalnego oddziału ratunkowego.

2. Niezwłocznie udzielać świadczeń zdrowotny ch osobom, które potrzebują naty chmiastowego ich udzielenia ze względu na zagrożenie ży cia 

lub zdrowia, w szczególności transportowany m przez zespoły  ratownictwa medy cznego, a w przy padku braku możliwości udzielenia świadczeń 

opieki zdrowotnej określony ch w umowie, z przy czy n leżący ch po stronie świadczeniodawcy  lub w związku z wy stąpieniem siły  wy ższej, 

zapewnić pacjentom w stanie nagły m udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcęzgodnie z: art. 19 ust. 1 albo ust. 

3 ustawy  o świadczeniach, art. 15 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 33 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy  o PRM, § 2 

ust. 1 pkt 1 lit a rozporządzenia o SOR, § 8 ust. 1 Ogólny ch warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,stanowiący ch załącznik 

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólny ch warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Przestrzegać prawa pacjenta do naty chmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotny ch zewzględu na zagrożenie zdrowia lub ży cia, zgodnie z: 

art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w związku z § 3 ust. 3 OWU

4. Prawidłowo i rzetelnie prowadzić dokumentację zbiorczą w Szpitalny m Oddziale Ratunkowy m, zgodnie z:  § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medy cznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Skutki finansowe kontroli:

Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 156 765,76 zł.

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK-IV.7320.015.2020
22.12.2020 

12.02.2021

Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital im. prof . Zbigniewa Religi

w Słubicach

ul. Nadodrzańska 6

69-100 Słubice.

Temat kontroli:

Zapewnienie prawidłowości udzielania świadczeń szpitalny ch w związku 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Okres objęty kontrolą:

23.11.2020 r. do 30.11.2020 r.

Wyniki kontroli: 

1. Pozy ty wnie pod względem kry terium rzetelności, legalności i celowości w kontrolowany m obszarze oceniono warunki 

zapewnienia wy kony wania przez całą dobę kompleksowy ch świadczeń zdrowotny ch, wy łącznie przez osoby  wy konujące zawód 

medy czny .

2. Pozy ty wnie pod względem kry terium rzetelności, legalności i celowości w kontrolowany m obszarze oceniono prawidłowość 

dokony wania wpisów w indy widualnej i zbiorczej dokumentacji medy cznej,potwierdzający ch udzielanie świadczeń przez osoby  

uprawnione, zgodnie z obowiązujący mi przepisami.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK-IV.7322.016.2020
18.12.2020 

24.03.2021 

Apteka "Aronia" s.c. 

Ewa Ruszkowska, 

Natalia Ruszkowska-Chlebek,

Al. Lipowa 8

66-132 Trzebiechów

prowadzona by ła przez podmiot:

mgr f arm. Ewę Ruszkowską s.c.,

 ul. Armii Krajowej 41B/13,

66-100 Sulechów.

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 nie by ły  

poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 2015-2019.

Okres objęty kontrolą: 

16.11.2017 r. do 30.11.2017 r.(okres ref undacy jny  22/2017);  01.03.2018 

r. do 15.03.2018 r.(okres ref undacy jny  5/2018).

Wyniki kontroli: 

1. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w kontrolowany m obszarze realizacji recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą.

2. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami  pod względem kry terium legalności i rzetelności ocenia działania apteki 

w kontrolowany m obszarze - przekazy wanie dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch 

recept w ramach próby  objętej kontrolą.

Zalecenia pokontrolne :

1. Wy konać korekty  zbiorczy ch zestawień recept na leki i wy roby  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: 195,52 zł.

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 157,85 zł.

 (W związku z zapisami art. 61u ust. 1 ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej f inansowany ch ze środków publiczny ch, nie dochodzi się 

należności wy nikającej z kary  określonej w niniejszy m wy stąpieniu pokontrolny m.Ponadto zgodnie z art. 61u ust. 2, Prezes Funduszu pobiera 

lub dochodzi należności wy nikający ch z kar określony ch w wy stąpieniu pokontrolny m w pełnej wy sokościod dnia, w który m kwota należności 

niepobrany ch lub niedochodzony ch określony ch dla danego podmiotu kontrolowanego w okresie roku kalendarzowego przekroczy ła łącznie 2 

000 zł).

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK-IV.7322.015.2020
18.12.2020 

26.03.2021 

Apteka z Misiem”

Plac Biskupa Wilhelma Pluty  5

66-100 Sulechów

prowadzona przez podmiot: 

ŚW. KOSMY I DAMIANA 

SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Kry nicka 7/9;

50-555 Wrocław.

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 nie by ły  

poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 

2017-2019.

Okres objęty kontrolą: 

01.09.2017 r. do 15.09.2017 r.(okres ref undacy jny  17/2017); 

16.08.2018 r. do 31.08.2018 r.(okres ref undacy jny  16/2018).

Wyniki kontroli: 

1. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w zakresie   Realizacja recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą. 

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

kontrolą.

Zalecenia pokontrolne:

1. Wy konać korekty  zbiorczy ch zestawień recept na leki i wy roby  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: 592,79 zł.

