
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

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 

TWK-I DK.TWK-I.7311.003.2019
od 03.10.2019r.

do 25.10.2019r.

Prywatny Gabinet Stomatologiczny […] Wolany 92, 57-

300 Kłodzko, miejsce wykonywania świadczeń al. Jana 

Pawła II 2/6, 57-350 Kudowa Zdrój 

Przestrzeganie zasad wystawiania recept refundowanych pro auctore na lek 

Lignocainum 2% c. Noradrenalino 0,00125% w ramach umów w rodzaju 

leczenie stomatologiczne.

Obszar kontroli I .  Wskazania medyczne do zastosowania kontrolowanego leku u lekarza przepisującego pro auctore w ramach 

próby objętej kontrolą. Kontrolowany lekarz składając oświadczenie, potwierdził, że nie prowadził dokumentacji medycznej w 

sprawdzanym zakresie oraz wykorzystywał przepisane leki poza wskazaniami medycznymi i refundacyjnymi.  Produkty lecznicze 

wykorzystywane w praktyce stomatologicznej, powinny być wydawane z apteki na podstawie ZAPOTRZEBOWANIA. 

1. Należy zaopatrywać się w leki i produkty medyczne na potrzeby praktyki stomatologicznej zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 października 2018r. w sprawie zapotrzebowań i wydawania z 

apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2008).

TWK-I DK.TWK-I.7311.001.2019
od 10.10.2019r.

do 25.10.2019r.

Niepubliczny Zakład „Opieki Zdrowotnej Ośrodek 

Medycyny Pracy Sp. z o.o., 59-330 Lubin, ul. Słoneczna 1

Przestrzeganie zasad wystawiania recept refundowanych  na lek SIRDALUD SR 

w ramach umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Kontrola w następujących  obszarach: 

I. Wskazań medycznych do zastosowania kontrolowanego leku na populacji pacjentów.  w ramach próby objętej  

kontrolą.Skontrolowano IDM 249 pacjentów z 252 wskazanych do kontroli i potwierdzono iż posiadają oni wskazania medyczne do 

zastosowania leku Sirdalud MR.  Dla 3 pacjentów niemożliwym było ustalenie postawionych rozpoznań choroby - wskazań 

1. Bezwzględnie przestrzegać wskazań refundacyjnych, zawartych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w 

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 37 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  (Dz.U.2019.784 j.t. z późn. zm.) .

TWK-I DK.TWK-I.7310.003.2019
od 06.08.2019r.

 do 20.08.2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. J.Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

Prawidłowość realizacji umowy nr 03/5/3301161/01/2018/03 o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalne w ramach programu 

lekowego 03.0000.392.02; 03.0001.392.02 (IBRUTYNIB w leczeniu chorych na 

przewlekłą białaczką limfocytową (ICD 10 C 91.1). 

Brak nieprawidłowości Brak zaleceń pokontrolnych 

TWK-I DK.TWK-I.7310.008.2019 od 28.10.2019 r.

do 13.11.2019 r.

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie 66, 59-301 Lubin

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

szpitalne w ramach  programu lekowego 03.0000.326.02 LECZENIE 

MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX-LAMY), 

03.0001.326.02 leki w programie lekowym  LECZENIE 

MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX- LAMY). 

Obszary do kontroli: 

1. Weryfikacja sprawozdanych i rozliczonych świadczeń w ramach programu lekowego LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY 

TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX- LAMY) w aspekcie zgodności z opisem programu lekowego określonego w załączniku B.26 do 

obwieszczenia Ministra Zdrowia w okresie objętym kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.- Brak nieprawidłowości.

2. Weryfikacja prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa w 

Brak zaleceń pokontrolnych 

TWK-I DK.TWK-I.7312.013.2019
od 05.11.2019 r.

do 25.11.2019 r.

APTEKA PRZY LATAWCU

ul. Leśna 34

58-100 Świdnica 

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 

na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych.

Obszar I: Posiadanie zrealizowanych recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą 

i prawidłowość ich realizacji - w okresie od 23.03.2018 do 31.12.2018 r.

- zrealizowano przez technika farmaceutycznego receptę na lek zawierający w składzie substancję bardzo silnie działającą 

- nie potwierdzono realizacji recepty

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

2. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, 

TWK-I DK.TWK-I.7312.003.2019
od 02.08.2019 r.

do 13.08.2019 r.

Apteka „Pod Lwem” ul. Zdrojowa 46; 57-350 Kudowa 

Zdrój

Prawidłowość realizacji recept refundowanych oraz poprawność wykonania 

umowy nr 2217044/0413/12 na wydanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 

na receptę leków recepturowych w aptece: „Pod Lwem” ul. Zdrojowa 46, 57-350 

1.  Obszar I: dokumenty źródłowe.

1.1. Podobszar I: recepty: Nie sprawozdano uprawnienia „S” pacjenta, Błędnie sprawozdane kody EAN zużytych surowców 

farmaceutycznych, Nie sprawozdano typu kodu składnika leku recepturowego ani jego kodu EAN , Nie sprawozdano typu kodu 

opakowania zewnętrznego leku recepturowego ani jego kodu EAN 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.018.2019
od 29.11.2019 r.

do 12.12.2019 r.

