




























 
Nasz znak: SIAKat-0252-2013                  Katowice 2013-08-30 

 

 

Szanowny Pan 

Bartosz Arłukowicz 

Minister Zdrowia 

 
W czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie problemu przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji 

nienależnego naliczania kar przez NFZ, otrzymaliśmy do wiadomości odpowiedź Centrali NFZ udzieloną 

Naczelnej Izbie Aptekarskiej w tej samej sprawie (pisma w załączeniu). 

Niestety naszym zdaniem NFZ nadal błędnie interpretuje przepisy obowiązujące w tym zakresie, co 

szczegółowo opisaliśmy. 

 

Z uwagi na powyższe, gdy Ministerstwo Zdrowia będzie analizowało ten problem w celu wyjaśnienia 

postępowania NFZ, proszę przyjąć dodatkowe pytania w tej sprawie:  

 

1 - jeżeli interpretacja NFZ byłaby zgodna z obowiązującymi przepisami i refundacja za realizację 

prawidłowych recept tylko przy błędnym przekazaniu danych byłaby zawsze nienależna (takie stanowisko 

zajmuje NFZ), to po co ustawodawca zwracałby szczególną uwagę na tą nienależność refundacji w zapisie 

4.8.1.6. rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów …? Zgodnie z interpretacją NFZ każda 

refundacja przy błędnym przekazaniu danych byłaby zawsze nienależna. 

 

2 – jeżeli zgodnie z interpretacją NFZ refundacja jest nienależna gdy tylko nastąpi błędne przekazanie 

danych, czyli nawet przy prawidłowej realizacji recept, to kiedy może zajść przypadek, który chciał 

wykluczyć ustawodawca z naliczania kar, czyli refundacja należna przy błędnym przekazaniu danych? 

 

3 – dlaczego NFZ tylko nakłada kary umowne wykorzystując zapis o błędnym przekazaniu danych 

i nienależnej refundacji (koniunkcja), a nie odbiera refundacji zgodnie ze swoim obowiązkiem 

wynikającym z art. 43.1.6. ustawy refundacyjnej, jeżeli upiera się przy dowodzeniu, że refundacja jest 

nienależna już przy samym błędnym przekazaniu danych pomimo, że recepty są prawidłowe? W oparciu o 

jakie przepisy NFZ miałby odebrać refundację za prawidłowe recepty – należną, twierdząc, że przy błędnym 

przekazaniu danych stała się ona nienależna?  

 

Naszym zdaniem odpowiedź na te wszystkie pytania jest jednoznaczna i wynika z faktu, że refundacja jest 

zawsze należna, gdy w aptece znajdują się prawidłowo zrealizowane recepty, a NFZ w takim przypadku nie 

może ani zabierać refundacji za prawidłowo zrealizowane recepty, ani nakładać kar za samo błędne 

przekazanie danych  przy prawidłowo zrealizowanych receptach. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Prezes Rady ŚIA             Wiceprezes Rady ŚIA 

       

dr farm. Piotr Brukiewicz          dr farm. Stanisław Piechula 
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