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MAGDALENA BIJAK-PERKA I DARIUSZ PERKA 

PROWADZĄCY W RAMACH SPÓŁKI 

CYWILNEJ DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ: 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "BASIS" S.C. MAGDALENA 

BIJAK-PERKA, DARIUSZ PERKA,

05-807 PODKOWA LEŚNA,

UL. BŁOŃSKA 46/48

Ordynacja środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP w ramach 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

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

1. Brak zasadności wystawienia recepty na środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego Neocate LCP z naniesionym ryczałtowym poziomem 

odpłatności w odniesieniu do wskazań zawartych w obowiązujących w okresie 

kontrolowanym obwieszczeniach MZ, ze względu na niespełnienie kryterium wieku 

przy dokonywanej ordynacji dla dzieci powyżej 1 roku życia.

1. Zobowiązuje się Kontrolowanego 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 148,42 zł naliczona na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zw. z § 14 umowy nr 07R-1-00512-01-01-2016 z 

dnia 31.01.2020 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, tytułem kary umownej w 

kwocie stanowiącej różnicę kwoty refundacji.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie 

wysokości jednorazowej kwoty kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym dla danego 

podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, powyżej której 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia pobiera lub dochodzi należności wynikających z kar 

w nim określonych(…)po waloryzacji wynosi 543,37 zł. Z uwagi na to, że łączne skutki 

finansowe wynoszą 148, 42 zł odstępuje się od pobierania skutków finansowych kontroli.
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