
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 / link 

Departament 

Kontroli  

Terenowy Wydział 

Kontroli XIV  

w Olsztynie 

DK.TWK-XIV.7302.2.012.2021 
2021-12-06 

2022-03-30 

APTEKA 123 
ul. Mickiewicza 15 

19-300 Ełk 

Realizacja umowy na 

wydawanie refundowanego 
leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu 
medycznego na receptę. 

Okres objęty kontrolą: 

od 01.01.2017 r.  

do 31.03.2021 r. 
 

 

 

Pozytywnie oceniono: 
 

 Prawidłowość udokumentowania 
zakupu wybranych refundowanych 

produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego  

oraz wyrobów medycznych,  

w ramach próby objętej kontrolą 
 

Pozytywnie z nieprawidłowościami 

oceniono: 

 Prawidłowość przekazywania 

danych o obrocie lekami, środkami 
spożywczymi specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego  

oraz wyrobami medycznymi 
objętymi refundacją, wynikających 

ze zrealizowanych recept,  

w ramach próby objętej kontrolą 
 

 

Negatywnie oceniono: 

 Prawidłowość realizacji recept 

refundowanych w ramach próby 

objętej kontrolą oraz ich 
udostępniania na żądanie 

Funduszu. 

 
1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w szczególności ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1977, z późn. zm.) i ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyrobów medycznych 

 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463, z późn. zm.) 
oraz wydanymi na ich podstawie aktami 

wykonawczymi w zakresie przestrzegania 

potwierdzenia realizacji recept  
oraz przestrzegania ograniczeń ilościowych 

wynikających z zamieszczonego na recepcie 

sposobu dawkowania. 

 – termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 

2. Spowodować, aby recepty na produkty 

lecznicze zawierające substancje z wykazu A 
(bardzo silnie działające) były realizowane 

przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

– termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 

3. Przekazywać w komunikacie elektronicznym 
do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, rzetelne  

i zgodne ze stanem faktycznym na dzień 

przekazania, dane zawarte w treści 
zrealizowanych recept podlegających 

refundacji zgodnie z ustawą o refundacji. 

– termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 

4. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień 

zbiorczych recept na leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego  
i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres 

w którym wystąpiły stwierdzone 

nieprawidłowości. 

– termin realizacji zalecenia: do 14 dni od dnia 
otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Skutki finansowe:  

– 362,35 zł– wartość zwrotu nienależnej refundacji, 

– 857,42 zł – wartość kary umownej. 

 

 


