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Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK 

Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017 r. 

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli ordynacji recept – III kwartał 2019 r.  

Jednostka 

organizacy

jna NFZ 

przeprowa

dzająca 

kontrolę 

Numer 

postępowania 

kontrolnego 

Termin 

przeprowadzen

ia kontroli 

Podmiot 

kontrolowany: 

nazwa i adres 

Temat kontroli, okres objęty 

kontrolą 

Informacja dotycząca ustaleń z kontroli Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe/link 

 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7301.047.2

019.WKO-O 

17.05.2019 - 

18.07.2019 

Centrum Medyczne 

„SOPMED” Sp. z 

o.o., ul. Bolesława 

Chrobrego 6/8,    

81-756 Sopot 

 

Ordynacja leków o różnym 

poziomie odpłatności w 

zależności od wskazań 

refundacyjnych 

Okres objęty kontrolą – 

2017-07-01 - 2017-12-31 

Stwierdzono: 

- niezasadną refundację; 

- nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej. 

Zalecenia: 

- zobowiązano do podjęcia działań mających na celu 

przepisywanie  recept refundowanych, w taki sposób 

by następowało to zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; do prowadzenia dokumentacji 

medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa 

Skutki finansowe: 

- 1 115,82  zł – kary umowne 

- 75,67 zł – odsetki ustawowe 

 

Łącznie: 1 191,49 zł 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7301.048.2

019.WKO-O 

17.05.2019 - 

02.07.2019 

Specjalistyczna 

Przychodnia 

Lekarska 

„Śródmieście” Sp. z 

o.o., ul. Armii 

Krajowej 44,  

81-366 Gdynia 

Ordynacja leków o różnym 

poziomie odpłatności w 

zależności od wskazań 

refundacyjnych 

Okres objęty kontrolą – 
2017-07-01 - 2017-12-31 

Stwierdzono: 

- nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji 

medycznej. 

Zalecenia: 

- zobowiązano do podjęcia działań mających na celu 

prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa 

 

Skutki finansowe: 

- brak 

Pomorski 

OW NFZ 

11.7301.049.2

019.WKO-O 

17.05.2019 - 

16.07.2019 

„Panaceum” Sp. z 

o.o., ul. Katowicka 

16, 84-230 Rumia 

Ordynacja leków o różnym 

poziomie odpłatności w 

zależności od wskazań 

refundacyjnych 

Okres objęty kontrolą – 

2017-07-01 - 2017-12-31 

Stwierdzono: 

- niezasadną refundację. 

Zalecenia: 

- Zobowiązano do podjęcia działań mających na celu 

przepisywanie  recept refundowanych, w taki sposób 

by następowało to zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, a w szczególności zgodnie ze 

wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w aktualnym 

obwieszczeniu MZ 

Skutki finansowe:  

- 135,04  zł – kary umowne 

- 15,36 zł – odsetki ustawowe 

 

Łącznie: 150,40 zł 

  