Apteka "Ław Chlebowych", pl. Wolności 21,59-600 

Lwówek Śląski 

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medycznego.

Obszar 1. Realizacja recept na leki  refundowane, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne w 

ramach próby objętej kontrolą - okres objęty kontrolą od 23.01.2015 do 28.09.2018 : nieprawidłowo wyceniono 

opakowanie,nieprawidłowo wyceniony lek: zawyżono cenę, nieprawidłowo wykonany lek , nie sprawozdano  EAN/GTIN opakowania 

Podobszar 1.2 w ramach weryfikacji dokumentów przychodu – rozchodu oraz faktur zakupu - nie stwierdzono nieprawidłowości

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.012.2019
od 24.10.2019 r.

do 14.11.2019 r.

Apteka "Św. Huberta", ul. Tarnogórska 1, 52-021 

Wrocław

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 

medycznego, w zakresie realizacji recept refundowanych przez nowo powstałą 

aptekę oraz zgodność stosowania przepisów obowiązujących 

Obszar I: Posiadanie i prawidłowość realizacji recept na leki refundowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z 

warunkami umowy zawartej z OW NFZ w ramach próby objętej kontrolą-okres objęty kontrolą 16.01.2018 do 31.12.2018 r. - 

realizacja recepty na antybiotyk po terminie ważności,realizacja recepty na lek zawierający w swoim składzie substancję z wykazu A 

przez osobę nieuprawnioną-technika farmacji, wydano więcej leku niż zaleciła osoba wystawiająca receptę, zamiana leku spoza 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.009.2019
od 23.10.2019 r.

do 08.11.2019 r.
Apteka „Aspirynka” ul. Miedziana 17, 59-100 Polkowice

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 

na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych.

Obszar I: Posiadanie zrealizowanych recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą i prawidłowość ich realizacji – w okresie 

od 07.01.2016 do 29.12.2018 r.- zaordynowano lek spoza listy leków refundowanych , - wydano więcej niż dwa najmniejsze 

refundowane opakowania bez zapisanego dawkowania , Błędnie sprawozdany nr PESEL pacjenta, brak pieczęci i podpisu osoby 

wystawiającej receptę przy poprawce dotyczącej odpłatności

1.  Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki 

realizacji recept refundowanych,;

TWK-I DK.TWK-I.7312.011.2019
od 18.10.2019 r.

do 04.11.2019 r.

Apteka Liliowa

ul. Liliowa 5a 

55-220 Jelcz-Laskowice 

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu 

medycznego, w zakresie realizacji recept refundowanych przez nowo powstałą 

aptekę oraz zgodność stosowania przepisów obowiązujących 

Obszar I: Realizacja recept refundowanych oraz umowy zawarte przez podmiot kontrolowany z przedsiębiorcami (art. 49 ustawy o 

refundacji). Okres objęty kontrolą: od 05.05.2018 do 31.12.2018 r. :nieprawidłowo sprawozdano numer recepty, nieprawidłowo 

sprawozdano osobę realizującą receptę, brak dawkowania określającego czas trwania kuracji , nieprawidłowo sprawozdano numer 

PESEL pacjenta, nieprawidłowo sprawozdano oddział NFZ,wydano niezgodnie z ordynacją lekarską (brak na recepcie wydanych 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.010.2019
od 07.10.2019 r.

do 24.10.2019 r.
Apteka "Wołowska", ul. Poznańska 22, 56-100 Wołów

Prawidłowość realizacji recept refundowanych oraz poprawność wykonania 

umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w 

szczególności na leki wydane przez apteki w niepełnych opakowaniach (leki 

Obszar I: Weryfikacja z dokumentacją źródłową danych przekazanych przez apteki w raportach szczegółowych XML. Realizacja 

recept zgodnie z zawartą umową w ramach kontrolowanej próby. Okres objęty kontrolą: od 02.01.2014 do 

30.06.2017r.nieprawidłowości : wydano leki w niepełnych opakowaniach, wydano lek z odpłatnością niezgodną z ordynacją lekarską, 

realizacja recepty przed datą realizacji od dnia określoną na recepcie, realizacja przez osobę nieuprawnioną - technika farmacji, 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.006.2019
od 05.09.2019 r.

do 24.10.2019 r.
Apteka "Stylowa", al. Wolności 12 e, 67-200 Głogów 

Prawidłowość realizacji recept refundowanych oraz poprawność wykonania 

umowy nr 2317258/0413/12  na wydanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego  

 na receptę dla pacjentów po 75 roku życia, w aptece: Apteka "Stylowa", al. 

