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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/110 – Działalność organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności 
produktów leczniczych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Opolu 

Kontrolerzy 1. Edward Wrzeszcz, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LOP/93/2017 
z dnia 16 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

2. Jarosław Pałęga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOP/94/2017 z dnia 16 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu1, ul. Plebiscytowa 5, 45-380 Opole 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Brach, Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny2 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Wojewódzki Inspektor właściwie realizował zadania na rzecz zapewnienia 
dostępności produktów leczniczych w województwie opolskim4. Rzetelnie 
monitorowana była dostępność produktów leczniczych w nadzorowanych aptekach, 
a otrzymane informacje o braku dostępności leków i ich przyczynach przekazywane 
były Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Nie wystąpiły przypadki 
zgłoszenia braku produktu leczniczego przez co najmniej 5% aptek 
ogólnodostępnych, z tego względu Wojewódzki Inspektor nie był zobligowany do 
podejmowania działań przewidzianych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne5. 

Zgodnie z przepisami i rzetelnie prowadzony był nadzór nad obrotem aptecznym, 
jednakże nie w pełni zrealizowano plan kontroli na 2016 r., a realizacja bieżącego 
planu wg stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosiła jedynie 54% jednostek 
planowanych do objęcia kontrolą w tym roku. Postępowania kontrolne prowadzono 
i dokumentowano zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego oraz procedurami 
określonymi przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego6. Wojewódzki Inspektor 
nie monitorował, ani też nie egzekwował wykonania sformułowanych zaleceń 

                                                      
1 Dalej: WIF. 
2 Dalej: Wojewódzki Inspektor. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4 Kontrolą objęto lata 2016-2017 (do 30 września). 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. Dalej: Prawo farmaceutyczne. 
6 Dalej: Główny Inspektor. 
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pokontrolnych poprzez przeprowadzanie kontroli sprawdzających. Ponadto 
w ogólnodostępnych planach kontroli oraz w prowadzonym przez Wojewódzkiego 
Inspektora rejestrze zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów 
aptecznych podano dane o adresach zamieszkania przedsiębiorców prowadzących 
działalność w zakresie prowadzenia aptek ogólnodostępnych, pomimo że takie dane 
nie powinny być publicznie dostępne. 

NIK pozytywnie ocenia współpracę Wojewódzkiego Inspektora z Wojewodą 
Opolskim, który zarówno okresowo (kwartalnie), jak i doraźnie był informowany 
o problemach związanych z wykrywaniem nielegalnego obrotu produktami 
leczniczymi i dostępnością do leków. W przypadkach podejrzenia nielegalnego 
obrotu produktami leczniczymi Wojewódzki Inspektor kierował zawiadomienia do 
organów ścigania. 

Wojewódzki Inspektor w niedostatecznym stopniu współpracował natomiast 
w powyższym zakresie z organami kontroli skarbowej oraz z Inspekcją Transportu 
Drogowego w celu realizacji celów i zadań określonych w obowiązujących 
porozumieniach zawartych przez Inspekcję Farmaceutyczną z tymi organami. 
Tym samym skutkowało to m.in. brakiem wypracowania mechanizmów 
przeciwdziałających procederowi nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadzór nad obrotem aptecznym produktami leczniczymi 

1.1. W latach 2016-2017 (III kwartał) liczba i struktura placówek nadzorowanych 
przez WIF kształtowała się następująco: a/ w 2016 r. łącznie 465 placówek, w tym: 
335 aptek ogólnodostępnych; 49 punktów aptecznych; 11 aptek szpitalnych 
posiadających zgodę Wojewódzkiego Inspektora; pięć aptek szpitalnych 
nieposiadających zgody Wojewódzkiego Inspektora; 28 działów farmacji szpitalnej 
posiadających zgodę Wojewódzkiego Inspektora; 12 stacji sanitarno-
epidemiologicznych oraz 25 placówek obrotu pozaaptecznego (sklepy zielarsko-
medyczne); b/ w 2017 r. (do 30 września) łącznie 469 placówek, w tym: 338 aptek 
ogólnodostępnych; 48 punktów aptecznych; 11 aptek szpitalnych posiadających 
zgodę Wojewódzkiego Inspektora; pięć aptek szpitalnych nieposiadających zgody 
Wojewódzkiego Inspektora; 28 działów farmacji szpitalnej posiadających zgodę 
Wojewódzkiego Inspektora; 12 stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz 
27 placówek obrotu pozaaptecznego. 
W latach 2016-2017 (III kwartał) liczba nadzorowanych jednostek w odniesieniu do 
zatrudnionych inspektorów farmaceutycznych7 wynosiła odpowiednio 93 i 94 
placówki na osobę (a odpowiednio 117 i 118 placówek bez uwzględnienia 
Wojewódzkiego Inspektora). 

(dowód: akta kontroli str. 7-9) 

1.2. Wojewódzki Inspektor nie opracował planów pracy WIF na lata 2016-2017, 
co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. Plany kontroli WIF nie 
obejmowały wszystkich typów nadzorowanych jednostek, tj. w 2016 r. nie 
zaplanowano kontroli w sklepach ogólnodostępnych, a w 2017 r. w stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 71-81) 

                                                      
7 W latach 2016-2017 w WIF zatrudnionych było pięciu inspektorów farmaceutycznych, 
z uwzględnieniem Wojewódzkiego Inspektora. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: Wojewódzka i powiatowe stacje sanitarno-
epidemiologiczne, których na terenie województwa Opolskiego jest 12 były 
kontrolowane w 2016 r. (trzy kontrole). Kolejne trzy kontrole przewidziane są na 
2018 r. Kontrole tych podmiotów prowadzone są od 8 lutego 2015 r. w wyniku 
zmiany Prawa farmaceutycznego. Sklepy ogólnodostępne kontrolowane są 
sporadycznie, w miarę możliwości inspektorów działu nadzoru. Są to placówki, które 
w bardzo ograniczonym zakresie zajmują się obrotem produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. Głównie sprzedawane są przez nie zioła, kosmetyki 
i odżywki niepodlegające nadzorowi Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 607-610) 

Kierownik Działu Nadzoru wyjaśniła: Wojewódzka i powiatowe stacje sanitarno-
epidemiologiczne (12) były kontrolowane w 2016 r. (trzy kontrole). Kolejne trzy 
kontrole przewidziane są na 2018 r. Kontrole ww. podmiotów możliwe są od 8 lutego 
2015 r. (zmiana prawa farmaceutycznego). Sklepy ogólnodostępne kontrolowane są 
sporadycznie ze względu na ograniczone możliwości kontrolne inspektorów. Na rok 
2018 przewiduje się m.in. kontrole aptek ogólnodostępnych, w których ostatnia 
kontrola miała miejsce w 2006 r., 2008 r., 2009 r., 2010 r. i 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 607-610) 

Plany kontroli na lata 2016-2017 zostały zamieszczone na stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicznej WIF8 m.in. z podaniem dokładnej nazwy 
przedsiębiorcy i podmiotu planowanego do objęcia kontrolą w danym roku, 
a w przypadku niektórych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, również 
adresu ich zamieszkania. 

(dowód: akta kontroli str. 739-741) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: W dniach 31 maja - 1 czerwca 2012 r. 
w miejscowości Święcice odbyła się konferencja przedstawicieli Głównego 
Inspektoratu Farmaceutycznego9, wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych 
oraz Prezesów i innych przedstawicieli Okręgowych Izb Aptekarskich. Na spotkaniu 
tym ówczesny Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, wyraził pogląd, że wskazane by 
było umieszczanie na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów 
farmaceutycznych pełnej wersji rocznych planów kontroli podległych im 
przedsiębiorstw. Ówczesny Główny Inspektor Farmaceutyczny, poparła tę sugestię 
i słownie poleciła Wojewódzkim Inspektorom Farmaceutycznym jej realizację. 
Ponieważ podobne wskazanie wyraził, mniej więcej w tym okresie, ówczesny 
Wojewoda Opolski, od 2014 r. na stronie BIP zamieszczane są przedmiotowe plany. 

(dowód: akta kontroli str. 859) 

NIK zwraca uwagę, iż praktyka ujawniania szczegółowych danych pozwalających na 
jednoznaczne zidentyfikowanie podmiotów planowanych do kontroli w danym roku, 
stwarza sprzyjające warunki do skutecznego ukrycia przez te podmioty naruszeń 
wymagań dotyczących przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami 
medycznymi, a w szczególności procederu nielegalnego obrotu. 

