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Rzecznik Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana 

Nielubowicza, działając w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, reprezentując interesy 

osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty, na podstawie uchwały nr 471/P-VIII/19 z dnia 

17 kwietnia 2019 r., art. 2 ust. 2 oraz art. 5 pkt 14 ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2021.1342), art. 

118 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz.U.2021.711) w związku ze zgłoszeniem lekarza Magdaleny Napory-Grabowskiej (dalej „lekarz”) 

dotyczącym wszczęcia postępowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia (dalej „NFZ”) i wezwania 

lekarza do zapłacenia kary refundacyjnej po 5 latach od złożonych wcześniej wyjaśnień, wnosi 

o niezwłoczne wszczęcie postępowania kontrolnego. 

Pismem z dnia 28 marca 2022 r. Rzecznik przekazał do NFZ pismo ze stanowiskiem 

Rzecznika: 

Zgodnie z przekazanymi przez lekarza informacjami, w wyniku błędu świadczeniobiorca 

otrzymał receptę z błędnym numerem PESEL. Z treści wyjaśnień przekazanych przez lekarza wynika, 

że lekarz niezwłocznie po wykryciu błędu w wypisanej recepcie dokonał czynności zmierzających do 

usunięcia skutków tego błędu, poprzez wprowadzenie prawidłowych danych w raporcie statystycznym 

oraz wystawienie recepty uprawnionemu świadczeniobiorcy, powiadamiając jednocześnie o tym NFZ 

(dowód: pismo z dnia 04.12.2015 r). W tym miejscu należy zaznaczyć, iż pismem z dnia 06.10.2016 r. 

NFZ wszczął postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. Pomimo złożonych wyjaśnień 

przez lekarza, NFZ nie poinformował lekarza o swoim stanowisku. Dopiero pismem z dnia 14 grudnia 

2021 r. (znak sprawy: DRR.4451.180.2021) NFZ ponownie zażądał od lekarza informacji 

w przedmiotowej sprawie. Natomiast pismem z dnia 07.02.2022 r. ostatecznie nie zgodził się 
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z wyjaśnieniami lekarza i wezwał lekarza do zapłaty. 

Na gruncie powyższego stanu faktycznego, w pierwszej kolejności Rzecznik Praw Lekarza 

pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie czasem prowadzenia przez NFZ postępowania wyjaśniającego 

i brakiem zajęcia stanowiska w 2016 r. W ocenie Rzecznika takie postępowanie Funduszu godzi 

w zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do jego uczestników, a także zasad 

współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Co prawda stosunki prawne kształtujące się pomiędzy 

NFZ, a lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, 

w dużej mierze są oparte na stosunkach cywilno-prawnych, to pomimo to NFZ jako państwowa 

jednostka organizacyjna nie powinien dopuszczać się naruszania podstawowych zasad wynikających 

z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, nawet jeśli te przepisy wprost nie mają 

zastosowania do postępowania wyjaśniającego w sprawie nałożenia kary umownej w stosunku do 

lekarza. 

W odniesieniu do przedmiotu sprawy, Rzecznik Praw Lekarza, po dokonaniu analizy prawnej 

stwierdza, że nieuzasadniony jest pogląd NFZ, iż błąd popełniony przez lekarza jest podstawą do 

nałożenia przez Fundusz kary. Zgodzić się należy z tym, iż powszechnym jest oczekiwanie od lekarzy, 

że będą oni wykonywać swoją pracę z uwzględnieniem najwyższego poziomu staranności, ma to 

również odniesienie do ordynowania leków. Nie można jednak wykluczyć przypadku, że lekarz 

podczas wypisywania recepty popełni błąd w numerze PESEL, co będzie skutkowało wystawieniem 

recept na inną osobę, pomimo że zaordynowany lek miał być przepisany dla świadczeniobiorcy, 

któremu lekarz udzielał faktycznie świadczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji refundacja nie będzie 

udzielona na lek przepisany właściwemu świadczeniobiorcy, pomimo że odbiór tego leku zostanie 

dokonany przez osobę uprawnioną. 

Z uwagi na powyższe, w okolicznościach niniejszej sprawy ocena podstawy nałożenia przez 

NFZ kary umownej na lekarza sprowadza się do zbadania, czy w wyniku zaistniałego uchybienia 

wystąpiła nienależna refundacja. Z analizy stanu faktycznego, Rzecznika Praw Lekarza doszedł do 

wniosku, iż do takiej refundacji nie doszło. Zdaniem Rzecznika brak numeru PESEL, błędny numer 

PESEL czy też inne uchybienia nie mają znaczenia dla zasadności refundacji. Oczywistym jest, że 

numer PESEL ma służyć identyfikacji pacjenta, a więc ustaleniu, czy osoba o danym numerze PESEL 

ma rzeczywiście uprawnienia do uzyskania refundacji. W żadnym z pism kierowanych przez NFZ do 

lekarza, NFZ nie podważa, że świadczeniobiorca, na którego faktycznie powinien być wypisany lek, 

a którego numer PESEL znalazł się w skorygowanym sprawozdaniu przekazanym przez lekarza oraz 

w poprawionej recepcie, nie był uprawniony do skorzystania z refundacji. To oznacza, że NFZ ma 

wiedzę, że świadczeniobiorca, któremu wypisano receptę z błędnym numerem PESEL posiadał 

uprawnienie do refundacji. 



 

3 
 

Rzecznik również zaznacza, iż uszło uwadze NFZ, iż ostatecznie przedmiotowa recepta, która 

zawierała błędny numer PESEL nie została zrealizowana przez osobę, która nie miała do tego prawa. 

