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Lubelski OW NFZ 03.7322.038.2019.WKR-DKAO
od 2019-03-14

do 2019-03-22

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, PROWADZONA PRZEZ 

PODMIOT: APTEKA DUDZIŃSKI I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA, 

22-500 HRUBIESZÓW, UL. PIŁSUDSKIEGO 46

 Sprawdzenie sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie:

1. Sprawdzenia sposobu realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w zakresie sposobu 

realizacji wybranych recept w okresie objętym kontrolą.

2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych danych Lubelskiemu OW NFZ, 

3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych za lata 2015-2017.

4. Wpisów do ewidencji osób zatrudnionych w aptece, które są sprawozdawane do Funduszu w formie 

pisemnej lub elektronicznej.

Okres objęty kontrolą:

- wybrane recepty zrealizowane w okresach od 1 do 30 czerwca 2017 roku,

- poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, środkami 

spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, w tym: zgodność 

danych z wybranych recept z danymi przekazywanymi w raportach z apteki w okresach od 1 do 30 

czerwca 2017 roku,

- przychód i rozchód wybranych produktów leczniczych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 

2017 roku,

- ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia 

kontroli.

1. Niepoinformowanie Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

2. Sprawozdany nieprawidłowy nr. PESEL pacjenta.

3. Sprawozdany nieprawidłowy NPWZ osoby realizującej receptę.

1. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie 

z  zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji 

gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.).

2. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, 

za okresy, w których wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane 

w niniejszych zaleceniach pokontrolnych.

3. Informowanie Oddziału wojewódzkiego Funduszu o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych 

w aptece w obowiązującym terminie.

Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń:

- kary umownej w wysokości 1.010,00  zł. 

Lubelski OW NFZ 03.7302.045.2019.WKR-DKAO
od 2019-04-02

do 2019-04-15

APTEKA GEMINI, PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: 

APTEKA GEMINI HUTTER SP. Z O.O., 

21-040 ŚWIDNIK, UL.WYSZYŃSKIEGO 22

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru.

Okres objęty kontrolą – od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Brak nieprawidłowości Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Lubelski OW NFZ 03.7302.046.2019.WKR-DKAO
od 2019-04-01

do 2019-04-16

APTEKA GEMINI, PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: 

APTEKA GEMINI HUTTER SP. Z O.O., 

22-100 CHEŁM, UL. ARMII KRAJOWEJ 6

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru.

Okres objęty kontrolą – od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Brak nieprawidłowości Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Lubelski OW NFZ 03.7302.051.2019.WKR-DKAO
od 2019-04-17

do 2019-05-14

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA APTEKA NOVA, 

PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: 

KINGA RADOŃ, 23-400 BIŁGORAJ, UL. DŁUGA 67

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru.

Okres objęty kontrolą – od 16 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.

1. Sprawozdany nieprawidłowy nr PESEL.

2. Brak potwierdzenia realizacji recepty. 

3. Brak przedstawienia przez aptekę podstawy dokonania korekty stanu magazynowego (Różnice remanentowe) w 

postaci dokumentu zakupu leków i środków spożywczych tzn. rozchód leków i środka spożywczego przewyższał ich 

przychód (według faktur zakupu).

1. Realizowanie recept zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo 

farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 499) oraz rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 

745 ze zm.).

2. Sporządzanie i przekazywanie danych analitycznych (raport statystyczny) zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji 

gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 547 ze zm.).

3. Sporządzenie i dostarczenie korekt zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegających refundacji, za okres, 

w którym wystąpiły stwierdzone nieprawidłowości, szczegółowo opisane 

w niniejszych zaleceniach pokontrolnych.

4. Przedstawianie do refundacji Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie lekami i wyrobami 

medycznymi, których  przychód  został potwierdzony dokumentem zakupu.

Wpłata, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń:

- nienależnej refundacji w kwocie 730,40  zł  wraz z ustawowymi odsetkami,

- kary umownej w wysokości 253,00  zł. 

Lubelski OW NFZ 03.7302.053.2019.WKR-DKAO
od 2019-04-18

do 2019-05-10

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA GEMINI,  

PROWADZONA PRZEZ  PODMIOT: APTEKA GEMINI 

HUTTER SP Z O.O., 21-100 LUBARTÓW, UL. 

LUBELSKA 5

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru.

Okres objęty kontrolą – od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Brak nieprawidłowości Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

 Terenowy Wydział 

Kontroli III w 

Lublinie

 03.7302.063.2019.WKR-DKAO
od 2019-05-14

do 2019-05-27

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA APTEKA MEDIKI, 

PROWADZONA PRZEZ PODMIOT: MEDIKI PHARMA 

SP.Z O.O.,

 20-093 LUBLIN, UL. DR.WITOLDA CHODŹKI 3A/1

Realizacja umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru.

Okres objęty kontrolą: od 16 marca 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Brak nieprawidłowości Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Terenowy Wydział 

Kontroli III w 

Lublinie

 03.7312.065.2019.WKR-DKAO
od 2019-05-29

do 2019-06-07

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA, PROWADZONA PRZEZ 

PODMIOT: 

APTEKA PRYWATNA - MIELNICZEK BARBARA, 

22-652 TELATYN, Ul. FRYDERYKA CHPINA 3/2

Sprawdzenie sposobu realizacji umowy ,w zakresie:

1. Realizacji wybranych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne w szczególności wydawane z uprawnieniami dodatkowymi (IB, Senior).

2. Przestrzegania prawidłowości przekazanych Lubelskiemu OW NFZ danych o obrocie refundowanymi 

lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.

3. Sprawdzenia przychodu i rozchodu wybranych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wpisów do ewidencji osób zatrudnionych w 

aptece, które są sprawozdawane do Funduszu w formie pisemnej lub elektronicznej.

Okres objęty kontrolą:

- wybrane recepty zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku,

- poprawność i terminowość przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami, 

w tym: zgodności danych z wybranych recept z danymi przekazanymi w raportach 

z apteki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku,

- przychód i rozchód wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia  żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2018  roku, 

- ewidencja zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych do dnia zakończenia 

kontroli.

Brak nieprawidłowości Ze względu na niestwierdzenie nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.