W zakresie ustalanych priorytetów na potrzeby sporządzania planów kontroli na lata 
2016-2017 Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: WIF w Opolu realizuje zadania w oparciu 
o roczne plany kontroli, w których uwzględniane są wszystkie typy placówek obrotu 
aptecznego i pozaaptecznego. Procedura Głównego Inspektora dotycząca kontroli 
nie wskazuje jakie czynniki winny być brane pod uwagę przy sporządzaniu planu, 
a mówi jedynie, że objęcie planem kontroli winno być poprzedzono analizą 
dokumentacji będącej w posiadaniu WIF. Niemniej jednak priorytetami przy 

                                                      
8 https://bipwif.e-wojewoda.pl/pl/c/kontrole-planowane.html. Dalej: BIP. 
9 Dalej: GIF. 
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ustalaniu planu kontroli na lata 2016-2017 były w szczególności: a/ czas, jaki upłynął 
od ostatniej kontroli w poszczególnych placówkach; b/  nowo otwarte apteki, które 
otrzymały zezwolenie lub zgodę Wojewódzkiego Inspektora na prowadzenie obrotu 
produktami leczniczymi; c/ doniesienia lub podejrzenia o nieprawidłowościach 
w danej aptece; d/ wytyczne zawarte w procedurach zatwierdzonych przez 
Głównego Inspektora dotyczących działalności kontrolnej, wprowadzone do 
stosowania w WIF w Opolu zarządzeniem nr 4/2016 z dnia 18 maja 2016 r. 
Wojewódzkiego Inspektora w sprawie wprowadzenia jednolitych standardów 
postępowania w Dziale Nadzoru WIF w Opolu; e/ zasady planowania działalności 
kontrolnej Wojewódzkiego Inspektora wprowadzone zarządzeniem z dnia 
28 kwietnia 2017 r. w sprawie planowania działalności kontrolnej oraz terminu 
sporządzenia oraz dostarczenia kontrolowanemu protokołu z kontroli. Pomimo tego, 
że problem dotyczący monitorowania braku dostępności leków został pominięty 
w procedurze GIF dotyczącej kontroli apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej 
i działu farmacji szpitalnej, to wyrywkowo sprawdzana jest realizacja tego obowiązku 
przez podmioty kontrolowane. 

(dowód: akta kontroli str. 607-610) 

Od dnia 28 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Inspektor określił10 zasady planowania 
działalności kontrolnej oraz termin sporządzenia i dostarczenia kontrolowanemu 
protokołu z kontroli. Zgodnie z § 5 ust. 1 tych zasad, podczas wykonywania 
czynności kontrolnych, inspektor zobowiązany jest do dokonania ustaleń stanu 
faktycznego zgodnie z upoważnieniem do kontroli, a w związku z aktualnymi 
problemami, w szczególności do sprawdzenia, czy kontrolowany: a/ nie prowadzi 
tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji11 b/ nie prowadzi łącznie na terenie 
województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych; c/ nie dokonuje sprzedaży 
produktów leczniczych do NZOZ; d/ nie prowadzi reklamy, o ile nie przekracza 
to zakresu przedmiotowego upoważnienia do kontroli. 
Częstotliwość przeprowadzania kontroli każdej z placówek objętych nadzorem WIF 
możliwa do uzyskania na podstawie planu kontroli12 wynosiła 5,7 lat w 2016 r. oraz 
5,6 lat w 2017 r. W 2016 r. zrealizowano 101 kontroli (planowych i doraźnych), 
w związku z czym możliwa do osiągniecia częstotliwość wynosiła 4,6 lat. 
Na podstawie dokumentacji WIF ustalono, iż pod nadzorem Wojewódzkiego 
Inspektora znajdowały się placówki, które nie były objęte kontrolą planową przez 
okres dłuższy niż sześć lat. W przypadku: 1/ aptek ogólnodostępnych - siedem 
placówek nie było objętych kontrolą od 2006 r., dwie od 2008 r., cztery od 2009 r., 
a trzy od 2010 r.; 2/ punktów aptecznych - dwie placówki nie były objęte kontrolą od 
2008 r., jedna od 2009 r. a pięć od 2010 r.; 3/ sklepów zielarsko-medycznych - 
jednej placówki nie objęto kontrolą od 2000 r., jednej od 2005 r. a jednej od 2006 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 85-87, 742-747) 

1.3. W latach 2016-2017 (III kwartał) nie zrealizowano planów kontroli okresowych 
w placówkach podlegających nadzorowi WIF, co szczegółowo opisano w dalszej 
części wystąpienia pokontrolnego. Poza kontrolami planowymi, w 2016 r. 
przeprowadzono również 38 kontroli doraźnych, w tym obejmując 30 aptek 
ogólnodostępnych, trzy punkty apteczne, jeden dział farmacji szpitalnej, trzy 
placówki obrotu pozaaptecznego oraz jedne niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. 

                                                      
10 Zarządzeniem nr 3/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmienionym zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 
10 maja 2017 r. 
11 Nielegalny proceder, o którym mowa w art. 86a Prawa farmaceutycznego, w ramach którego 
apteki, punkty apteczne oraz podmioty lecznicze odsprzedawały produkty lecznicze do hurtowni 
farmaceutycznych lub innych aptek celem ich dalszej odsprzedaży zagranicą. 
12 Obliczona jako iloraz liczby kontroli planowanych do przeprowadzenia w danym roku do liczby 
jednostek objętych nadzorem WIF w danym roku.  
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W 2017 r. (do 30 września) przeprowadzono 30 takich kontroli, w tym w 25 aptekach 
ogólnodostępnych, jednym punkcie aptecznym, jednej aptece szpitalnej oraz trzech 
placówkach obrotu pozaaptecznego. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 18-70) 

W latach 2016-2017 (do 30 września) w wyniku kontroli przeprowadzonych 
z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora nie stwierdzono przypadków 
odwróconego łańcucha dystrybucji. Nie wydano również decyzji o cofnięciu lub 
wygaszeniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu 
aptecznego w związku z ww. nieprawidłowościami stwierdzonymi w poprzednich 
latach. 

(dowód: akta kontroli str. 8-9, 18-70) 

Poza przeprowadzaniem kontroli, w latach 2016-2017 (do 30 września) Wojewódzki 
Inspektor realizował również inne zadania określone w przepisach Prawa 
farmaceutycznego, tj. m.in. a/ udzielał zezwoleń na prowadzenie: aptek 
ogólnodostępnych (odpowiednio 22 i 24), punktów aptecznych (3 i 1) oraz działu 
farmacji szpitalnej (1 w 2016 r.), b/ wygaszał zezwolenia na prowadzenie: aptek 
ogólnodostępnych (14 i 23) oraz punktów aptecznych (3 i 2), c/ wygaszał zgody na 
prowadzenie działów farmacji szpitalnej (2 w 2016 r.), d/ cofał zezwolenia na 
prowadzenie: aptek (9 w 2016 r.), punktów aptecznych (1 w 2016 r.), e/ zmieniał 
zezwolenia na prowadzenie: aptek (13 i 18) i punktów aptecznych (4 w 2017 r.), 
f/ wydawał decyzje pokontrolne (15 i 6), g/ udzielał zgód na posiadanie preparatów 
zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe 
(107 i 90), h/ nakazywał zaprzestania prowadzenia niezgodnej z prawem reklamy 
(9 i 2), i/ wydawał decyzje umarzające postępowania w związku z zaprzestaniem 
reklamy (6 i 2) oraz inne decyzje (11 i 13). 

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 446-447) 

1.4. Na podstawie dokumentacji 20 losowo wybranych postępowań kontrolnych 
(11,3% kontroli planowych i doraźnych ogółem) przeprowadzonych z upoważnienia 
Wojewódzkiego Inspektora w latach 2016-2017 (do 30 września) stwierdzono, 
że: a/ prawidłowo dokumentowano przebieg czynności kontrolnych, tj. zgodnie 
ze Standardową Procedurą Operacyjną nr GIF/WIF/SOP/002/01 oraz 
nr GIF/WIF/SOP/003/01 określającą m.in. wzór protokołu kontroli dla 
poszczególnych typów podmiotów; b/ przed wszczęciem kontroli planowej 
przedsiębiorcę zawiadamiano o zamiarze jej przeprowadzenia; c/ czynności 
kontrolne prowadzone były na podstawie upoważnień do kontroli wydanych przez 
Wojewódzkiego Inspektora, które zawierały elementy określone w art. 122b ust. 3 
Prawa farmaceutycznego; d/ protokoły kontroli zawierały elementy określone w art. 
122e ust. 2 ww. ustawy i zostały podpisane przez osoby wskazane w art. 122e 
ust. 2 tej ustawy; e/ nie stwierdzono przypadków sprzedaży leków w  odwróconym 
łańcuchu dystrybucji; f/ protokoły kontroli nie zawierały zapisów potwierdzających 
sprawdzenie w nadzorowanych aptekach prawidłowości realizacji obowiązku 
składania zamówień na produkty lecznicze13 w formie pisemnej, wynikającego 
z art. 36z ust. 4 ww. ustawy oraz zgłaszania przypadków odmowy realizacji 
zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str. 704-706) 

