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Opolski Oddział 

Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia

08.7312.012.2019.WKSiA.A

Data rozpoczęcia kontroli – 

20.05.2019 r.

Data zakończenia kontroli – 

12.06.2019 r.

APTEKA Ryszarda Sowińska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

12a

48-303 Nysa

Realizacja i wycena recept na leki recepturowe o 

wysokich kosztach refundacji oraz sprawdzenie danych 

sprawozdanych do OOW NFZ przez aptekę 

wytypowaną w analizie przedkontrolnej, w związku z 

realizacją umowy nr 08R/60111/0413/1 z dnia 

29.12.2011 r.

Okres objęty kontrolą:

1. Z zakresu realizacji recept: I kwartał 2018 roku. 

2. Personel upoważniony do realizacji recept – na dzień 

przeprowadzenia kontroli.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu skontrolowaną 

działalność ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny 

cząstkowe: 

1. Ocena legalności działań w trakcie realizacji recept jest 

pozytywna.

2. Ocena rzetelności działań w trakcie realizacji i retaksacji recept 

jest pozytywna z nieprawidłowościami. 

1. Realizować recepty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 

r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (tj. Dz.U 2016 

poz. 493) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie 

zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U 2018 poz. 2008), w 

szczególności używać do sporządzania leków recepturowych leków gotowych o właściwym 

stężeniu. 

2. Realizować recepty zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w 

sprawie recept (Dz.U. 2018 poz. 745, ze zm.).

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

4. Stosować się do przepisów: art. 106 a i innych ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 

2018 poz. 2174, ze zm.), art. 88 ust. 5 pkt 5 Ustawy prawo farmaceutyczne (tj. 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: 

- 1 500,00 zł kary umownej, 

- 866,85 zł nienależnie wypłaconej refundacji.