Obszar I: dokumenty źródłowe.

a. Podobszar: recepty nieprawidłowości: wydano więcej niż 2 najmniejsze refundowane opakowania bez określonego sposobu 

dawkowania, realizacja recepty na lek zawierający w swoim składzie substancję z wykazu A przez osobę nieuprawnioną -technika 

farmacji, nie sprawozdano wydanego odpowiednika, zamiana leku spoza wykazu leków refundowanych na lek refundowany, realizacja 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.019.2019
od 05.12.2019 r.

do 16.12.2019 r.

Punkt apteczny „LAWENDA” ul. Legnicka 26 

Rzeszotary, 59-222 Miłkowice

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 

medycznego, w zakresie realizacji recept refundowanych przez nowo powstały 

punkt apteczny oraz zgodność stosowania przepisów obowiązujących w 

1.  Obszar I: Posiadanie i prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 05.09.2018 

do 28.12.2018 r. - nieprawidłowości:wydano lek o wyższej dawce niż wynika z ordynacji lekarskiej, wydano większą ilość leku, niż 

wynika z ordynacji lekarskiej, wydano ilość leku przekraczającą 120dniową kurację

2. Obszar II: podobszar a: Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7310.011.2019
od 22.11.2019 r.

do 13.12.2019 r.

DaVita Sp. z o. o., ul. Legnicka 48 bud. F, 54-202 

Wrocław 

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie programu lekowego.

1. Poprawność rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach programu lekowego, wskazanych w załączniku do zawiadomienia w 

okresie od 01.02.2016 r. do 31.03.2018 r.  w tym w szczególności zgodność z opisem programu załączonym do obwieszczeń Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (załącznik B.69.), tj.: kwalifikacji pacjentów do programu, wyłączenia pacjentów z programu, kontynuowania terapii, 

1. Każdorazowo na bieżąco dokonywać korekty w załączniku nr 2 (Harmonogram – zasoby) odnośnie 

personelu o wymaganych kwalifikacjach, realizującego świadczenia oraz personelu, który zaprzestał 

realizacji ich udzielania.

2. Wykonywać badania diagnostyczne zgodnie wymaganiami dotyczącymi monitorowania leczenia w 

TWK-I DK.TWK-I.7310.002.2019

od 25.07.2019r

do 16.08.2019r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza 

Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213,

50-556 Wrocław (USzK)

Prawidłowość realizacji umów: 03/5/3101107/01/2014/01, 

03/5/3101107/01/2015/01, 03/5/3101107/01/2016/01, 03/5/3101107/01/2017/01, 

03/8/3101107/01/2017/01, 03/8/3101109/01/2018/01 o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach programu lekowego 

1) Prawidłowość i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń pod względem zgodności z opisem programu załączonym do 

Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (załącznik B.32, B32a), tj.: kwalifikacji pacjentów do programu, wyłączenia pacjentów z 

programu, kontynuowania terapii, ponownego włączenia oraz monitorowania leczenia w okresie objętym kontrolą- Brak 

Brak zaleceń

TWK-I DK.TWK-I.7312.005.2019
od 01.08.2019 r.

do 12.08.2019 r.
„NASZA APTEKA”, ul. Złotoryjska 57, 59-220 Legnica

Prawidłowość realizacji recept refundowanych oraz poprawność wykonania 

umowy nr 2317323/0413/14 na wydanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 

na receptę leków recepturowych w aptece:

Obszar I: dokumenty źródłowe.

1.1. Podobszar I: recepty - 1. Zastosowano nieprawidłowy poziom refundacji . 2. Nieprawidłowo sprawozdano dane 3. Sprawozdano 

wydanie zamiennika, mimo braku zamiany leku, 4. Nie sprawozdano daty realizacji od dnia . Powinno być sprawozdane zgodnie z 

zapisem lekarza data realizacji " od dnia "

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.002.2019
od 23.07.2019 r.

do 31.07.2019 r.

Apteka Melissa 

ul. Armii Krajowej 43 

56-400 Oleśnica 

Prawidłowość realizacji recept refundowanych oraz poprawność wykonania 

umowy nr 2117624/0413/12 na wydanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 

na receptę leków recepturowych w aptece: „Melissa” ul. Armii Krajowej 43, 56-

1.  Obszar I: dokumenty źródłowe.

1.1. Podobszar I: recepty  1. Poz. 1 – 2 – lek wykonano niezgodnie z ordynacją lekarską, 2. Poz. 3 - lek wykonano niezgodnie z 

ordynacją lekarską, 3. Poz. 4 - nie sprawozdano kodu EAN/GTIN składnika, 4. Poz. 5  - nie sprawozdano kodu EAN/GTIN składnika 

oraz nieprawidłowo sprawozdano kod EAN składnika, 5. Poz. 6 – 13 - nie sprawozdano kodu EAN/GTIN składnika, 6. Poz. 15 - 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.001.2019
od 23.07.2019 r.

do 31.07.2019 r.

