
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

Jednostka 
organizacyjna NFZ 
przeprowadzająca 
kontrolę 

Numer 
postępowania 
kontrolnego 

Termin 
przeprowadzenia 
kontroli 

Podmiot 
kontrolowany: 
nazwa i adres 

Temat kontroli, 
okres objęty 
kontrolą 

Informacja dotycząca ustaleń z 
kontroli 

Zalecenia pokontrolne i 
skutki finansowe 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ 

12.7321.151.2017.
WKR-I-3 

Od 27.09.2017 r. 
do 04.10.2017 r. 

Osoba uprawniona 
lek. M. S. nr PWZ 
828(…), 
prowadząca 
działalność 
leczniczą w ramach 
Indywidualnej 
Specjalistycznej 
Praktyki Lekarskiej,  
41-700 Ruda Śląska 
ul. Pokoju 1/4 

Realizacja 
obowiązku 
sprawdzenia 
statusu 
ubezpieczenia 
pacjenta przy 
wystawianiu 
recept 
uprawniających do 
leków 
refundowanych 
przez NFZ i 
przyjmowanie 
oświadczeń o 
przysługującym 
świadczeniobiorcy 
prawie do 
świadczeń w dniu 
wystawienia 
recept. 
Okres objęty 
kontrolą: 
08.01.2013 r., 
02.04.2013 r. 

Kontrolowany lekarz wystawił dla 
pacjentów:  
- B. P. w dniu 08.01.2013 r. 
recepty:  
nr 0112000028682300158687, nr 
0112000028682300158780, nr 
0112000028682300158883 na leki 
refundowane: Asertin 50 a’50 mg 
tabletki powlekane 12 opakowań 
a’30 tabletek;  
- M. G. receptę w dniu 02.04.2013 
r.  
nr 0212000000003383008981 na 
leki refundowane: Depakine 
Chrono 300 a’ 200 mg + 87 mg 
tabletki powlekane o 
przedłużonym uwalnianiu 5 
opakowań a’ 30 tabletek w 
blistrach. 
W dniu wystawiania recept 
pacjenci posiadali status 
,,nieubezpieczony”. 
Na podstawie ustaleń opisanych w 
protokole kontroli Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w Katowicach 
skontrolowaną działalność pod 

1. Postępowania zgodnie z 
przepisami prawa, a w 
szczególności: 

- przestrzegania zasad 
wystawiania recept 
wynikających z ustawy o 
refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia 
żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz. 
U. 2016 poz.1536) oraz 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 marca 
2012 r.  w sprawie recept 
lekarskich   (t. j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 62). 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 lit. 
a umowy upoważniającej nr 
981208190 w związku z § 9 ust. 
3 ww. umowy wezwano do 
zapłaty kary umownej obniżonej 
do kwoty 707,84 zł (słownie: 
siedemset siedem złotych 
osiemdziesiąt cztery grosze), 
w terminie 14 dni od dnia 



względem legalności i rzetelności 
ocenia negatywnie. 
Lekarz PWZ 828(…) w złożonych 
wyjaśnieniach potwierdził 
autoryzację i brak realizacji 
obowiązku sprawdzenia statusu 
ubezpieczenia 2 pacjentów  przed 
wystawieniem wytypowanych do 
kontroli recept uprawniających do 
leków refundowanych przez NFZ 
oraz brak prowadzenia 
dokumentacji potwierdzającej 
prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej ww. w ramach umowy 
upoważniającej nr 981208190. 
Wymienione osoby nie posiadały 
prawa do świadczeń zdrowotnych 
w dniu wystawienia 
kontrolowanych recept. 

otrzymania niniejszego 
wezwania.  

 


