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Terenowy Wydział Kontroli III w Lublinie 

Departamentu Kontroli 

Narodowego Funduszu Zdrowia

DK.TWK-III.7301.2.012.2022
od 2022-02-07

do 2022-05-27

MAŁGORZATA BARTKOWIAK-EMERYK, 

LEKARZ POSIADAJĄCY PRAWO 

WYKONYWANIA ZAWODU NR 1XXXXX7,

UDZIELAJĄCY ŚWIADCZEŃ W MIEJSCU: 

ALERGOTEST S.C. SPECJALISTYCZNE 

CENTRUM MEDYCZNE ANDRZEJ EMERYK, 

MAŁGORZATA BARTKOWIAK-EMERYK, 

20-095 LUBLIN,

UL. JANA SAPIEHY 2/4A

Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP przez 

osobę uprawnioną.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.

1. Brak zasadności wystawiania recept na środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP z naniesionym ryczałtowym poziomem 

odpłatności w odniesieniu do wskazań zawartych w obowiązujących w okresie 

kontrolowanym Obwieszczeniu MZ, ze względu na niespełnienie kryterium wieku 

przy dokonywanej ordynacji dla dzieci powyżej 1 roku życia.

1. Zobowiązuje się osobę uprawnioną do dokonywania ordynacji z oznaczeniem poziomu 

odpłatności innego niż 100% wyłącznie w odniesieniu do pacjentów spełniających wszystkie 

kryteria wyrażone we wskazaniach refundacyjnych określonych dla danego produktu 

refundowanego, zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych, obowiązującego w czasie ordynowania produktu refundowanego – 

termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Skutki finansowe:

- kwota 200,00 zł naliczona na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a umowy upoważniającej 

tytułem kary umownej.

Na podstawie art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach Narodowy Fundusz Zdrowia nie 

dochodzi należności wynikających z kary umownej określonej w łącznych skutkach 

finansowych niniejszej kontroli, gdyż jej kwota jednorazowo nie przekracza 543,37 zł.

- kwota 2 031,03 zł tytułem odszkodowania, o którym mowa w § 9 ust. 5 umowy 

upoważniającej, za szkodę poniesioną przez OW NFZ w wysokości niezasadnie wypłaconej 

refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji.
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