„Apteka Rodzinna Iwaszko” […] ul. gen. Władysława 

Sikorskiego 11 B, 58-200 Dzierżoniów 

Prawidłowość realizacji recept refundowanych oraz poprawność wykonania 

umowy nr 2217389/0413/15 na wydanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 

na receptę leków recepturowych w aptece:

Obszar I: dokumenty źródłowe.

1.1. Podobszar I: recepty1. Analiza faktur zakupu wykazała błędnie sprawozdany kod EAN surowca farmaceutycznego względem 

widniejących danych surowca na fakturze  2. Błędnie sprawozdane kody EAN użytego surowca farmaceutycznego . Ze sprawozdanych 

danych i wyliczonej zależności : cena hurtowa za opakowanie x ilość użytego składnika / wartość składnika - wynika, że  do 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7310.001.2019 od 24.07.2019 r.

do 12.08.2019 r.

„Miedziowe Centrum Zdrowia”  S.A. w Lubinie ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 66, 59-301 Lubin 

Prawidłowość realizacji umów o numerach: 03/5/3302028/01/2016/01, 

03/5/3302028/01/2017/01, 03/5/3302028/01/2018/01, 03/5/3302028/01/ 2018/02 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach 

pro-gramu lekowego 03.0000.332.02, 03.0001.332.02 w leczeniu  choroby 

1. Prawidłowość i zasadność wykazanych do rozliczeń świadczeń pod względem zgodności z opisem programu załączonym do 

Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (załącznik B.32, B32a), tj. kwalifikacji pacjentów do programu, wyłączenia pacjentów z 

programu, kontynuowania terapii, ponownego włączenia oraz monitorowania leczenia w okresie objętym kontrolą tj. od 22.06.2016r. 

Brak zaleceń pokontrolnych

TWK-I DK.TWK-I.7310.005.2019 od 30.09.2019 r.

do 11.10.2019 r.

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych 

z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ulica 

Grabiszyńska 105,  53-439 Wrocław.  

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie programu lekowego ibrutynib w leczeniu chorych na 

przewlekłą białaczkę limfocytową. 

1. Weryfikacja rozliczonych świadczeń w ramach programu lekowego - ibrutynib 

w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową – okres objęty kontrolą: od 30.05.2018r. do 20.12.2018 r.  - Brak 

nieprawidłowości.

2. Dokumentacja medyczna – porównacie danych sprawozdanych do NFZ 

Brak zaleceń pokontrolnych

TWK-I DK.TWK-I.7310.006.2019 od 05.11.2019 r.

do 22.11.2019r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana 

Mikulicza–Radeckiego 

we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50 – 556 Wrocław

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie programu lekowego ibrutynib w leczeniu chorych 

na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD 10  C 91.10).  

1. Sprawdzenie fachowego personelu medycznego, w tym w szczególności kwalifikacji lekarzy i pielęgniarek realizujących program, 

zgodnie z warunkami określonymi  w Zarządzeniu Prezesa NFZ dotyczących okresu objętego kontrolą: od 01.04.2018r. do 31.12.2018 

r. - Brak nieprawidłowości.

Brak zaleceń pokontrolnych

TWK-I DK.TWK-I.7312.014.2019
od 13.11.2019 r.

do 28.11.2019 r.

Apteka „Gemini” ul. Marii Konopnickiej 2 , 58-500 

Jelenia Góra

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 

na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych.

Wykazane nieprawidłowości dotyczą głównie poprawności sprawozdawania danych dotyczących osób (2 osoby) realizujących recepty 

(11,46% kontrolowanej próby recept) oraz sprawozdawania właściwych dat wystawienia recept (1,21% kontrolowanej próby recept). 

Błędy w zakresie realizacji recept stanowią marginalną część nieprawidłowości – 2 nieprawidłowości wśród 576 sztuk recept 

zweryfikowanych, co stanowi 0,35% próby kontrolowanej. 

1.  Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki 

realizacji recept refundowanych,;
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TWK-I DK.TWK-I.7312.015.2019
od 12.11.2019 r.

do 18.12.2019 r.
Apteka „Nowa”, ul. Teatralna 11, 57-400 Nowa Ruda

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medycznego.

Na podstawie opisanych niżej ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od  

05.09.2016 do 29.12.2018 roku kontrolowanej umowy nr 2217054/0413/12 z dnia 31 grudnia 2011 r. na wydawanie refundowanego 

leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym niniejszą 

kontrolą, gdyż apteka sumiennie i z należytą starannością wypełniała swoje zobowiązania, dokumentowała działania zgodnie z 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.016.2019
od 20.11.2019 r.

do 29.11.2019 r.

