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Data rozpoczęcia kontroli – 

26.03.2019 r.

Data zakończenia kontroli – 

12.04.2019 r. 

Apteka Zdrowit, 45-401 Opole ul. Bielska 1 prowadzonej przez 

Aptekę Zdrowit sp. z o.o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Piotra 

Skargi 13.  

Realizacja umów na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi 

kryteriami wyboru.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2018 r.

Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli Opolski Oddział 

Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z 

nieprawidłowościami. 

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe: 

1. Ocena pozytywna z nieprawidłowościami pod względem legalności 

działania w trakcie realizacji recept.

2. Ocena rzetelności działań w trakcie realizacji i retaksacji recept jest 

pozytywna z nieprawidłowościami. 

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przedstawia następujące zalecenia:

1. Realizować recepty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 

2018 r., poz. 745, ze zm.). 

2. Właściwie wykonywać zobowiązania wynikające z umowy zawartej z NFZ OOW w Opolu. 

3. Stosować się do przepisów: art. 106 a i innych Ustawy o podatku od towarów i usług (t.j Dz.U. 2018 poz. 2174, ze zm.), 

art. 88 ust. 5 pkt 5 Ustawy prawo farmaceutyczne (t.j Dz.U. 2019 poz. 499, ze zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 1 w sprawie 

podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U. 2002 Nr 187 poz. 1565, ze zm.), wprowadzać na stan magazynu 

apteki tylko potwierdzone fakturą VAT ilości leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych.

Skutki finansowe:

- kara umowna 239,08 zł., 

- nienależna refundacja 658,65 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia liczonymi od dnia wypłacenia nienależnej 

refundacji do dnia jej zwrotu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych. 


