
STYCZEŃ 2012 

decyzja 

palamentarzystów: 

Iikwidacja art. 48.8 

ustawy refundacyjnej 

 

KWIECIEŃ 2012 

decyzja Prezesa           

J. Paszkiewicza: 

zarządzenie                

nr 25/2012/DGL 

KARY dla lekarzy 

Iikwidacja art. 48.8 

ustawy refundacyjnej 

nieistotna 



Zarządzenie nr 25/2012/DGL – „paszkiewiczowski” wzór umowy 

lekarz ma obowiązek 

uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość 

kwoty nienależnej refundacji wraz 

z odsetkami ustawowymi 

w przypadku:  

 

1) wypisania recepty nieuzasadnionej 

udokumentowanymi względami medycznymi 

2) wypisania recepty niezgodnej z 

uprawnieniami świadczeniobiorcy 

3) wypisania recepty niezgodnie z 

Charakterystyką Produktu Leczniczego 

NFZ może rozwiązać umowę  

bez zachowania okresu 

wypowiedzenia 

m.in. w przypadku 

niepowiadomienia  

o zawarciu umowy z innym 

oddziałem NFZ 



kary umowne, m. in. za: 

 

1) wystawienie recepty w miejscu 

niewykazanym w umowie 

2) niepowiadomienie oddziału funduszu 

o utracie recept 

3) błąd w danych dotyczących pacjenta 

4) niezachowanie należytej staranności 

przy przechowywaniu oraz 

postępowaniu z drukami recept 

 

5) wystawienie recepty na rzecz 

osoby nieubezpieczonej 

6) niepowiadomienie o zmianie 

adresu lub danych osobowych 

Zarządzenie nr 25/2012/DGL – „paszkiewiczowski” wzór umowy 



LEKARZ 

PACJENT 

NFZ 

ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY 

KARY WYNIKAJĄCE Z UMOWY 



LEKARZ 

PACJENT 

NFZ 

APTEKA 

SYSTEM 
INFORMATYCZNY 



13.04.12: „zawarty w projekcie umowy 

katalog obszarów kontroli jest 

w przeciwieństwie do katalogu 

określonego rozporządzeniem ministra 

zdrowia, katalogiem otwartym, a ponadto 

 przewiduje szerszy zakres kontroli.”  

 

„kontrola wystawiania recept 

refundowanych ze środków publicznych 

jest potrzebna, 

a powszechnie obowiązujące 

prawo w wystarczającym 

stopniu przewiduje 

odpowiedzialność 

za naruszenie przepisów” 

Z działań samorządu lekarskiego  

 10 lutego i 13 kwietnia 2012: stanowiska 

Naczelnej Rady Lekarskiej 

10.02.12: „rekomenduje się 

podmiotom udzielającym 

świadczeń zdrowotnych w ramach 

umów zawartych z NFZ 

wypowiedzenie tych umów              

w zakresie, w jakim przewidują one 

kary w wysokości nienależnej 

refundacji za wystawienie recepty 

na rzecz osób nieubezpieczonych     

i w przypadkach nieuzasadnionych 

oraz niepodpisywanie nowych 

umów jeżeli zawierają one takie 

postanowienia.” 



Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy: 

 

rekomenduje lekarzom 

niezawieranie umów na wystawianie 

recept refundowanych 

w przypadku nieuzgodnienia 

satysfakcjonującego samorząd lekarski 

wzoru umowy upoważniającej do 

wystawiania recept refundowanych. 

Z działań samorządu lekarskiego  

 25 lutego 2012: uchwała Nadzwyczajnego 

Krajowego Zjazdu Lekarzy 
oraz 20 marca 2012: apel Prezydium NRL 

i przystąpienie do akcji 26 kwietnia 2012 

Prezydium NRL: 

wzywamy wszystkich 

świadczeniodawców,                

aby korzystając z cytowanego 

wyżej przepisu                            

wystąpili do NFZ z pisemnym 

wnioskiem o wykreślenie 

obecnych kar umownych z umów.  



08.05.12: „system refundacji można 

zorganizować tak, aby lekarze mogli bez 

przeszkód i obaw zająć się tym, 

co jest ich powołaniem, czyli 

leczeniem chorych zgodnie ze 

wskazaniami aktualnej wiedzy 

medycznej, nie zaś biurokratycznymi 

wymaganiami płatnika.” 

 

„polscy lekarze i lekarze dentyści, 

pomimo nieodpowiedzialnych 

decyzji NFZ, nadal będą  

pomagali ludziom 

chorym i cierpiącym.”  

Z działań samorządu lekarskiego 

16 kwietnia i 8 maja 2012 – listy do Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie wzoru umów z NFZ  

16.04.12: „ogłoszenie na stronie 

internetowej NFZ projektu umowy,       

w najmniejszym stopniu 

nieuwzględniającego postulatów 

zgłaszanych przez przedstawicieli 

NRL, świadczy nie tylko                        

o lekceważeniu naszych wniosków,   

ale także członka Rady Ministrów - 

Ministra Zdrowia, jako strony ww. 

porozumienia.”  



50. Najpewniejszym sposobem na uniknięcie przez lekarzy 

praktykujących prywatnie negatywnych konsekwencji 

wystawiania recept refundowanych jest:  

 

A. niezawieranie z Funduszem umowy na wystawianie recept refundowanych  

B. skrupulatne przestrzeganie wszystkich przepisów zawartych w 22 aktach 

prawnych regulujących wystawianie recept refundowanych  

C. szczegółowe sprawdzanie uprawnień pacjentów do wystawiania recept 

refundowanych  

D. staranne dokumentowanie w historii choroby wskazań do przepisania leku  

E. przepisywanie leków nieobjętych refundacją  

Test refundacyjny dla lekarzy 

wystawiających recepty refundowane 
opracowany przez M. Jędrzejowskiego, zaopiniowany przez Zespół Radców 

Prawnych na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 10 maja 2012 roku 



UMOWA POD NAPIECIEM 220V STANOWI ZAGROŻENIE DLA CZŁOWIEKA 

DECYDUJĄCEGO SIĘ JĄ ZAWRZEĆ 

 

PODPISANIE TAKIEJ UMOWY SKUTKUJE NIEOBLICZALNYMI DZISIAJ 

KONSEKWENCJAMI 