„DOMENA MEDICA” ul. Główna 174, 38-312 Stare 

Bogaczowice

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 

medycznego, w zakresie realizacji recept refundowanych przez nowo powstały 

punkt apteczny oraz zgodność stosowania przepisów obowiązujących w 

Na podstawie opisanych niżej ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia realizację 

w okresie od 09.04.2018 do 29.12.2018 roku kontrolowanej umowy nr 2217426/0413/18 z dnia 01.04.2018r. na wydawanie 

refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie 

objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.017.2019
od 26.11.2019 r.

do 23.12.2019 r.

Apteka "Pod Miłorzębem"

ul. Dmowskiego 9 

59-400 Jawor 

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 

na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych.

Na podstawie opisanych poniżej ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami 

realizację w okresie od 03.01.2017 r. do 31.12.2018 r. i na dzień kontroli, kontrolowanej umowy nr 2317156/0413/12 z dnia 09 

stycznia 2012 r. na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu 

medycznego na receptę w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept 

refundowanych;

TWK-I DK.TWK-I.7312.020.2019
od 16.12.2019 r.

do 14.01.2020 r.
"Apteka dla Każdego" ul. Wolności 30, 59-830 Olszyna

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medycznego

Na podstawie opisanych niżej ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację w okresie od  

13.01.2015 do 22.08.2019 roku kontrolowanej umowy nr 2417182/0413/12 z dnia 09 stycznia 2012 r. na wydawanie refundowanego 

leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie objętym niniejszą 

kontrolą, gdyż apteka sumiennie i z należytą starannością wypełniała swoje zobowiązania, dokumentowała działania zgodnie z 

. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.021.2019
od 06.12.2019 r.

do 09.01.2020 r.

Punkt apteczny „Na Dobre i Na Złe” Jaźwina 113 , 58-

212 Jaźwina 

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 

na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych przez nowo powstały punkt 

apteczny oraz zgodność stosowania przepisów obowiązujących w 

Obszar I: Posiadanie i prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 01.03.2018 do 

31.12.2018 r. - błędy związane z nieprawidłową realizacją recept dotyczą 26 recept 

Obszar III: Zgodność danych przekazywanych do OW NZF o personelu zatrudnionym w punkcie aptecznym w ramach próby objętej 

kontrolą – w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2018 r. oraz na dzień kontroli. - brak nieprawidłowości

1.  Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki 

realizacji recept refundowanych,;

TWK-I DK.TWK-I.7312.022.2019
od 30.12.2019 r.

do 23.01.2020 r.

Punkt apteczny „Na Dobre i Na Złe” ZAGRODNO 56A, 

59-516 Zagrodno

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu 

medycznego, w zakresie realizacji recept refundowanych przez nowo powstały 

punkt apteczny oraz zgodność stosowania przepisów obowiązujących w 

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 2217428/0413/18 z dnia 29.10.2018r. wraz z aneksami, na wydawanie 

refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w 

następujących obszarach: 

Obszar 1. Posiadanie i prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 02.11.2018 do 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7322.023.2019
od 12.12.2019 r.

do 20.12.2019 r.
Apteka „POD ORŁEM”, Rynek 11, 56-400 Oleśnica

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w zakresie 

realizacji recept refundowanych w obszarze leków pochodzących z importu 

docelowego.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 2117092/0413/12 z dnia 09.01.2012 r. wraz z aneksami, na wydawanie 

refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w 

następujących obszarach: 

Obszar I. Posiadanie i prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 03.03.2015 do 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.024.2019
od  20.12.2019 r.

do  16.01.2020 r.

Apteka „W TESCO”, ul. Świdnicka 71, 58-200 

Dzierżoniów

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Obszar I. Posiadanie i prawidłowość realizacji recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą - w okresie od 07.01.2015 do 

25.04.2019r. Stwierdzono następujące błędy wynikające z nieprawidłowej realizacji recept

Obszar II. Przekazywanie danych o obrocie produktami leczniczymi objętymi refundacją wynikających ze zrealizowanych recept w 

ramach próby objętej kontrolą – w okresie od 07.01.2015 do 25.04.2019r. Stwierdzono  błędy wynikające z nieprawidłowej 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept refundowanych;

• zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

TWK-I DK.TWK-I.7312.025.2019
od 20.12.2019 r.

do 15.01.2020 r.

