
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.7322.007.2022

11 lipca 2022 r.

-

22 lipca 2022 r.

Punkt apteczny "Siloe", ul. Leśna 6, 

56-200 Czernina, prowadzony 

przez:

PUNKT APTECZNY "SILOE" […], ul 

Leśna 6, 56-200 Czernina

Prawidłowość realizacji umowy na 

wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego 

na receptę przez punkt apteczny

okres objęty kontrolą  od 6 lutego 2017 r. 

do 16 kwietnia 2019 r.

1.  sprawozdano numer PESEL osoby realizującej

receptę (technik farmaceutyczny) z jednoczesnym sprawozdaniem 

typu identyfikatora osoby

realizującej receptę „1” wskazującym na realizację recepty przez osobę 

posiadającą numer prawa

wykonywania zawodu, tj. magistra farmacji

2. nieprawidłowo sprawozdano datę wystawienia recepty

3. produkty lecznicze zawierające substancje bardzo

silnie działające (wykaz A) zostały wydane przez technika 

farmaceutycznego

1. Realizować recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą z dnia

6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 z późń.zm.), rozporządzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących

w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu

pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do

poszczególnych wykazów (Dz.U. z 2022 r. poz. 208), a także z innymi aktami prawnymi regulującymi

warunki realizacji recept refundowanych – termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

2. 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 – termin realizacji zaleceń: na bieżąco.

3. Sporządzić i dostarczyć korekty zestawień zbiorczych recept na leki,środkispożywcze specjalnego

przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją, za okres w którym wystąpiły

stwierdzone nieprawidłowości szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego wystąpienia

pokontrolnego, zgodnie z OWU dla aptek – termin realizacji zalecenia: nie później niż w ciągu 14 dni

od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1) kwota 1 763,67 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt trzy złote 67/100)  tytułem zwrotu nienależnej refundacji 

2) kwota 1 144,30 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści cztery złote 30/100)  tytułem kary

umownej 


