
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 

Centrala 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 
Departament 

Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7322.008.2021 

od 24 sierpnia 2021 r.  
do 19 października 2021 r. 

Apteka „Moderna 3” 
działająca pod adresem 
(62-067) Rakoniewice, 

ul. Pocztowa 2, 
prowadzona przez 

podmiot:  
APTEKA MODERNA, 
ELŻBIETA POPIÓŁ, 
 JANUSZ POPIÓŁ  
SPÓŁKA JAWNA  

z siedzibą 
 w Rakoniewicach  

pod adresem (62-067) 
Rakoniewice,  

ul. Grodziska 13 a, lok. 4 

Temat kontroli: Realizacja umowy na 
wydawanie refundowanego leku, 
środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobu medycznego na receptę. 
Okres objęty kontrolą:   
24 sierpnia 2021 r. 

1. Zgodność postępowania z zapisami prawa oraz obowiązującej 
umowy w zakresie spełniania obowiązku wynikającego z art. 92 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze 
oceniono pozytywnie. 
2. Realizacja obowiązku w zakresie zamieszczenia informacji, o 
których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy  z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (dalej: 
ustawa o refundacji). 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej obszarze 
oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Ustalono następujące 
nieprawidłowości: apteka nie realizowała obowiązku w zakresie 
zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 5 
ustawy o refundacji, w zakresie możliwości nabycia w aptece 
zamiennika (odpowiednika). 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w 
Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 
Zamieścić, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, 
informację, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o 
refundacji, tj. o możliwości nabycia leku objętego 
refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej 
samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci 
farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym 
– termin realizacji zalecenia: niezwłocznie. 
Skutki finansowe: kara umowna: 200,00 zł. 