                                                      
13 Produkty lecznicze o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2-5 oraz środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych wykazem 
określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, 
ze zm.). 
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Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: Kontrole podmiotów podległych nadzorowi 
Wojewódzkiego Inspektora prowadzone są zgodnie z obowiązującymi procedurami 
Głównego Inspektora dotyczącymi kontroli, tj. GIF/WIF/SOP/002/01 – kontrola 
apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej oraz 
GIF/WIF/SOP/003/01 – kontrola punktu aptecznego, które zostały wprowadzone 
zarządzeniem Nr 4/2016 w sprawie prowadzenia jednolitych standardów 
postępowania w Dziale Nadzoru WIF w Opolu. Dokumentowanie kontroli 
prowadzone jest zgodnie z wzorem protokołu kontroli załączonym do procedury. 
Do procedury GIF/WlF/SOP/002/01 załączone są wzory protokołów z kontroli: 
załączniki 3a, 3 b i 3c, w których nie ujęto obowiązku pisemnego odniesienia 
do sprawdzenia realizacji art. 36 z ust. 4 Prawa Farmaceutycznego. Odniesienie 
do tego przepisu znajduje się tylko we wzorze załącznika 3a w procedurze 
GIF/WIF/SOP/003/01 – wzór protokołu z kontroli punktu aptecznego. (…) Protokół 
z kontroli punktu aptecznego znak OWIF.8531.1.4.2016 nie zawiera zapisów 
odnoszących się do wzmiankowanego przepisu, ponieważ kontrola została 
przeprowadzona w dniu 11 lutego 2016 r. przed wejściem w życie procedury 
GIF/WIF/SOP/003/01, a obowiązująca wówczas procedura nie zawierała tego 
wymogu. Kontrola doraźna znak OWIF.8521.2.6.2016 została wszczęta 
po otrzymaniu pisma informującego o braku farmaceuty (magistra farmacji) 
w aptece oraz wydawaniu antybiotyków bez recepty i środków odurzających przez 
technika farmaceutycznego – osobę nieuprawnioną do wydawania tego typu 
produktów. Tylko taki zakres kontroli mógł być zrealizowany (zagrożenie życia lub 
zdrowia pacjentów) bez wcześniejszego powiadomienia przedsiębiorcy. 

(dowód: akta kontroli str. 611-621) 

W wyniku 16 z 20 przeprowadzonych kontroli, pracownicy WIF zidentyfikowali m.in. 
następujące nieprawidłowości: 1/ brak loży z laminarnym nawiewem powietrza do 
przygotowywania leków w warunkach aseptycznych (2 przypadki); 2/ brak badań 
technicznych oraz niewymieniony filtr wstępny w loży z laminarnym nawiewem 
powietrza; 3/ brak okresowych sprawdzeń procesu sterylizacji w sterylizatorze 
powietrznym (2 przypadki); 4/ wydanie leków kategorii dostępności Rp, tj. wydanych 
z przepisu lekarza bez recepty; 5/ realizowanie recept niezawierających daty 
wystawienia; 6/ wydawanie produktów leczniczych na podstawie kserokopii recept 
zamiast na podstawie odpisów recept, co naruszało § 8 ust. 4 i ust. 5 oraz § 23 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept 
lekarskich14 oraz art 96a ust. 6 Prawa farmaceutycznego; 7/ nieterminowe 
realizowanie recept z naruszeniem § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept 
lekarskich (2 przypadki); 8/ wytwarzanie leków zawierających środki odurzające 
w terminie powyżej 4 godzin od złożenia recepty oraz wytwarzanie leków w terminie 
powyżej 48 godzin od złożenia recepty, co było niezgodne z art. 86 ust. 2 pkt 2 ww. 
ustawy; 9/ brak dokumentów potwierdzających: zamówienia składane przez oddział 
i inne komórki oraz wydawanie produktów leczniczych na oddział i do innych 
komórek; 10/ brak wydruków ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, 
co naruszało § 3 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. 
w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów 
kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje15; 11/ wydawanie 
produktów leczniczych mających w składzie substancje odurzające oraz bardzo 
silnie działające przez technika farmaceutycznego, co było niezgodne z art. 91 ust. 1 
pkt 1 i 2 Prawa farmaceutycznego; 12/ realizacja zamówień na substancje 
psychotropowe na rzecz podmiotów nie posiadających zgody Wojewódzkiego 
Inspektora na ich posiadanie, co było niezgodne z art. 42 ust. 1 ww. ustawy; 

                                                      
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 1570. 
15 Dz. U. z 2015 r. poz. 1889. 
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13/ sprzedaż dużej ilości produktów leczniczych, suplementów diety i kosmetyków 
za 80,2 tys. zł przewyższających potrzeby indywidualnego pacjenta, co naruszało 
art. 87 ust. 2, art 72 ust. 1 oraz art 96 ust. 1 Prawa farmaceutycznego; 14/ liczną 
sprzedaż produktów zawierających pseudoefedrynę jednemu podmiotowi, 
co stanowiło naruszenie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii16; 15/ modyfikowanie kart magazynowych w sposób, 
który umożliwiał fikcyjną sprzedaż (2 przypadki); 16/ zakup produktów leczniczych 
od podmiotów nieposiadających zezwolenia na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej, tj. niezgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 5 Prawa farmaceutycznego; 
17/ nieobecność farmaceuty w aptece, co naruszało art. 92 oraz art. 90 ww. ustawy; 
18/ brak informacji o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek 
przepisany; 19/ brak prawidłowego oznakowania recept; 20/ używanie niektórych 
pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem; 21/ brak informacji o prawie do 
korzystania poza kolejnością; 22/ niezgodność stanu faktycznego ze stanem 
magazynowym. 

(dowód: akta kontroli str. 704-707) 

W przypadku dwóch17 z 16 kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, 
Wojewódzki Inspektor wydał decyzje nakazujące ich usunięcie z natychmiastowym 
terminem wykonania. W jednym przypadku wydano decyzję18 o cofnięciu 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej19. Do dnia kontroli NIK nie 
monitorowano sposobu wykonania tej decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 707) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: Kontrola doraźna znak OWIF.8521.2.6.2016 była 
przeprowadzona w dniu 22 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 37 ust 6 Prawa 
farmaceutycznego. Podejrzenie nieprzestrzegania wymogów określonych w ustawie 
powzięto w związku z pismem informującym m.in. o braku farmaceuty 
w przedmiotowej aptece, które wpłynęło do WIF w Opolu w dniu 5 kwietnia 2016 r. 
Wojewódzki Inspektor nakazał dnia 14 czerwca 2016 r. zapewnić stałą obecność 
farmaceuty w godzinach pracy apteki od dnia otrzymania decyzji oraz prawidłowe 
wydawanie produktów leczniczych mających w swoim składzie substancje 
odurzające oraz substancje bardzo silnie działające. Od czasu wydania decyzji nie 
wpłynęło żadne nowe doniesienie o nieobecności farmaceuty w przedmiotowej 
aptece. Ponadto planowana jest w 2018 r. kontrola tej apteki. Po kontroli planowej 
znak OWIF.8521.1.7.2017, po której wydano decyzję, zaplanowano kontrolę 
sprawdzającą. 

(dowód: akta kontroli str. 615-616) 

W pozostałych 13 przypadkach, w tym siedmiu20, w których stwierdzono naruszenia 
wymagań dotyczących obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, 
Wojewódzki Inspektor nie wydawał decyzji administracyjnych nakazujących 
usunięcie uchybień w określonym terminie. W aktach spraw znajdowały się jednak 
pisma kontrolowanych podmiotów informujące o usunięciu stwierdzonych 
nieprawidłowości. Wojewódzki Inspektor nie weryfikował prawdziwości informacji 
o usunięciu nieprawidłowości otrzymanych od kontrolowanych oraz o wykonaniu 
zaleceń określonych w wydanych decyzjach. 

