
Załącznik do zarządzenia nr 129/2017/DK

        Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2017r.

Jednostka 

organizacyjna 

NFZ 

przeprowadza

jąca 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 Wrocław
DK.TWK-

I.7301.008.2021

23.09.2021 r.- 

07.12.2021 r.

Osoba uprawniona - mgr farm. 

[…], NPWZ […],

 59-630 Mirsk

Wystawianie przez farmaceutów 

recept na leki refundowane.

Okres objęty kontrolą: 

od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 

2021 r

1. Postępowanie Kontrolowanego wskazuje na nierzetelne 

prowadzenie wykazu recept pro auctore oraz pro familia

2.  Postępowanie Kontrolowanego stanowi naruszenie art. 43a 

ust. 1 i 1a o świadczeniach który określa krąg osób 

uprawnionych do wystawiania recept z uprawnieniem 

dodatkowym „S”. Kontrolowany jest uprawniony do 

wystawienia  pacjentom recept refundowanych za odpłatnością 

określoną w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia

1. Przy ordynowaniu produktów leczniczych przestrzegać wskazań refundacyjnych zawartych w obwieszczeniu 

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

żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym w dniu wystawienia recepty.

2. Na receptach zapisywać poziom odpłatności wynikający z udokumentowanych rozpoznań chorób, problemów 

zdrowotnych lub urazów, zgodny ze wskazaniami refundacyjnymi zawartymi w Obwieszczeniach Ministra Zdrowia w 

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczychspecjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych zgodnie z uprawnieniem.

3. Prowadzić rzetelnie wykaz recept wystawionych przez farmaceutę dla osób, o których mowa wart. 95b ust. 3 

ustawy Prawo farmaceutyczne, w sposób zgodny z art. 96 ust. 4b ustawy Prawo farmaceutyczne

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1) kwota 26,62 zł* (słownie: dwadzieścia sześć 62/100) tytułem kwoty stanowiącej

równowartość kwoty refundacji leków wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji 

*W związku z art. 61u ust. 1 i ust. 4 w zw.z art. 61g ust. 6 ustawy o świadczeniach – Prezes Funduszu pobiera lub 

dochodzi należności wynikające z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla 

danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekracza 517 zł – 

kwota nałożonej kary nie podlega wpłacie