Punkt apteczny Domena Medica 

ul. Kamiennogórska 22 

58-379 Czarny Bór 

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 

na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 2217427/0413/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., na wydawanie refundowanego leku, 

środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w następujących obszarach: 

Obszar I. Posiadanie zrealizowanych recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą i prawidłowość ich realizacji - w okresie 

od 08.05.2018 r. do 31.12.2018 r.:wydano lek w ilości przekraczającej 120 dni stosowania, bez określonego sposobu dawkowania na 

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

w sprawie recept lekarskich oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept 

refundowanych;

TWK-I DK.TWK-I.7312.026.2019
od 19.12.2019 r.

do 31.01.2020 r.

Apteka „SUPER-PHARM POLAND”, pl. Grunwaldzki 

22/A.L.-0593, 

50-363 Wrocław

Prawidłowość realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego 

na receptę w zakresie realizacji recept refundowanych.

Weryfikacja prawidłowości realizacji umowy nr 2111047/0413/18 z dnia 13 lutego 2018 r. wraz z aneksami, na wydawanie 

refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, w 

następujących obszarach: 

Obszar I. Posiadanie zrealizowanych recept refundowanych w ramach próby objętej kontrolą i prawidłowość ich realizacji - w okresie 

1.  Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

• sprawdzać recepty przed realizacją pod kątem zgodności z Ustawą Prawo Farmaceutyczne, 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki 

realizacji recept refundowanych;

TWK-I DK.TWK-I. 7311.005.2019
od 13.11.2019r.

do 29.11.2019r.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE 

„DOLMED” S.A. 53-674 Wrocław  ul. Legnicka 40

Przestrzeganie zasad wystawiania recept refundowanych na wyrób medyczny 

Emplastri hydropolymerosa w ramach umów w rodzaju podstawowa opieka 

zdrowotna. 

Obszar kontroli I   

Udokumentowanie w IDM wskazań refundacyjnych, pozwalających na ordynowanie leku ze zniżką  („B” – bezpłatnie) dla pacjenta nr 

pesel […] - W skontrolowanej indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta  nie znaleziono  rozpoznania uprawniającego do 

zastosowania poziomu odpłatności „B” (bezpłatnie) - Negatywna pod względem legalności, rzetelności i celowości

Obszar kontroli II   

Prawidłowość wystawienia recept refundowanych wskazanych do kontroli dla pacjenta nr pesel [...] - Recepty poddane kontroli zostały 

1. Bezwzględnie przestrzegać wskazań refundacyjnych, zawartych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w 

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych, o których mowa wart. 37 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  (Dz.U.2019.784 j.t. z późn. zm.) .

2. Oznaczać  na receptach refundowanych poziom odpłatności dla ordynowanego leku, zgodny z 

obowiązującym w okresie wystawiania recepty Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

TWK-I DK.TWK-I.7311.006.2019
od 12.11.2019r.

do 29.11.2019r.

NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii 

Uzależnień ANIMA […]s. j.,  ul. Broniewskiego 83-85, 

58-309 Wałbrzych

Przestrzeganie zasad wystawiania recept refundowanych na leki zawierające 

substancję czynną aripiprazol w ramach umów w rodzaju opieka psychiatryczna i 

leczenie uzależnień

Obszar kontroli 1   

Zasadność i prawidłowość wystawiania recept refundowanych- Wystawianie recept na leki z refundacją poza wskazaniami 

refundacyjnymi 

Obszar kontroli 2   

1. Należy bezwzględnie przestrzegać wskazań refundacyjnych przy preskrypcji leków ze zniżką, zgodnych z 

obowiązującymi Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 

37 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

TWK-I DK.TWK-I. 7311.007.2019
od 05.12.2019r.

do 20.12.2019r.

CENTRUM POMOCY PSYCHIATRYCZNO-

PSYCHOLOGICZNEJ "PERSONA" KUTEK SPÓŁKA 

JAWNA, 58-300 WAŁBRZYCH, ul. Andrzeja Szmidta 
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Przestrzeganie zasad wystawiania recept refundowanych na leki zawierające 

substancję czynną aripiprazolum w ramach umów w rodzaju opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Obszar kontroli I   

Zasadność i prawidłowość wystawiania recept refundowanych - brak wskazań refundacyjnych, 

Poddane kontroli recepty zostały wypisane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa za wyjątkiem poziomu 

odpłatności. Skontrolowana  IDM nie potwierdza obecności rozpoznań pozwalających na zastosowanie zniżki przy ordynowaniu 

1. Bezwzględnie przestrzegać wskazań refundacyjnych, zawartych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w 

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych, o których mowa wart. 37 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  (Dz.U.2019.784 j.t. z późn. zm.) . 

TWK-I DK.TWK-I.7310.004.2019 od 02.10.2019 r.

do 29.10.2019 r.

Emc Instytut Medyczny Spółka Akcyjna, ul. Pilczycka 

144-148, 54-144 Wrocław 

Prawidłowość realizacji umów: nr 03/5/3102769/01/2014/01 

03/5/3102769/01/2015/01, 03/5/3102769/01/2016/01, 03/5/3102769/01/2017/01,

03/5/3202053/01/2017/01, 03/5/3202053/01/2018/01, 03/5/3202053/01/2018/02   

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w ramach 

1.Brak przeprowadzania kompletu wymaganych badań diagnostycznych: badań kwalifikacyjnych do programu i monitorujących 

realizację programu.