(dowód: akta kontroli str. 707) 

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm. 
17 OWIF.8521.2.6.2016 i OWIF.8521.1.7.2017. 
18 OWIF.8521.1.15.2015 z dnia 27 września 2016 r. 
19 W wyniku przeprowadzonego w 2015 r. postępowania kontrolnego nr OWIF.8521.1.15.2015 
20 OWIF.8521.1.11.2017; OWIF.8541.1.6.2017; OWIF.8521.1.25.2016; OWIF.8521.1.7.2016; 
OWIF.8521.1.17.2016; OWIF.8541.1.8.2016; OWIF.8531.1.4.2016. 
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Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: We wszystkich przypadkach, jeszcze przed 
wszczęciem postępowania na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 2 Prawa 
farmaceutycznego usunięto nieprawidłowości wskazane w protokołach, o czym 
inspektorzy farmaceutyczni prowadzący kontrolę zostali poinformowani. 
Postępowanie prowadzone na ww. przepisu jest postępowaniem nakazowym i może 
być wszczęte w przypadku istnienia w chwili jego wszczęcia nieprawidłowości 
uzasadniających reakcję Inspekcji. Brak jest podstaw do wszczęcia takiego 
postępowania w sytuacji, gdy nieprawidłowości zostały usunięte jeszcze przed jego 
wszczęciem. Mielibyśmy wówczas do czynienia z postępowaniem 
bezprzedmiotowym już na etapie wszczęcia. Inaczej należy postępować 
w przypadku, gdy nieprawidłowości zostaną usunięte już po wszczęciu 
postępowania. Wówczas bezprzedmiotowość pojawia się w jego toku, co implikuje 
jego umorzenie z tego powodu. Skutkiem postępowania prowadzonego na 
podstawie cyt. przepisu jest decyzja nakazująca zaprzestanie działań sprzecznych 
z prawem. Nie możliwym jest jej wydanie w sytuacji, gdy w chwili zakończenia 
postępowania organ ma udokumentowane, iż nieprawidłowości już nie ma. Nie ma 
zatem czego nakazywać. Ponadto Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: Działania 
naprawcze lub sprawdzenie złożonych przez strony deklaracji nastąpi w czasie 
kolejnych kontroli planowych lub w wyjątkowych sytuacjach podczas kontroli 
sprawdzających. Prowadzenie kontroli sprawdzającej każdej apteki, w której 
stwierdzono nieprawidłowości, musiałoby poprzedzić zawiadomienie o zamiarze 
kontroli, co pozostaje w sprzeczności z celem takiej kontroli. Spowodowałoby 
to również, że okres pomiędzy kontrolami planowymi jeszcze by się wydłużył. 
Jedynie w przypadku nieprawidłowości kardynalnych, które mogłyby powodować 
zagrożenie zdrowia lub życia ludności, kontrole sprawdzające są prowadzone na 
bieżąco. W pozostałych przypadkach rekontroli dokonuje się podczas kontroli 
planowych. Stan ten mógłby ulec zmianie jedynie w przypadku zatrudnienia 
dodatkowych Inspektorów, a to z kolei wymaga dodatkowych środków finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 615-616, 855-856) 

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień NIK zwraca uwagę, iż pisemne informacje 
o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości przekazane przez jednostki 
kontrolowane są de facto jedynie deklaracją tych jednostek i nie przesądzają czy 
dany podmiot prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami, a samo 
usunięcie stwierdzonych uchybień powinno być weryfikowany podczas kontroli 
sprawdzających.  

1.5. W wyniku kontroli przeprowadzonych w latach 2016-2017 (do 30 września) nie 
stwierdzono przypadków sprzedaży leków w odwróconym łańcuchu dystrybucji, 
w związku z czym nie wszczynano postępowań w tym zakresie. W ww. okresie 
wydano 10 decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, z tego jedną w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniu 
23 listopada 2015 r. Decyzja ta21 wydana została z uwagi na naruszenie przez 
aptekę ogólnodostępną art. 86a ww. ustawy. Wniesione odwołanie zostało 
wycofane, w związku z czym decyzją GIF-P-L-0740/472/KB/16 z 21 listopada 
2016 r. Główny Inspektor umorzył postępowanie odwoławcze. Ponadto odwołania 
wniesiono w stosunku do ośmiu decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia 
na prowadzenie apteki w związku z prowadzeniem przez grupę kapitałową aptek 
w liczbie przekraczającej 1% ogółu funkcjonujących na terenie województwa 
opolskiego. W siedmiu przypadkach Główny Inspektor uznał, iż istnieją podstawy do 
uchylenia wydanych decyzji i przekazał je do ponownego rozpatrzenia 

                                                      
21 OWIF.8521.1.15.2016 z dnia 27 września 2016 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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Wojewódzkiemu Inspektorowi. W jednym przypadku22 do dnia zakończenia kontroli 
NIK, Główny Inspektor nie rozstrzygnął postępowania odwoławczego. 

(dowód: akta kontroli str. 7-9, 18-70, 526-606, 703) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: Według organu II instancji decyzje Wojewódzkiego 
Inspektora w Opolu są wadliwe, ponieważ zbyt mato uwagi poświęcono w nich 
uzasadnieniu, dlaczego organ uważa, że określone spółki tworzą grupę kapitałową, 
a także wyjaśnieniu okoliczności, na jakich organ I instancji oparł swoje twierdzenia. 
Ze wskazań Głównego Inspektora zawartych w końcowej części uzasadnień decyzji 
wynika, że oczekiwałby on, że twierdzenia Wojewódzkiego Inspektora zostaną 
poparte umowami pomiędzy przedsiębiorcami, że zostanie ustalony szczegółowy 
skład grupy kapitałowej. Wynika z tego, że organ II instancji nie zarzuca organowi 
I instancji merytorycznie wadliwej decyzji, ale brak dostatecznego udokumentowania 
swoich twierdzeń. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zdaniem osób prowadzących 
postępowanie, różnica w drobiazgowości ustaleń decyzji. Zdaniem organu I instancji 
powiązania kapitałowe i osobowe pomiędzy spółkami danej grupy wynikają wprost 
z rejestrów publicznych, brak zatem podstaw do kolejnych ustaleń w tym 
przedmiocie. Natomiast umowy, na które powołuje się Wojewódzkiego Inspektora 
w swojej decyzji stanowią akta sprawy, stąd w tym zakresie uzasadnienie 
i wskazania decyzji Głównego Inspektora są niezrozumiałe dla organu I instancji. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w WIF w Opolu decyzje, także w zakresie 
naruszenia zakazu koncentracji, przygotowują inspektorzy farmaceutyczni, którzy 
nie mają doświadczenia w zakresie prawa spółek i badania powiązań pomiędzy 
nimi. Decyzje wydawane były w roku 2016 a jedyne szkolenie, jakie Główny 
Inspektor przygotował w tym zakresie, zorganizowano w czerwcu 2017 r. i to jedynie 
dla prawników wspomagających działalność inspektoratów. Nadto, warto zauważyć, 
że omawiana sprawa wydaje się być sprawą szczególnie skomplikowaną, skoro 
ustalenie formalnych błędów (w opinii Głównego Inspektora) postępowania 
w sprawie zajęło organowi II instancji 11 miesięcy. 

(dowód: akta kontroli str. 856) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, Wojewódzki Inspektor nie zakończył 
postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej, prowadzonego w następstwie ustaleń kontroli przeprowadzonej 
w 2015 r. z uwagi na jego skuteczne przedłużanie przez Pełnomocnika 
kontrolowanego, m.in. poprzez nieprzedstawianie dokumentacji źródłowej, składanie 
licznych wniosków o wyłączenie pracowników WIF oraz Wojewódzkiego Inspektora, 
wniosków o interpretację przepisów, wniosków o umorzenie i zawieszenie 
postępowania, skarg i zażaleń na postanowienia, sprzeciwy na czynności kontrolne 
oraz inne. Wielokrotnie ww. pisma składane były bez stosownego podpisu, 
w konsekwencji czego Wojewódzki Inspektor wzywał do ich uzupełnienia, 
co wydłużało prowadzone postępowanie administracyjne. W trakcie prowadzonego 
postępowania, Wojewódzki Inspektor zwracał się do Dyrektora Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Katowicach oraz do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Częstochowie o przeprowadzenie kontroli oraz poinformowanie o jej wynikach23. 
Do dnia zakończenia kontroli NIK, kontrola prowadzona przez Urząd Skarbowy 
również nie została zakończona, czego przyczyną, jak wskazał Naczelnik tego 
Urzędu, było postępowanie pełnomocnika Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 868-939) 

                                                      
22 Odwołanie od decyzji OWIF.8520.7.10.2016 z dnia 15 lipca 2016 r. 
23 Pierwsze pismo z dnia 8 stycznia 2016 r. 
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W żadnym24 z przypadków objętych badaniem, Wojewódzki Inspektor nie kierował 
zawiadomień do Głównego Inspektora celem nałożenia kary pieniężnej, gdyż jak 
wyjaśnił, w wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono naruszenia art. 127 
Prawa farmaceutycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 1031-1033) 