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 910,33 zł.

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK-IV.7322.014.2020
18.12.2020 

18.03.2021 

Apteka „Dobre Zdrowie”

ul. Jana Pawła II 12

66-100 Sulechów,

prowadzona przez podmiot:

 „DARVAS” Sp. z o.o. 

ul. Spacerowa 8,

66-220 Łagów.

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 nie by ły  

poddawane kontroli przez LOW NFZ w latach 

2016-2019.

Okres objęty kontrolą: 

01.09.2017 r. do 15.09.2017 r.(okres ref undacy jny  17/2017)  01.02.2018 

r. do 15.02.2018 r.(okres ref undacy jny  3/2018).

Wyniki kontroli: 

1. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w kontrolowany m obszarze realizacji recept na leki ref undowane w ramach próby  objętej kontrolą.

2. Pozy ty wnie z nieprawidłowościami pod względem kry terium legalności i rzetelności oceniono działania apteki 

w kontrolowany m obszarze przekazy wania  dany ch o obrocie lekami objęty mi ref undacją wy nikający ch ze zrealizowany ch recept 

w ramach próby  objętej kontrolą.

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

zgodności dany ch przekazany ch do OW NFZ o personelu zatrudniony m w aptecez personelem f akty cznie realizujący m recepty  

w ramach próby  objętej kontrolą.

Zalecenia pokontrolne

1. Wy konać korekty  zbiorczy ch zestawień recept na leki i wy roby  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: 440,64 zł.

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 600,57 zł.

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK.IV.7320.006.2020
07.08.2020 

31.03.2021 

Chirurgia Jednego Dnia 

Tomasz Ebert, Szy mon Zachara Spółka Jawna

ul. Borowskiego 2A-3

66-400 Gorzów Wielkopolski

Temat kontroli:

Prawidłowość sprawozdawania i rozliczania produktów jednostkowy ch 

5.51.01.0009032  J32 – Duże zabiegi skórne.

  

Okres objęty kontrolą: 

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Wyniki kontroli: 

Negaty wnie oceniono  działalność w kontrolowany m zakresie  - prawidłowość sprawozdawania i rozliczania produktu 

jednostkowego o kodzie 5.51.01.0009032 J32 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE,w warunkach hospitalizacji.

Zalecenia pokontrolne :

1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązujący mi przepisami.

2. Prawidłowo i rzetelnie kwalif ikować pacjentów do leczenia w oddziale szpitalny m.

3. Prawidłowo i rzetelnie sprawozdawać i przedstawiać do rozliczenia dane charaktery zujące udzielone świadczenia zdrowotne.

4. Dokonać korekty  raportów staty sty czny ch, zgodnie ze wskazaniami wy szczególniony mi w specy f ikacji będącej załącznikiem do 

niniejszego wy stąpienia pokontrolnego.

Skutki finansowe kontroli:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzy many ch środków f inansowy ch w wy sokości: 334 593,00 zł. 

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 14 025,69 zł.

Terenowy  Wy dział 

Kontroli IV w Zielonej 

Górze

DK.TWK.IV.7320.014.2020
23.11.2020 

 12.02.2021 

Stowarzy szenie „Otwarte Serca” 

z siedzibą przy  ul. Józef a Czapskiego 2

66-100 Brzezie k/Sulechowa

Temat kontroli:

Realizacja świadczeń w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie: f izjoterapii 

domowej wraz z zakresem skojarzony m, f izjoterapia domowa dla osób o 

znaczny m stopniu niepełnosprawności

Okres objęty kontrolą: 

01.02.2019 r. do 01.03.2019 r.

06.05.2019 r. do 20.09.2019 r.

Wyniki kontroli: 

1. Negaty wnie pod względem kry terium rzetelności,legalności i celowościoceniono poprawność kwalif ikacji pacjentów do 

f izjoterapii domowej w ramach próby  objętej kontrolą. 

2. Pozy ty wna z nieprawidłowościami pod względem kry terium rzetelności, legalności i celowości oceniono prawidłowość 

wy kazy wania w raportach staty sty czny ch do LOW NFZ i rozliczania wy brany ch świadczeń opieki zdrowotnej w ramach próby  

objętej kontrolą.

Zalecenia pokontrolne :

1. Realizować umowę zawartą z LOW NFZ zgodnie z obowiązujący mi przepisami. 

2. Prawidłowo i rzetelnie dokony wać kwalif ikacji pacjentów do f izjoterapii domowej zgodnie z obowiązujący mi przepisami.

3. Prawidłowo i rzetelnie dokony wać aktualizacji doty czący ch potencjału wy konawczego doty czącego zasobów kadrowy ch.

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

do rozliczenia świadczenia zgodnie z obowiązujący m stanem prawny m .

5. Dokonać korekt raportów staty sty czny ch zgodnie z uwagami zawarty mi w wy stąpieniu pokontrolny m.

Skutki finansowe kontroli:

1. Dokonać zwrotu nienależnie otrzy many ch środków f inansowy ch w wy sokości: 67 257,00 zł.

2. Dokonać wpłaty  kary  umownej w wy sokości: 19 323,06 zł.


