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Kujawsko-Pomorski 

Oddział 

Wojewódzki 
Narodowego 

Funduszu Zdrowia 

w Bydgoszczy 

02.7322.39.2017.

WKZ.APT 

09.10.2017 r.–  

   11.10.2017 r. 

 
Apteka 

 „Pod Widłakiem” 

ul. Szkolna 7a 
89-530 Śliwice 

 
Prawidłowość prowadzenia 

ewidencji osób personelu 

fachowego, wykonującego 

umowę na realizację recept 
w aptece. 

 

01.01.2012 r.–15.09.2017 r. 

 

1. W zakresie sprawdzenia, czy księga 
ewidencji zatrudnionych w aptece osób, 

prowadzona jest zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
18 października 2002 r. w sprawie wzoru 

prowadzenia ewidencji zatrudnionych w 

aptece farmaceutów i techników 
farmaceutycznych (Dz.U. 2002 Nr 187, 

poz. 1566):  

 -  oceniono pozytywnie 75% przypadków, 
 -  oceniono negatywnie 25% przypadków 

ze względu na prowadzenie księgi 

ewidencji zatrudnionych w aptece osób, 
wymienionych w art. 90 ustawy Prawo 

farmaceutyczne, niezgodnie z zapisami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w 

sprawie wzoru prowadzenia ewidencji 

zatrudnionych w aptece farmaceutów i 
techników farmaceutycznych w zakresie: 

braku miejsca zamieszkania. 

2. W zakresie sprawdzenia, czy istnieje 
zgodność pomiędzy danymi dotyczącymi 

personelu fachowego zatrudnionego w 

aptece zgłoszonego w OW NFZ w 
Bydgoszczy, a wpisem w Ewidencji 

zatrudnionych w aptece farmaceutów i 

techników farmaceutycznych: 

 -  oceniono negatywnie 75% przypadków 

ze względu na niezgodności w zakresie 

daty nawiązania stosunku pracy, zmiany 

nazwiska, niezgłoszenia do SZOI 

personelu fachowego w zakładce 

Ewidencja personelu apteki (realizacja 
recept). 

 -  oceniono pozytywnie 25% przypadków. 
3. W zakresie sprawdzenia czy podmiot 

prowadzący aptekę dopełnił obowiązku 

poinformowania, w formie pisemnej lub 

elektronicznej oddziału wojewódzkiego 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia: 

 
1. Zachowanie należytej staranności przy 

realizacji umowy na realizację recept.  

2. Zapewnienie rzetelnej realizacji obowiązku 
ewidencjonowania personelu fachowego 

apteki. 

3. Dokonanie poprawy, w terminie 14 dni od 
otrzymania zaleceń pokontrolnych, 

stosownych danych dotyczących personelu 

fachowego zatrudnionego w aptece - 
umieszczonych w SZOI K-P OW NFZ w 

Bydgoszczy w zakładce Zatrudniony 
personel i Ewidencja personelu i w 

Ewidencji zatrudnionych w aptece 

farmaceutów i techników farmaceutycznych. 
 

SKUTKI FINANSOWE: brak 

 
 



 Funduszu, o każdej zmianie ewidencji 

osób zatrudnionych w aptece, w terminie 
ustawowym: 

- oceniono pozytywnie 100% przypadków. 