1.6. W latach 2016-2017 (do 30 września) Wojewódzki Inspektor nie otrzymał od 
Głównego Inspektora sygnałów o sprzedaży leków w odwróconym łańcuchu 
dystrybucji. Informacje o podejrzeniu nieprawidłowości w obrocie lekami przekazali 
do jednostki kontrolowanej inni wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni oraz 
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska25, która przekazała trzy takie informacje26. Dwie 
z nich dotyczyły możliwości przekroczenia 1% progu posiadanych przez jeden 
podmiot aptek, a jedna nieobecności farmaceutów w czasie godzin pracy pięciu 
aptek. We wszystkich przypadkach przeprowadzono kontrole we wskazanych 
podmiotach, w efekcie których wydano osiem decyzji o cofnięciu zezwolenia na 
prowadzenie aptek oraz jedną decyzję nakazującą zapewnienie stałej obecności 
farmaceuty w godzinach otwarcia apteki, wydawania produktów leczniczych 
mających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające oraz odpisów recept 
wyłącznie przez farmaceutę. Dwie informacje o nieprawidłowościach dotyczące 
sprzedaży przez apteki produktów leczniczych zawierających prekursory 
narkotykowe oraz przesunięć międzymagazynowych produktów leczniczych 
zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały 
przekazane przez innych wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych27. W jednym 
przypadku, z uwagi na prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Nysie 
postępowanie przygotowawcze, Wojewódzki Inspektor przekazał kopie materiałów 
zebranych podczas kontroli i wniósł o zabezpieczenie całej dokumentacji 
przedsiębiorcy w celu ewentualnej dalszej kontroli przez urząd skarbowy oraz 
inspekcję farmaceutyczną. Do dnia zakończenia kontroli NIK, postępowanie 
Prokuratury nie zostało zakończone. W drugim przypadku Wojewódzki Inspektor nie 
przeprowadził kontroli doraźnej z uwagi na prowadzone aktualnie postępowanie 
o cofnięcie zezwolenia wskazanej w informacji aptece. 

(dowód: akta kontroli str. 748-850) 

Ponadto w 2015 r. Wojewódzki Inspektor przeprowadził dwie kontrole doraźne na 
podstawie informacji28 przekazanej przez Głównego Inspektora. W wyniku tych 
kontroli stwierdzono m.in. sprzedaż dużych ilości produktów leczniczych 
zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 
przychodni lekarskich. O wynikach przeprowadzonych kontroli poinformowano 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Warszawa-Bemowo, Głównego Inspektora oraz 
Wojewodę Wielkopolskiego i Wojewodę Mazowieckiego, co opisano w pkt 2.3. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 333-348, 639-702, 708-713) 

1.7. W latach 2016-2017 (do 30 września), w związku z podejrzeniem nielegalnego 
obrotu produktami leczniczymi, Wojewódzki Inspektor skierował osiem zawiadomień 
do organów ścigania: pięć w 2016 r. (w tym dwa do prokuratury i trzy do Policji) oraz 
trzy w 2017 r. (w tym jedno do prokuratury i dwa do Policji). Zawiadomienia z 2016 r. 

                                                      
24 Za wyjątkiem jednego, w którym przedsiębiorca wniósł odwołanie od decyzji w przedmiocie 
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, po czym je wycofał, a Główny Inspektor wydał decyzję 
o umorzeniu postępowania bez nałożenia kary pieniężnej.  
25 Dalej: OOIA. 
26 W dniu 12 stycznia 2016 r., 1 czerwca 2016 r. oraz 27 kwietnia 2017 r. 
27 Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny oraz Dolnośląskiego Wojewódzki Inspektora 
Farmaceutycznego. 
28 Pismo z dnia 3 listopada 2015 r. 
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dotyczyły: 1/ podejrzenia naruszenia przepisów art. 61 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii29; 2/ prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych 
wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza30; 3/ realizacji lub próby realizacji 
sfałszowanej recepty (w trzech przypadkach)31. W pierwszej z ww. spraw, pismem 
z dnia 8 września 2016 r., Wojewódzki Inspektor został poinformowany o wszczęciu 
śledztwa w Prokuraturze Rejonowej w Nysie32, w drugiej - o umorzeniu 
dochodzenia33, a w przypadku pozostałych – o umorzeniu dochodzenia34 
i przekazaniu sprawy przez Komendę Miejską w Opolu Komendzie Powiatowej 
Policji w Strzelcach Opolskich (od czasu złożenia zawiadomienia w tej sprawie, 
tj. 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. Wojewódzki Inspektor nie 
otrzymał informacji z Policji i nie monitował o przekazanie informacji, w jakim 
stadium postępowania sprawa ta się znajduje). Zawiadomienia z 2017 r. dotyczyły: 
1/ podejrzenia naruszenia przepisów art. 61 i art. 67 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii35; 2/ w dwóch przypadkach realizacji sfałszowanej recepty36. 
W pierwszej z ww. spraw pismem z dnia 2 października 2017 r. Komisariat Policji 
w Korfantowie poinformował Wojewódzkiego Inspektora, że prowadzone jest 
postępowanie przygotowawcze, a postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 r. 
o umorzeniu dochodzenia37. W dwóch pozostałych sprawach, w których 
zawiadomienia zostały złożone odpowiednio w dniu 12 czerwca i w dniu 24 sierpnia 
2017 r., Wojewódzki Inspektor nie otrzymał informacji o stanie ich rozpatrzenia, ani 
też nie występował o ich przekazanie. 

(dowód: akta kontroli, str. 191-197, 521-523, 940-946) 

W zakresie trudności i ograniczeń zidentyfikowanych podczas przygotowania 
i realizacji zadań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na rzecz zapewnienia 
dostępności produktów leczniczych, w szczególności obowiązku monitorowania 
dostępności produktów leczniczych oraz wykrywania nielegalnego obrotu lekami, 
Wojewódzki Inspektor wskazał m.in. na: trudności i ograniczenia w zakresie 
wykrywania nielegalnego obrotu produktami leczniczymi: 1/ stan zatrudnienia 
w inspektoracie (ogółem 14 osób, w tym 4 inspektorów farmaceutycznych), który 
w znacznym stopniu utrudnia sprawną realizację zadań; 2/ postępowania 
administracyjne prowadzone są przez inspektorów farmaceutycznych, co sprawia, 
że przeprowadzają mniej kontroli planowych (brak w inspektoracie referenta 
prawnego, a radca prawny zatrudniony jest na ½ etatu); 3/ niespójność przepisów 
dotyczących nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Brak jakiegokolwiek 
ograniczenia dostępu do produktów leczniczych dla ZOZ wykonujących 

                                                      
29 Znak pisma: OWIF.8522.59.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. 
30 Art. 68 ust. 3 Prawa farmaceutycznego i art. 55, 56, 58, 59, 61 i 62 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii; znak pisma: OWIF.857.10.2.2016.IS z dnia 30 marca 2016 r. 
31 Znak pism: OWIF.8522.47.2016.IS z dnia 6 maja 2016 r.; OWIF.8522.68.2016.IS z dnia 
28 czerwca 2016 r.; OWIF.8522.95.2016.IS z dnia 12 sierpnia 2016 r. 
32 Pismo Prokuratury Rejonowej w Nysie z dnia 8 września 2016 r. (sygn.. akt PR 2 Ds. 693.2016). 
33 Podstawą umorzenia było niewykrycie sprawcy przestępstwa: Postanowienie Prokuratury 
Rejonowej w Opolu z dnia 22 lipca 2016 r. (znak: RSD 379/16). 
34 W pierwszej sprawie podstawą umorzenia było niewykrycie sprawcy przestępstwa (postanowienie 
wydane w Posterunku Policji w Białej w dniu 30 czerwca 2016 r. znak: RSD 29/16), a w drugiej 
stwierdzenie, że sprawca nie popełnił przestępstwa (postanowienie Prokuratury Rejonowej w Opolu 
z dnia 29 grudnia 2016 r. znak: PR 2 Ds. 1572.2016), którym nie dysponuje WIF. Data umorzenia 
tego postępowania wynika z postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych wydanego 
w sprawie 2 Ds. 1572.2016 z dnia 8 lutego 2017 r. 
35 Znak pisma: OWIF.8521.1.13.2017.AD z dnia 21 lipca 2017 r. 
36 Znak pisma: OWIF.8522.71.2017.IS z dnia 12 czerwca 2017 r. i OWIF.8522.107.2017.IS. z dnia 
24 sierpnia 2017 r. 
37 Podstawą umorzenia dochodzenia był brak danych dostatecznych uzasadniających podejrzenie 
popełnienia przestępstwa (postanowienie Komisariatu Policji w Korfantowie z dnia 22 października 
2017 r. znak: RSD99/2017). 
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ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (dotyczy sprzedaży produktów leczniczych 
z aptek ogólnodostępnych do ZOZ); 4/ prowadzenie podwójnej księgowości 
w aptekach ogólnodostępnych (nie wszystkie faktury są wprowadzane do systemu 
komputerowego apteki); 5/ brak dokumentacji księgowej w aptece; 6/ utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli; 7/ groźby wobec inspektorów i zastraszanie ich przez 
pełnomocnika strony. 