2. Sprawozdanie jednej dawki leku za dużo.

3. Niezgłoszenie przez Świadczeniodawcę umowy z [...] –podwykonawcę realizującym badania diagnostyczne w ramach 

realizować umowę zgodnie z jej postanowieniami ze szczególnym uwzględnieniem konieczno-ści 

prowadzenia badań kwalifikacyjnych i monitorujących

- zwiększyć nadzór nad dokumentowaniem wykonywanych badań kwalifikacyjnych i monito-rujących 

terapię, w celu ich realizacji zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr B.32 i B.32a do obwieszczeń  

TWK-I DK.TWK-I.7310.007.2019
od 28.10.2019 r.

do 20.11.2019 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. 

Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław.

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie programu lekowego.

1. Poprawność rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach programu lekowego dla próby populacji objętej kontrolą w okresie od 

21.05.2018 r. do 30.08.2019 r.; w tym w szczególności zgodność z opisem programu załączonym do obwieszczeń Ministra Zdrowia w 

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(załącznik B.32.). - brak nieprawodłowości

1. Na bieżąco dokonywać korekty w załączniku nr 2 (Harmonogram – zasoby) odnośnie personelu o 

wymaganych kwalifikacjach, realizującego świadczenia oraz personelu, który zaprzestał realizacji ich 

udzielania.

2. Zwiększyć nadzór nad procesem przepływu informacji miedzy odpowiedzialnymi komórkami w taki 

TWK-I DK.TWK-I.7310.009.2019 od 04.11.2019 r.

do 22.11.2019 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 

ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

szpitalne w ramach programu lekowego 03.0000.325.02 LECZENIE   

MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)   , 

03.0001.325.02  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE 

1. Weryfikacja sprawozdanych i rozliczonych świadczeń w ramach programu lekowego LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY 

TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA) w aspekcie zgodności z opisem programu lekowego określonego w załączniku B.25 do 

obwieszczenia Ministra Zdrowia w okresie objętym kontrolą: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. -Brak nieprawidłowości.

2. Weryfikacja prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle obowiązujących przepisów prawa w 

Brak zaleceń pokontrolnych

TWK-I DK.TWK-I.7310.010.2019
od 24.10.2019 r.

do 20.11.2019 r

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, 

ul. M. K.

Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju

leczenie szpitalne w zakresie programu lekowego.

Na podstawie opisanych niżej ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia pozytywnie

z nieprawidłowościami ocenia realizację w okresie od 01.03.2017 r. do 31.05.2019 r.

kontrolowanych umów o numerach: 03/5/3401036/01/2017/0 , nr 03/5/3401036/01/2018/01 ,

nr 03/5/3401036/01/2018/02, nr 03/5/3401036/01/2019/01 w zakresie objętym niniejszą

1. Należy sprawozdawać świadczenia do DOW NFZ zgodnie ze stanem faktycznym.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych natychmiastowy.

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1) kwota 1 141,96 zł (jeden tysiąc sto czterdzieści jeden 96/100) tytułem nienależnie

TWK-I DK.TWK-I.7310.011.2019

od 22.11.2019 r.

do 13.12.2019 r.
DaVita Sp. z o. o., ul. Legnicka 48 bud. F, 54-202 

Wrocław 

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie programu lekowego.

1. Poprawność rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach programu lekowego, wskazanych w załączniku do zawiadomienia w 

okresie od 01.02.2016 r. do 31.03.2018 r.  w tym w szczególności zgodność z opisem programu załączonym do obwieszczeń Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (załącznik B.69.), tj.: kwalifikacji pacjentów do programu, wyłączenia pacjentów z programu, kontynuowania terapii, 

1. Każdorazowo na bieżąco dokonywać korekty w załączniku nr 2 (Harmonogram – zasoby) odnośnie 

personelu o wymaganych kwalifikacjach, realizującego świadczenia oraz personelu, który zaprzestał 

realizacji ich udzielania.

2. Wykonywać badania diagnostyczne zgodnie wymaganiami dotyczącymi monitorowania leczenia w 

TWK-I DK.TWK-I.7310.012.2019
od 16.12.2019 r.

do 15.01.2020 r.

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o. o., ul. Krzywa 13, 

60-118 Poznań, miejsce udzielania świadczeń: wyróżnik 

3, ul. Koszarowa 5, 54-239 Wrocław

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie programu lekowego

1. Poprawność rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach programu lekowego, wskazanych w załączniku do zawiadomienia w 

okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.  w tym w szczególności zgodność z opisem programu załączonym do obwieszczeń Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (załącznik B.69.), tj.: kwalifikacji pacjentów do programu, wyłączenia pacjentów z programu, kontynuowania terapii, 

1. Dokonywać kwalifikacji pacjentów do programu lekowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

załącznikach B.69. do obwieszczeń MZ i charakterystyką produktu leczniczego.

