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z kontroli 
Zalecenia pokontrolne  

i skutki finansowe / link 

 

Kujawsko-Pomorski 
Oddział 

Wojewódzki 

Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

w Bydgoszczy/ 

 
Centrala 

Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 

Terenowy Wydział 
Kontroli II 

w Bydgoszczy 

 

02.7312.110. 

019.WKZ.APT 

29.05.2019 r.– 

29.11.2019 r. 

 

 

„Apteka Puls VI ” 
ul. Niedziałkowskiego 

5, 87-200 Wąbrzeźno 

 
     

 

          

 

 
Realizacja recept  

w aptekach do tej pory 

niekontrolowanych. 
 

01.01.2017 r.–31.12.2018r. 

 
 

 

1.W zakresie prawidłowości realizacji recept na 

lek recepturowy – 35,68% wszystkich recept 
objętych kontrolą, w tym: 

Oceniono pozytywnie 30,7 % recept ze względu 

na brak nieprawidłowości w powyższym 
zakresie.             

Oceniono negatywnie w przypadku 4,98 % 

recept w wyżej wymienionym zakresie ze 
względu na nieprawidłowości polegające na: 

- wykonaniu leku przez osobę nieuprawnioną w 

zakresie swoich czynności fachowych – przez 
technika farmaceutycznego - lek zawierający 

substancję z wykazu A (Argentum Nitras), 

- braku dawkowania dla leku zawierającego w 
swoim składzie substancję bardzo silnie 

działającą (Argentum Nitras), 

- realizacji recepty przez osobę nieuprawnioną 
do jej realizacji; 

- błędnie przekazanych danych w komunikacie 

elektronicznym w zakresie osoby wykonującej 
lek. 

Oceniono negatywnie w przypadku 3,32 % 

recept w wyżej wymienionym zakresie ze 
względu na uchybienia polegające na: 

- braku pieczątek osoby przyjmującej lek do 

realizacji i sporządzającej lek recepturowy, 
- błędnie określonego typu identyfikatora osoby 

realizującej receptę. 

2.W zakresie prawidłowości realizacji recept na 

lek zawierający w swoim składzie środek 

odurzający lub substancję psychotropową 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 
14,94% wszystkich recept objętych kontrolą, w 

tym: 

Oceniono pozytywnie 14,52% recept ze 
względu na brak nieprawidłowości w 

powyższym zakresie.   

 

ZALECENIA POKONTROLNE: 
 

1.Zachowanie należytej staranności przy 

realizacji umowy na realizację recept.  
 

2.Sprawowanie właściwego nadzoru przez 

kierownika apteki nad realizacją recept, 
zwłaszcza zawierających w swoim składzie 

substancje bardzo silnie działające. 

 
3.Gromadzenie i przekazywanie Funduszowi, 

rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na 

dzień przekazania, informacji zawartych w 
treści poszczególnych zrealizowanych recept 

na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyroby medyczne. 

          

4.Dokonanie, w terminie 14 dni od 
otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt 

raportów statystycznych. 

 
SKUTKI FINANSOWE:  

 

1. Kwota: 5 492,78 zł (słownie: 
pięćtysięcyczterystadziewięćdziesiątdwa 

złote 78/100) , stanowiąca równowartość 

nienależnej refundacji cen  

leków łącznie z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie do dnia wysłania zaleceń 

pokontrolnych. 
2. Kara umowna: 958,90 zł 

(dziewięćsetpięćdziesiątosiem złotych 

90/100), 



 

Oceniono negatywnie w przypadku 0,41% 
recept w wyżej wymienionym zakresie ze 

względu na nieprawidłowości polegające na: 

- braku podpisu lekarza na recepcie. 
Oceniono negatywnie 3,73% recept ze względu 

na uchybienia takie jak: 

- błędnie określonego typu identyfikatora osoby 
realizującej receptę. 

3.W zakresie prawidłowości realizacji recept z 

jednego dnia roboczego apteki, sprawozdanych 
z tą  samą datą realizacji – 49,38% wszystkich 

recept objętych kontrolą, w tym: 

Oceniono pozytywnie 49,38% recept ze 
względu na brak nieprawidłowości w 

powyższym zakresie. 
 