(dowód: akta kontroli str. 859-860) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Zaniechano opracowania planów pracy WIF na lata 2016-2017. 

Zgodnie z § 13 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego WIF w Opolu, jednostka 
ta wykonuje zadania określone w ustawie na podstawie rocznych planów pracy 
ustalonych przez Wojewódzkiego Inspektora oraz podejmuje kontrole doraźne, jeżeli 
wymagają tego okoliczności, przy czym Wojewódzki Inspektor ustala plany pracy 
jednostek organizacyjnych WIF opierając się na wskazanych przez Głównego 
Inspektora kierunkach działania i zaleceniach doraźnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 88-106) 

W okresie objętym kontrolą, tj. na lata 2016-2017, zgodnie z obowiązkiem 
określonym w art. 109 pkt 14 Prawa farmaceutycznego przygotowano roczne plany 
kontroli aptek i innych podmiotów objętych nadzorem WIF w Opolu. Nie opracowano 
jednak planów pracy, o których mowa w ww. regulaminie organizacyjnym. 

(dowód: akta kontroli, str. 71-81) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: W latach 2016-2017 WIF w Opolu realizował 
zadania w oparciu o roczne plany kontroli, w których uwzględniano wszystkie typy 
placówek obrotu aptecznego i pozaaptecznego. (...) Plany pracy, o których mowa 
w regulaminie rozumiane są sensu stricto jako roczne plany kontroli. Inne zadania 
WIF w zakresie opisanym w Prawie farmaceutycznym oraz ustawie (…) 
o przeciwdziałaniu narkomanii realizowane są na wniosek zainteresowanego 
podmiotu na bieżąco przez pracowników Działu Nadzoru (poszczególne osoby mają 
te zadania wpisane w zakres obowiązków). Ilości tych zadań nie można 
zaplanować. Podobnie trudność dotyczy planowania badań w Laboratorium Kontroli 
Jakości Leków działającym przy WIF w Opolu, które wykonuje badania kontrolne 
jakości leków recepturowych i aptecznych, próbek pobranych w trakcie kontroli oraz 
badania zlecone. Ponadto Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: planowanie liczby kontroli 
opiera się na założeniu (ustalonym empirycznie w latach ubiegłych), że rocznie 
inspektor farmaceutyczny ma możliwość poprawnie przeprowadzić (oprócz innych 
zadań) 20-25 kontroli, tj. kontrolę w siedzibie podmiotu, sporządzenie i dostarczenie 
protokołu kontrolowanemu, w razie konieczności wszczęcie postępowania 
wyjaśniającego, przygotowanie decyzji administracyjnej. Zadania określone 
w Prawie farmaceutycznym realizowane są w trybie wnioskowym oraz z urzędu. Nie 
można przygotować planu działań wykonywanych na wniosek podmiotu. Nie sposób 
przewidzieć wolumenu decyzji, poprzedzonych przeprowadzeniem postępowania, 
w zakresie udzielania zgody, odmowy, zmiany, stwierdzenia wygaśnięcia 
zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, ilości akceptacji zmian 
kierowników aptek czy decyzji zezwalających na posiadanie w celach medycznych 
preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe. 

(dowód: akta kontroli, str. 607-610) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska przedstawionego w powyższych 
wyjaśnieniach, gdyż plan pracy jest pojęciem szerszym od planu kontroli, który 
może stanowić część planu pracy. Ponadto zgodnie z przepisami Prawa 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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farmaceutycznego do zadań WIF poza przeprowadzaniem kontroli należą również 
m.in.: a/ wydawanie decyzji w zakresie: udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, 
cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub 
punktu aptecznego (na podstawie art. 99, art. 101 i art. 103); b/ nakazanie usunięcia 
w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień w razie stwierdzenia naruszenia 
wymagań dotyczących przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami 
medycznymi (stosownie do treści art. 120 ust. 1 pkt 2); c/ unieruchomienie apteki, 
punktu aptecznego lub innej placówki obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami 
medycznymi (na podstawie art. 120 ust. 2); d/ wstrzymanie na terenie swojego 
działania obrotu określonej serii produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, 
w razie podejrzenia, iż produkt leczniczy lub wyrób medyczny nie odpowiada 
ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym (zgodnie z art. 121 ust. 1). 

2. Nie wykonano planu kontroli WIF na 2016 r. 

W 2016 r. przeprowadzono 63 z 82 zaplanowanych kontroli, co stanowiło 76,8% 
planu. Realizacja planu w przypadku: a/ aptek ogólnodostępnych wynosiła 78% 
(39 z 50); b/ punktów aptecznych 100% (6 z 6), c/ aptek szpitalnych 80% (4 z 5), 
d/ działów farmacji szpitalnej 60% (3 z 5), e/ stacji sanitarno-epidemiologicznych 
100% (3 z 3), f/ placówek obrotu pozaaptecznego 80% (8 z 10). Ponadto nie 
przeprowadzono żadnej z dwóch zaplanowanych kontroli gabinetów 
weterynaryjnych oraz jednego NZOZ.  

(dowód: akta kontroli str. 7-9, 18-81) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: niewykonanie planu kontroli w 2016 r. oraz 
zagrożenie wykonania tego planu w roku bieżącym wynika: 1/ z bardzo niskiego, 
prawie żadnego realizowania kontroli planowych przez jednego z inspektorów. 
Osoba ta jest niepełnosprawna (stwierdzony stopień niepełnosprawności). Bardzo 
często przebywa na zwolnieniu lekarskim, zwalnia się z pracy na badania lekarskie 
i zabiegi rehabilitacyjne. W pierwszym kwartale przyszłego roku, po dwu latach 
starań, możliwe będzie przeniesienie jej na inny, nowo utworzony etat niezwiązany 
bezpośrednio z nadzorem aptek, punktów aptecznych czy placówek obrotu 
pozaaptecznego, co umożliwi zmniejszenie planu kontroli o 25% i jego wykonanie. 
2/ Ze znacznego zwiększenia się ilości kontroli doraźnych związanych z wzrostem 
ilości zadań WIF w Opolu oraz ilości doniesień o kardynalnych nieprawidłowościach, 
które mają charakter priorytetowy, co przesuwa realizację kontroli z planu kontroli na 
dalszy plan. Pomimo tych trudności WIF w Opolu realizuje w pełni plan w ujęciu 
zadaniowym. Zatrudnienie dodatkowego inspektora farmaceutycznego pozwoliłoby 
na zwiększenie ilości planowych kontroli, ale wymagałoby to dodatkowych środków 
finansowych, którymi WIF w Opolu nie dysponuje. 

(dowód: akta kontroli str. 607-610) 

Kierownik Działu Nadzoru wyjaśniła: Działalność WIF opiera się o budżet 
zadaniowy. Zgodnie z planem w budżecie zadaniowym w 2016 r. WIF zaplanował 
100 kontroli, z czego się wywiązał. Wykonano 101 kontroli w tym 63 kontrole 
planowe. Wykaz kontroli planowych (okresowych) opierał się o założenie, że liczba 
pozostałych kontroli (doraźnych, sprawdzających) będzie wynosiła ok 20. W Dziale 
Nadzoru Wojewódzkiego Inspektora jest czterech inspektorów farmaceutycznych, 
którzy mają w zakresie swoich obowiązków kontrolowanie podległych podmiotów 
(…). Zgodnie z planem w budżecie zadaniowym w 2017 r. WIF zaplanował 
100 kontroli, czyli na koniec III kwartał przypada 75 kontroli. W tym okresie 
wykonano 76 kontroli, z czego 46 kontroli planowych. Wykaz kontroli planowych 
(okresowych) opierał się o podobne założenie jak w roku poprzednim, że liczba 
pozostałych kontroli (doraźnych, sprawdzających) będzie wynosiła ok. 20. (…) 
Wszyscy Inspektorzy oprócz podstawowej działalności kontrolnej wykonują także 
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szereg działań, które mają w zakresach swoich obowiązków m.in: 1/ pobieranie 
z aptek i przygotowanie do wysyłki produktów leczniczych do badań w Narodowym 
Instytucie Leków w Warszawie w ramach kontroli planowej; 2/ przyjmowanie 
zgłoszeń wad jakościowych produktów leczniczych, analiza zgłoszeń, prowadzenie 
postępowania wyjaśniającego; 3/ nadzór nad obrotem środkami odurzającymi, 
substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii pierwszej (…); 
4/ przyjmowanie zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych 
przekazywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, analiza zgłoszeń, 
przesyłanie informacji do Głównego Inspektora Farmaceutycznego; 5/ udzielanie 
informacji o produktach leczniczych pacjentom, Głównemu Inspektorowi 
Farmaceutycznemu na temat dostępności w aptekach, trudności w realizacji recept 
z powodu braku dostępności produktów leczniczych; 6/ zmiany i zastępstwa na 
stanowisku kierowników aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, punktów 
aptecznych; 7/ udzielanie informacji publicznej; 8/ wyjaśnienia, opinie dotyczące 
Inspekcji Farmaceutycznej; 9/ opiniowanie aptek szkoleniowych; 10/ zamieszczanie 
informacji na stronie BIP; 11/ rozpatrywanie skarg na działalność aptek; 
12/ prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w zakresie wydania, 
zmiany oraz wygaszenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
i punktu aptecznego; wydania, zmiany oraz wygaszenia zgody na prowadzenie 
apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej; wydania decyzji dotyczących zgód na 
posiadanie preparatów zawierających w swoim składzie środki odurzające 
i substancje psychotropowe (w tym zmiany, wygaszenia); wydania decyzji 
pokontrolnych; wydania decyzji dotyczących reklamy. 