2. Sprawozdawać świadczenia do DOW NFZ zgodnie ze stanem faktycznym.

3. Dokonać zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych w wysokości 

TWK-I DK.TWK-I.7310.013.2019
od 25.11.2019 r.

do 11.12.2019 r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-

Radeckiego we Wrocławiu,

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie 

szpitalne, w ramach programu lekowego - Leczenie Choroby Pompego   w 

zakresach: 03.0000.322.02 program lekowy - Leczenie Choroby Pompego oraz 

03.0001.322.02 leki w programie lekowym - Leczenie Choroby Pompego            

1. Weryfikacja spełnienia wymagań formalno-prawnych pod kątem prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, wewnętrznymi aktami prawnymi oraz zawartą  z NFZ umową, a zwłaszcza spełnienia wymogów 

formalnych określonych w Zarządzeniu Prezesa NFZ dotyczących wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.- 

Nieprawidłowości nie stwierdzono

Brak zaleceń pokontrolnych 

TWK-I DK.TWK-I.7320.014.2019

od 07.11.2019 r.

do 27.11.2019 r.

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół 

Praktyki Pielęgniarskiej Medszkol sp. z o.o. ul. Ludowa 

22/4, 58-304 Wałbrzych (w miejscu udzielania 

świadczeń: Bielawa, ul. Wolności 114).

Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w 

zakresie 14.5160.026.04- świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- 

opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym.

Obszar I Spełnianie warunków realizacji świadczeń- okres objęty kontrolą:  od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Podobszar I.1. Personel udzielający świadczeń- kwalifikacje- okres objęty kontrolą:  od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. W toku 

przeprowadzonej kontroli ujawniono niezgodności personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanym zakresie z 

załącznikiem nr 2 do umowy 

1. Bezwzględnie aktualizować zmiany w Załączniku nr 2 Harmonogram- Zasoby do umów, dotyczące 

personelu realizującego świadczenia opieki zdrowotnej oraz personelu, który zaprzestał realizacji ich 

udzielania, a także sprzętu służącego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanym zakresie, 

z zachowaniem terminów wymaganych przepisami prawa oraz zapisami umów zawartych z DOW NFZ.

TWK-I DK.TWK-I.7320.015.2019
od 14.11.2019 r.

do 20.12.2019 r.

POZ PREGNA Wrocław, al. Gen. Józefa Hallera 188/1, 

53-311 Wrocław

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

01.0034.023.11- świadczenia położnej poz – wizyta w edukacji przedporodowej

01.0034.024.11 - świadczenia położnej poz – wizyta patronażowa

1. Prawidłowość realizowania, dokumentowania i rozliczania świadczeń objętych kontrolą w okresie od 30.05.2019 r. do 30.09.2019 

r. - Nieprzekazanie kontrolerom wymaganej dokumentacji medycznej w terminach ustalonych w trakcie kontroli przeprowadzanej w 

trybie art.61 v ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - W świetle przytoczonych faktów i 

z uwagi na utrudnianie czynności kontrolnych przez Świadczeniodawcę nie można obiektywnie dokonać oceny w tym obszarze. Fakt 

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach przedstawia 

zalecenia pokontrolne: przestrzegać obowiązków nałożonych na kontrolowanego przepisami prawa w tym 

w szczególności bezwzględnie stosować się do zapisów art. 61 j ust 6 „ustawy o świadczeniach”.

 Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą: 

TWK-I DK.TWK-I.7320.016.2019

od  18.11.2019 r.

do 04.12.2019 r.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Katedralna 7, 50-328 

Wrocław miejsce wykonywania świadczeń : Ziębice, 

ul. Cystersów 4D, 57-210 Henryków

Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

rehabilitacja lecznicza w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, 

lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia ambulatoryjna dla 

1.Spełnienie warunków wymaganych do realizacji umowy: 

1.1 personel medyczny udzielający świadczeń, kwalifikacje, potwierdzenie zatrudnienia zgodność z załącznikiem nr 2 do umowy z 

DOW NFZ, harmonogramy pracy - dokumentacja medyczna potwierdzająca realizację świadczeń w miesiącu październiku 2019 r. 

oraz na dzień przeprowadzenia kontroli,

1.Realizować świadczenia zgodnie z postanowieniami umowy.

2.Zamieścić na zewnątrz budynku informację dla świadczeniobiorców o przerwie w udzielaniu świadczeń, 

adresie oraz numerze telefonu najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotne i numerach telefonów alarmowych.
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