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Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.011.2022 16-03-2022 - 10-05-2022

SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

-PRZYCHODNIA ZDROWIA W 

POŁAŃCU

UL. RUSZCZAŃSKA 33

28-230 POŁANIEC

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

Zobowiązuje się Świadczeniodawcę 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 MZ” obowiązującego w czasie ordynowania produktu 

refundowanego.

Skutki finansowe:

wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 4 865,28 zł.

Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.013.2022 23-03-2022 - 09-05-2022

SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MINISTERSTWA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI W KIELCACH 

IM. ŚW. JANA PAWŁA II

UL. WOJSKA POLSKIEGO 51, 

25-375 KIELCE

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

Zobowiązuje się Świadczeniodawcę 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 MZ” obowiązującego w czasie ordynowania produktu 

refundowanego.

Skutki finansowe:

wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 5 054,75 zł.

Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.014.2022 08-04-2022 - 23-05-2022

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

„MEDICUS” J. GRZEŚKIEWICZ, 

Z. WOŁCERZ, S. KORALEWICZ, 

SPÓŁKA JAWNA 

UL. KOLEJOWA 1A 

27-570 IWANISKA

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

Zobowiązuje się Świadczeniodawcę 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 MZ” obowiązującego w czasie ordynowania produktu 

refundowanego.

Skutki finansowe:

wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 222,97 zł.



Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.015.2022 08-04-2022 - 13-05-2022

SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W BODZENTYNIE 

UL. OGRODOWA 1 

26-010 BODZENTYN

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

Zobowiązuje się Świadczeniodawcę 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 MZ” obowiązującego w czasie ordynowania produktu 

refundowanego.

Skutki finansowe:

wysokość kary umownej w wysokości nienależnej refundacji: 151,87 zł.

Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.016.2022 08-04-2022 - 26-05-2022

"MEDYK" B. NICIEJA, E. 

NICIEJA SPÓŁKA JAWNA 

UL. JANA PAWŁA II 7 A 

27-400 OSTROWIEC 

ŚWIĘTOKRZYKI

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

Zobowiązuje się Świadczeniodawcę 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 MZ” obowiązującego w czasie ordynowania produktu 

refundowanego.

Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.019.2022 26-04-2022 - 10-05-2022

WACŁAW GÓRCZYŃSKI

UL. TARTACZNA 14

70-893 SZCZECIN

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

Zobowiązuje się Świadczeniodawcę 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 MZ” obowiązującego w czasie ordynowania produktu 

refundowanego.



Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.021.2022 21-04-2022 - 09-05-2022

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W KOŃSKICH

UL. GIMNAZJALNA 41B

26-200 KOŃSKIE

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

Zobowiązuje się Świadczeniodawcę 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 MZ” obowiązującego w czasie ordynowania produktu 

refundowanego.

Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.022.2022 21-04-2022 - 31-05-2022

PRZYCHODNIA ASMEDICA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. URZEDNICZA 11A

26-085 MIEDZIANA GÓRA

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

Zobowiązuje się Świadczeniodawcę 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 MZ” obowiązującego w czasie ordynowania produktu 

refundowanego.

Terenowy Wydział 

Kontroli XIII 

w Kielcach

DK.TWK-XIII.7301.2.023.2022 21-04-2022 - 13-05-2022

WIELMED SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. SLUPSKA 3

26-025 ŁAGÓW

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.

Ordynacja poza wskazaniami refundacyjnymi.

Zobowiązuje się Świadczeniodawcę 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 MZ” obowiązującego w czasie ordynowania produktu 

refundowanego.