(dowód: akta kontroli str. 607-610, 627-638) 

W odniesieniu do wyjaśnień NIK zwraca uwagę, iż nieprawidłowość ta nie dotyczy 
braku przeprowadzenia kontroli w łącznej liczbie przyjętej w planie wydatków 
budżetowych WIF w układzie zadaniowym, lecz dotyczy nieprzeprowadzenia części 
kontroli planowych przewidzianych na rok 2016 r.  

3. Do publicznej wiadomości podano dane o adresach zamieszkania osób 
fizycznych – przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie prowadzenia 
aptek ogólnodostępnych, pomimo że takie dane nie są publicznie dostępne. 
Zaniechano też podjęcia działań zmierzających do zapewnienia zgodności danych 
objętych zezwoleniami na prowadzenie aptek ogólnodostępnych z przepisami 
Prawa farmaceutycznego. 

W okresie objętym kontrolą, Wojewódzki Inspektor, na stronach internetowych BIP, 
publikował plany kontroli na lata 2016-2017. Plany te zawierały wykaz podmiotów 
planowanych do objęcia kontrolą. W przypadku jednego38 z 82 podmiotów 
planowanych do objęcia kontrolą w 2016 r. (1,2%) oraz 1839 z 85 podmiotów 
planowanych do objęcia kontrolą w 2017 r. (21,2%) do ich oznaczenia, poza 
adresem głównego miejsca wykonywania działalności, opublikowano również 
adresy zamieszkania przedsiębiorców. 

(dowód: akta kontroli, str. 71-81, 739-741, 991-1030) 

 

 

                                                      
38 […] – wyłączenie danych osobowych przez Jarosława Pałęga, głównego specjalistę kontroli 
państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Opolu na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) 
39 […] – wyłączenie danych osobowych przez Jarosława Pałęga, głównego specjalistę kontroli 
państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Opolu na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
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Ponadto od dnia 12 grudnia 2015 r. Wojewódzki Inspektor nie podjął działań 
zmierzających do zapewnienia zgodności danych w prowadzonym przez siebie na 
postawie art. 107 ust. 1 Prawa farmaceutycznego rejestrze zezwoleń na 
prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych z przepisami art. 107 
ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w zakresie oznaczenia przedsiębiorców prowadzących 
apteki lub punkty apteczne będących osobami fizycznymi. 

(dowód: akta kontroli, str. 991-1002) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: W planach kontroli na lata 2016-2017 do oznaczenia 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi używano ich adresów zamieszkania, 
a nie głównego miejsca prowadzenia działalności zgodnie z danymi umieszczonymi 
w koncesji/zezwoleniu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Na platformie 
EZDROWIE P2 w Rejestrze Aptek rejestry.medyczne.csioz.gov.pl znajdują się 
wszystkie dane umieszczone w zezwoleniu. Informacje te są ogólnie dostępne. 
Od 1989 r., kiedy rozpoczęła się prywatyzacja aptek, w zezwoleniu na prowadzenie 
apteki prowadzonej przez osobę fizyczną był umieszczany adres zamieszkania, 
a wszystkie szczegóły zostały umieszczone w ogólnopolskiej bazie aptek noszącej 
nazwę Rejestru Aptek. Dopiero w 2016 r. zmieniło się brzmienie art. 100 ust. 1 
Prawa farmaceutycznego, na podstawie którego na zezwoleniach wpisywany jest 
adres głównego miejsca wykonywania działalności i ten adres jest obecnie 
wpisywany do Rejestru Aptek, co znajduje odzwierciedlenie na platformie 
EZDROWIE P2. 

(dowód: akta kontroli, str. 981-990) 

NIK nie podziela stanowiska przedstawionego w powyższych wyjaśnieniach. W myśl 
art. 107 ust. 1 i ust. 2 Prawa farmaceutycznego wojewódzki inspektor 
farmaceutyczny prowadzi m.in. rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych. Rejestr ten zawiera m.in. dane określone 
w art. 100 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, tj. oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, 
a w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną – imię, nazwisko oraz adres 
prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem NIK, począwszy od dnia 
12 grudnia 2015 r. rejestr ten nie powinien zawierać adresów zamieszkania 
przedsiębiorców, a w związku z tym, brak jest podstaw prawnych do upubliczniania 
danych osobowych przedsiębiorców w ww. zakresie. 

Wprawdzie Wojewódzki Inspektor rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i procedurami przeprowadzał kontrole nadzorowanych jednostek, 
to jednak nie w pełni zrealizował ustalone plany kontroli, jak i nie opracował planów 
pracy WIF. Ponadto dopuścił do upublicznienia danych osobowych osób 
prowadzących apteki ogólnodostępne poprzez zamieszczenie ich adresów 
zamieszkania w planach kontroli oraz w prowadzonym rejestrze zezwoleń na 
prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych. Najwyższa Izba 
Kontroli pozytywnie ocenia podejmowane działania w następstwie pozyskanych 
informacji o nieprawidłowościach w obrocie produktami leczniczymi, 
w szczególności podejmowanie kontroli doraźnych oraz informowanie 
o stwierdzonych naruszeniach odpowiednich organów. 
 

2. Monitorowanie dostępności produktów leczniczych 

2.1. Proces monitorowania dostępności produktów leczniczych został 
zapoczątkowany w Inspektoracie w następstwie pisma Głównego Inspektora z dnia 
27 stycznia 2012 r.40, który to organ zalecił ustalenie, czy apteki ogólnodostępne 
zapewniają pacjentom możliwość zaopatrzenia się w insuliny i przesłanie informacji 
                                                      
40 Znak: GIF-P-L-076/58/PB/12. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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w tym zakresie do dnia 15 lutego 2012 r. W późniejszym okresie monitorowaniem 
były obejmowane kolejne produkty lecznicze. W okresie od dnia 27 stycznia 2012 r. 
do dnia 23 lipca 2015 r. powyższe zadanie realizowała w Inspektoracie starsza 
inspektor farmaceutyczna, która w sprawie zasad i trybu jego realizacji oświadczyła 
m.in., że: w celu monitorowania dostępności leków nie otrzymałam żadnej aplikacji – 
narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazywanie i opracowywanie 
danych. Dane z aptek w całym tym okresie były mi przesyłane drogą e-mailową i ja 
też w taki sam sposób, po uprzednim ich usystematyzowaniu, przesyłałam je do 
GIF. Co do zasady – apteki były zobowiązane do przesyłania danych raz 
w tygodniu, a ja przesyłałam je okresowo, tj. także w cyklach tygodniowych. 
Natomiast w sytuacji np. braku leku ratującego życie (dość częste sytuacje) 
informację taką przekazywałam niezwłocznie e-mailem do GIF. Brak narzędzia 
informatycznego, w sytuacji bardzo licznych zgłoszeń braków w dostępności leków, 
powodował, że realizacja tego zadania – w tamtym okresie – była bardzo 
absorbująca. 

(dowód: akta kontroli, str. 955-973) 

W późniejszym okresie, począwszy od dnia 23 lipca 2015 r., monitorowanie 
dostępności produktów leczniczych przez WIF było prowadzone w związku 
z pismem Głównego Inspektora z dnia 22 lipca 2015 r.41, w którym organ ten 
zobowiązał wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych do zbierania danych 
w zakresie dostępności leków i przesyłania informacji do GIF w każdy czwartek, 
według załączonego wzoru raportu ustalonego w piśmie Ministra Zdrowia z dnia 
21 lipca 2015 r.42 Według tego wzoru w raportach należało ujmować wszystkie 
produkty lecznicze ujęte w aktualnie obowiązującym obwieszczeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych 
brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej43. 

