
VII seminarium w cyklu Medica Info  

KONTROLE NFZ W APTEKACH  

ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE 

Warszawa, 4 listopada 2014 r. 

  

Seminarium ma na celu przedstawienie podmiotom prowadzącym apteki podstaw prawnych prowadzenia 

przez NFZ kontroli realizacji recept i ich konsekwencji. Dodatkowo przedstawione zostaną praktyczne porady 

w jaki sposób przygotować się na wypadek kontroli i aktywnie w niej uczestniczyć. Na wypadek nałożenia na 

przedsiębiorcę kar, zaprezentowany zostanie także tryb odwoławczy oraz inne narzędzia prawne służące 

obronie interesów farmaceuty. 

  

10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, wykład wprowadzający: Prawo farmaceutyczne a kontrole NFZ. 

Zasady i zakres prowadzenia kontroli NFZ w aptekach. 

- Podstawy prawne przeprowadzania kontroli NFZ w aptekach; 

- Zasady przeprowadzania kontroli; 

- Częstotliwość i długość kontroli w aptekach; 

- Jakie obowiązki spoczywają na aptekach? 

- Zakres przedmiotowy kontroli w aptekach; 

- Omówienie zagadnień, których najczęściej dotyczą kontrole; 

Mec. Karolina Kornblit 

  

11:00    Wykład: Kontrole NFZ u świadczeniodawców, będących przedsiębiorcami (właściciele aptek). 

Tryb realizacji kontroli NFZ w aptekach 

Grzegorz Machulak, współautor Komentarza do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

  

12:00    Przerwa, poczęstunek 

  

12:30    Wykład: Kontrole NFZ realizacji recept, w związku z wypłatą refundacji - kryteria, procedury, 

tryb odwoławczy. Jakie uprawnienia ma apteka w przypadkach kontroli realizacji recept 



- Wstęp 

- Dlaczego kontrola NFZ jest realnym problemem 

- Dane dotyczące ilości prowadzonych kontroli i wysokości nakładanych kar 

- Sankcje z tytułu naruszenia zapisów umowy na realizację recept 

- Kontrola - co robić? 

- Przygotowanie do kontroli 

- Uprawnienia i obowiązki NFZ w ramach kontroli 

- Możliwe działania w trakcie kontroli 

- Działania pokontrolne i możliwość odwołań 

Tomasz Kaczyński, Radca Prawny, Domański, Zakrzewski, Palinka sp. k 

  

13:30    Wykład: Kontrole NFZ w aptece, a ochrona danych medycznych 

- Prawne podstawy ochrony danych osobowych w prawie polskim i europejskim 

- Dane osobowe w systemach teleinormatycznych używanych w aptece 

- Pojęcie administratora danych osobowych 

- Farmaceuta jako administrator danych osobowych 

- Opieka farmaceutyczna a przetwarzanie danych 

- Przetwarzanie danych wrażliwych 

- Powierzenie przetwarzania danych i jego ograniczenie tajemnicami zawodowymi 

- Wyłączenia obowiązków wynikających z ustawy 

- Dane o zdrowiu w projekcie nowych ram ochrony danych w UE 

- Profilowanie pacjenta 

- Profilowanie predykcyjne 

- Anonimizacja i pseudonimizacja danych o zdrowiu 

- Systemy informacyjne ochrony zdrowia 

- Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej 



- System Informacji Medycznej z punktu widzenia ochrony danych osobowych 

- Podatność systemów informacyjnych apteki na ataki z zewnątrz 

Dr Wojciech Wiewiórowski, Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych 

  

14:30    Przerwa 

  

14:50    Case study: Przypadki nadmiernej uciążliwości kontroli NFZ w aptekach. Możliwości uzyskania 

rekompensaty za niesłusznie nałożone kary. Czy kontrole to swoiste karanie aptek przez NFZ 

- Omówienie zapisów przepisów dotyczących kontroli aptek do dnia 31.12.2011 zawartych w ustawie 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz od dnia 1.01.2012 

zawartych w ustawie o refundacji leków środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych - konsekwencje w czasie kontroli  

- Przedstawienie kilku przypadków nadmiernej uciążliwości kontroli NFZ w Aptece w zakresie: czasu 

trwania, zakresu kontroli, odmowy przyjęcia recept do kontroli, przypadki zagubienia recept. Kary 

umowne nakładane przez NFZ zgodnie z umową. Skutki prawne i możliwość uzyskania 

rekompensaty.  

- Podsumowanie - omówienie wyroków zapadłych w sprawach apteka c/a NFZ w sprawach kontroli.  

Mec. Krystian Szulc, Radca Prawny 

  

15:20 Wykład i dyskusja: Kontrole NFZ - jak skutecznie bronić swoich praw 

- Uprawnienia kontrolowanych aptek; 

- Prawo do złożenia wyjaśnień; 

- Odmowa podpisania protokołu kontroli; 

- Składanie zastrzeżeń do protokołu kontroli; 

- Zażalenie do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ; 

- Odwołanie do Prezesa NFZ 

Mec. Karolina Kornblit 

  

16:00    Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów 



  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Termin: 4 listopada 2014 r. 

Miejsce: Warszawa 

Koszt udziału 1 osoby wynosi:  

460 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 24 października 2014 r. 

560 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 25 października 2014 r. 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, 
konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach. 

______________________________________________________________________________ 

Zgłoszenia: 

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: 

faksem - formularz w załączeniu 

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/nfza/formularz_mj.php 

______________________________________________________________________________ 

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak 
wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.  

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78  

______________________________________________________________________________ 

Biuro organizacyjne: 

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o.  

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51 

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56  

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa 

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659 

XIII wydział gospodarczy KRS 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 

wysokość kapitału zakładowego 50 000 

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/nfza/formularz_mj.php
https://poczta2.nq.pl/imp/compose.php?to=cpi%40cpi.com.pl