W ocenie Rzecznika, w takim przypadku, dochodzenie od lekarza kary umownej w okoliczności, 

w której nie doszło de facto do nienależnej refundacji, prowadzi do uznania, że NFZ w przypadku 

zapłaty przez lekarza kary umownej, otrzyma bezpodstawne przysporzenie. Skorygowanie przez 

lekarza popełnionego błędu i zawiadomienie o tym NFZ, powinno doprowadzić do odstąpienia przez 

Fundusz dochodzenia kary. 

Rzecznik Praw Lekarza stanowczo nie zgadza się ze stanowiskiem NFZ, że już samo 

popełnienie błędu polegającego na wpisaniu nieprawidłowego numeru PESEL, implikuje możliwość 

dochodzenia kary. W zaistniałym stanie faktycznym, w wyniku udzielenia świadczenia zdrowotnego, 

lekarz zaordynował lek osobie uprawnionej, jednak w wyniku błędnego wpisania numeru PESEL, 

recepta ta pomimo przekazania jej osobie uprawnionej, zawierała błędne dane, co zresztą 

w późniejszym czasie zostało skorygowane przez lekarza. Tym samym lek został wykupiony przez 

osobę uprawnioną do refundacji. Z tych też względów Fundusz nie może się powołać na brzmienie § 6 

ust. 2 umowy zawartej przez strony, ponieważ postanowienie to dotyczy dokonanej refundacji na 

rzecz osoby nieuprawnionej lub w przypadku braku zasadności takiej refundacji. 

Pismem z dnia 30 marca 2022 r. NFZ odpowiedział Rzecznikowi na powyższe argumentując 

w przedstawiony poniżej sposób:  

Według ustalonego stanu faktycznego dokonanego również na podstawie wyjaśnień 

udzielonych przez Świadczeniodawcę, wykazanie numeru PESEL zmarłej pacjentki na recepcie 

nastąpiło w wyniku błędu. Wystawiona recepta zawierała nie tylko nieprawidłowy numer PESEL, ale 

również dane osoby zmarłej z adresem zamieszkania. Poprawiona przez Panią lek. Magdalenę 

Naporę-Grabowską nowa recepta nigdy nie została zrealizowana przez pacjentkę. Apteka która 

rozliczyła receptę osoby zmarłej, nie dokonała korekty rozliczenia realizacji recept lekarskich. 

W związku z faktem zgonu osoby, której dane zostały zawarte na blankiecie recepty, 

refundacja ww. leków jest niezasadna. Zgodnie z § 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 320 z późn. zm.), świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za 

ordynowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 

medycznych świadczeniobiorcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z aktualnym stanem 

wiedzy medycznej. Oznacza to, że każda recepta wystawiona w ramach realizacji umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej wpisuje się w ramy odpowiedzialności świadczeniodawcy będącego jej 

stroną. 

Biorąc pod uwagę, że powyższa recepta zawiera unikalne numery przydzielone 

świadczeniodawcy na podstawie i w celu realizacji umowy nr 07R-4-40292-02-01-2011-2016/15 
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o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 

przywołany przepis § 5 ogólnych warunków umów ma tutaj zastosowanie. 

Z uwagi na fakt, iż, dane pozostające w dyspozycji publicznego płatnika przekazywane są np. 

do organów ścigania, które na ich podstawie prowadzą postępowania wyjaśniające, MOW NFZ widzi 

potrzebę szczególnej dbałości o spójność i rzetelność danych przekazywanych do Funduszu przez 

świadczeniodawców oraz inne podmioty. 

Podsumowując Rzecznik stoi na stanowisku, iż NFZ w dalszym ciągu nie ustosunkował się do 

kwestii związanej z wszczęciem postępowania po 5 latach. Niezależnie od tego Rzecznik stanowczo 

nie zgadza się, aby NFZ jako podmiot odpowiedzialny za finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielanych świadczeniobiorcom, prowadził postępowanie w przerwami trwającymi po kilka lat, co 

jest niezgodne z przytoczonymi już powyżej klauzulami generalnymi wyrażonymi w kodeksie 

postępowania administracyjnego. Przyjęcie postępowania NFZ za prawidłowe spowodowałoby jawne 

naruszenie zasady zaufania uczestnika postępowania kontrolnego do podmiotu prowadzącego to 

postępowanie. Dlatego też Rzecznik postuluje do wprowadzenia wewnętrznej procedury prowadzenia 

postępowania kontrolnego, która będzie narzucała NFZ konieczność informowania strony tego 

postępowania o terminie zakończenia postępowania kontrolnego, tak aby zapobiec sytuacjom, 

w których lekarz pozostawałby w niepewności co do statusu prowadzonego postępowania 

kontrolnego.  

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych „Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister 

właściwy do spraw zdrowia”. Nadzór łączy w sobie dwa elementy: ingerencji i pieczy. Tym samym w 

ocenie Rzecznika Praw Lekarza, na tle obowiązujących przepisów prawa można dojść do wniosku, że 

Minister Zdrowia realizuje funkcję władczą, której sens wyraża się w sprawowaniu pieczy nad 

Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Mając na względzie powyższe, Rzecznik wnosi o niezwłoczne wszczęcie postępowania 

kontrolnego.  

Jednocześnie Rzecznik prosi o informowaniu go o podjętych działaniach. 

W celu usprawnienia wymiany pism, proszę o kierowanie dalszej korespondencji również na 

adres mailowy Rzecznika Praw Lekarza: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl 

      Łączę wyrazy szacunku, 

                 Monika Potocka  

          Rzecznik Praw Lekarza  

Załączniki: 

1) uchwała upoważniająca. 


