
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 Wrocław
DK.TWK.I.7322.002.20

22

23.02.2022 r.

-

23.03.2022 r

Punkt Apteczny 

„Zdrowie” 

Krosnowice 179A, 57-

362 Krosnowice,

Realizacja umowy na wydawanie 

refundowanego leku, środka spożywczego

specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobu medycznego na

receptę przez punkt apteczny.

Okres objęty kontrolą: od 02.01.2017 r. do 

01.06.2021 r.

1. wydano lek z odpłatnością niezgodną z ordynacją lekarską

2. wydany lek bardzo silnie działający przez osobę nieuprawnioną

3. realizacja recepty na produkt niedopuszczony do obrotu w punktach aptecznych

4. nie sprawozdano wydanego odpowiednika leku

5. błędnie sprawozdano datę wystawienia recept

6. sprawozdano częściową realizację recepty, mimo że wydano wszystkie zaordynowane 

opakowania

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: pod kątem zgodności z ustawą z dnia 6 września 

2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie recept (Dz.U. z 2020 poz. 2424 z późn. zm.) oraz z innymi aktami prawnymi regulującymi warunki realizacji recept 

refundowanych - zakresie: wydawania leku z odpłatnością wskazaną przez osobę uprawnioną,

2. Realizować recepty na produkty lecznicze, które zostały dopuszczone do obrotu w punkcie aptecznym 

3. Realizować recepty na produkty lecznicze zawierające substancje z wykazu A (bardzo silnie działające) przez osoby posiadające 

kwalifikacje i uprawnienia do ich realizacji 

4. 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

5. 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,

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1) kwota: 24 862,48 zł tytułem zwrotu nienależnej refundacji

2) kwota 3 816,82 zł  tytułem kary umownej 


