
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.7322.006.2022

18.03.2022 r.

-

13.04.2022 r.

Apteka W Rynku, Ul. Tadeusza 

Kościuszki 3, 58-250 Pieszyce

prowadzona przez podmiot:

APTEKA "W RYNKU" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Rynek 21, 58-200 Dzierżoniów.

Realizacja umowy na wydawanie 

refundowanego leku, środka 

spożywczego

specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu 

medycznego na receptę.

Okres objęty kontrolą: od 

13.01.2017 r. do 07.03.2020 r.

1. wydano ilość leku przekraczającą 120-dniową kurację,

2.  realizacja recepty na lek zawierający w swoim składzie substancję z

wykazu A przez osobę nieuprawnioną,

3. wydano lek z odpłatnością niezgodną z ordynacją lekarską,

4.  wydano inny lek niż zaordynowany na recepcie,

5. wydano więcej niż 2 najmniejsze opakowania leku bez określonego 

sposobu dawkowania,

6. realizacja recepty na lek zawierający substancję psychotropową na 

podstawie błędnie wypisanej recepty;

7. wydano lek w ilości niezgodnej z ordynacją lekarską;

8. realizacja recepty bez daty jej wystawienia,

9. recepta nieudostępniona do kontroli

10.nie sprawozdano uprawnienia S pacjenta,

11.  błędnie sprawozdano datę wystawienia recepty,

12. błędnie (niezgodnie z potwierdzeniem realizacji na rewersie 

recepty) sprawozdano nr i typ identyfikatora osoby realizującej receptę

1. Realizować recepty zgodnie z Ustawą o refundacji, 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 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2424 z późn. zm.) oraz z innymi aktami prawnymi 

regulującymi warunki realizacji recept refundowanych, a w szczególności:

- wydawać lek w ilości nieprzekraczającej 120 dni kuracji w przypadku recept papierowych;

- zweryfikować znajomość prawa przez personel fachowy w zakresie obowiązujących przepisów

prawa związanych z realizacją recept (przeprowadzenie szkolenia);

2. Realizować recepty na produkty lecznicze zawierające substancje z wykazu A (bardzo silnie działające) przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do 

ich realizacji;

3. Przechowywać recepty w sposób zapewniający odpowiednie warunki zabezpieczające recepty przed ich utratą i udostępniać na żądanie Funduszu;

4. Poprawnie gromadzić i przekazywać dane, zgodne z treścią zrealizowanych recept, o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją – art. 45, 45a i 45 b Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

5. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept refundowanych, za okres, w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo 

opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz załączniku 2b (niezbędne będzie złożenie wniosku o odblokowanie

odpowiednich okresów rozliczeniowych) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na 

realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

6. Dokumentować zakup produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT 

wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych.

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1) kwota 5 975,32 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 32/100) tytułem zwrotu nienależnej refundacji

2) kwota 6 544,49 zł (słownie złotych:sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery 49/100)  tytułem kary umownej 

3) kwota 1 086,93 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemdziesiąt sześć 93/100)  tytułem kary umownej 