(dowód: akta kontroli, str. 198-202) 

Wojewódzki Inspektor pismem z dnia 30 lipca 2015 r.44 poinformował kierowników 
aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, działów farmacji szpitalnej oraz punktów 
aptecznych na terenie województwa opolskiego o obowiązku i sposobie 
przekazywania od dnia 1 sierpnia 2015 r. danych o braku dostępności produktów 
leczniczych. Treść tego pisma została także zamieszczona w BIP. Po czterech 
dniach realizacji powyższego obowiązku Wojewódzki Inspektor w piśmie z dnia 
4 sierpnia 2015 r. wskazał ww. kierownikom na najczęściej występujące błędy 
w przekazywanych informacjach o braku dostępności produktów leczniczych 
i zobowiązał ich do rzetelnego przekazywania danych, zamieszczając treść tego 
pisma również w BIP. 

(dowód: akta kontroli, str. 203-210) 

W sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami 
Leczniczymi45 Minister Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej dwa 
komunikaty: z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz z dnia 27 czerwca 2017 r. W pierwszym 
z tych komunikatów informował m.in., że proces podłączania do ZSMOPL 
podzielony został na 2 etapy, oraz że zakłada się wydłużenie do dnia 30 czerwca 
2017 r. okresu obowiązywania dotychczasowego obowiązku przekazywania 
informacji. W drugim komunikacie zawarto informacje o trwających pracach 
wdrożeniowych ww. systemu oraz o pracach związanych ze zmianą Prawa 
                                                      
41 GIF-N-0740/15/MP/15. 
42 Znak: PLD.46435.153.2005. 
43 Dalej: obwieszczenie w sprawie produktów zagrożonych brakiem dostępności. 
44 Znak: OWIF.8523.2.54.2015. 
45 Dalej: ZSMOPL. 
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farmaceutycznego, w celu wydłużenia do końca 2017 r. okresu obowiązywania 
dotychczasowego sposobu przekazywania informacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 211-212) 

W odniesieniu do oceny przygotowania aptek do wdrożenia i stosowania ZSMOPL, 
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: Jak wynika z informacji uzyskanej od Prezesa OOIA, 
na dzień dzisiejszy oprogramowanie firmy (…) oraz jej podwykonawców, stosowane 
w większości aptek zapewniają podmiotom raportującym niezbędną infrastrukturę 
softwarową (…), przez co można stwierdzić, że podmioty te zostały technicznie 
przygotowane do komunikacji z ZSMOPL (zgodnie z istniejącą specyfikacją 
techniczną interfejsów komunikacyjnych udostępnioną na stronie www.csioz.gov.pl). 
Pozostali dostawcy oprogramowania, również są gotowi do wdrożeń. Jednocześnie, 
zgodnie z informacjami pozyskanymi z CSIOZ, około 30% podmiotów 
zobowiązanych do raportowania przeszło etap ewaluacyjny i uzyskało dostęp do 
platformy P2 (Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów 
cyfrowych rejestrów medycznych). Jak wskazał jednocześnie Prezes OOIA, 
placówki nadal oczekują na rozwiązania legislacyjne wskazujące ostateczny zakres 
specyfikacji technicznych komunikatów. 

(dowód: akta kontroli, str. 1031-1038) 

W okresie objętym kontrolą WIF monitorował dostępność produktów leczniczych 
zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 95a Prawa farmaceutycznego oraz 
w sposób i w terminach określonych w ww. piśmie Głównego Inspektora. Zbiorcza 
ewidencja zgłoszeń o braku dostępności produktów leczniczych prowadzona była 
w Inspektoracie w wersji elektronicznej, odrębnie dla aptek ogólnodostępnych 
i punktów aptecznych oraz odrębnie dla aptek szpitalnych i działów farmacji 
szpitalnej. Apteki wypełniały stosowny formularz i przesyłały go do WIF 
elektronicznie w ramach aplikacji (opracowanej przez WIF). Każde przesłane 
zgłoszenie rejestrowane było w Inspektoracie automatycznie, chronologicznie, na 
zbiorczych formularzach zgłoszeń – w zależności od rodzaju apteki. 
W powyższych ewidencjach zamieszczane były wymagane dane, określone 
w piśmie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2015 r.46 skierowanym do Głównego 
Inspektora, tj.: nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego; nazwa międzynarodowa; 
postać; moc; wielkość opakowania; kod EAN lub inny odpowiadający temu kodowi; 
nazwa podmiotu odpowiedzialnego; % aptek, w których stwierdzono brak leku. 

(dowód: akta kontroli, str. 214-260) 

Zgodnie z pismem Głównego Inspektora z dnia 22 lipca 2015 r.47 WIF był 
zobowiązany do przekazywania do GIF, w cyklach tygodniowych (w każdy 
czwartek), raportów o braku dostępności produktów leczniczych. Analiza 
terminowości przesyłania raportów o zgłoszonych brakach przez apteki 
ogólnodostępne produktów leczniczych ujętych w aktualnych obwieszczeniach 
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych zagrożonych brakiem 
dostępności za miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec i wrzesień 2016 r. oraz 2017 r. 
wykazała, że we wszystkich tych miesiącach raporty tygodniowe były przesyłane 
w każdy czwartek, stosownie do wymogu wynikającego z pisma Głównego 
Inspektora z dnia 22 lipca 2015 r., za wyjątkiem raportu za okres 26 sierpnia 
do 1 września, który po wcześniejszym uzgodnieniu z GIF został przesłany w dniu 
2 września 2016 r. (zamiast 1 września). Jednocześnie wraz z powyższymi 
raportami WIF przesyłał do GIF raporty, w których ujmował produkty lecznicze 
nieobjęte ww. wykazami ustalonymi w formie obwieszczeń Ministra Zdrowia. 

                                                      
46 Znak: PLD.46435.153.2015. 
47 Znak: GIF-N-0740/15/MP/15. 
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W raportach WIF ujmował wszystkie zgłoszone braki w dostępności produktów 
leczniczych w przypadku aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, 
a w przypadku aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych wszystkie braki, 
za wyjątkiem jednostkowych (pojedynczych) zgłoszeń. 

(dowód: akta kontroli, str. 218-332) 

Analiza zapisów raportów dotyczących ww. okresów wykazała, że poziom 
zgłoszonych braków – ujęty w każdym z tych raportów – nie przekraczał 5% aptek 
na terenie województwa opolskiego. 

(dowód: akta kontroli, str. 214-220, 261-331) 

Starszy specjalista, odpowiedzialna w Inspektoracie od 23 lipca 2015 r. 
za monitorowanie i raportowanie braku dostępu do produktów leczniczych, wyjaśniła 
że aplikacja służąca do monitorowania braku dostępności produktów leczniczych 
została opracowana przez nią w lipcu 2015 r. w związku z wejściem w życie 
nowelizacji Prawa farmaceutycznego, tj. ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 
ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw48 oraz brakiem 
w Inspektoracie zaplecza teleinformatycznego do analizy dostępności produktów 
leczniczych (nie został centralnie opracowany i dostarczony). W ślad za 
przygotowaniem ww. aplikacji, Wojewódzki Inspektor ogłosił w formie komunikatów 
zasady monitorowania braków w obrocie produktami leczniczymi na terenie 
województwa opolskiego49. Zobowiązał tym samym kierowników aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych i działów farmacji 
szpitalnej do dokonywania zgłoszeń za pomocą następujących, zamieszczonych 
w Internecie, formularzy elektronicznych: 
- formularza zgłoszenia przez aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny braku 
dostępności dla pacjenta produktu leczniczego; 
- formularza zgłoszenia przez aptekę szpitalną i dział farmacji braku dostępności dla 
pacjenta produktu leczniczego. 
Ponadto starszy specjalista wskazała, że w efekcie wypełnienia formularza przez 
apteki zbierane były dane w tabeli dwuwymiarowej (wiersze i kolumny), 
indeksowanej po sygnaturach czasowych. Powstała baza danych jest otwierana pod 
postacią arkusza kalkulacyjnego Excel w celu agregacji danych. Obsługa aplikacji 
polega m.in. na bieżącym: 
- eksportowaniu arkuszy danych, 
- rejestrowaniu zgłoszeń w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją 
WIF, 
- analizowaniu czy ilość braku danego produktu leczniczego w stosunku do ilości 
aptek w województwie opolskim nie przekracza 5% (w ciągu 3 dni od dokonania 
pierwszego zgłoszenia). 
Ponadto w celu sporządzenia raportów: 
- eksportowane są arkusze danych z ostatniego tygodnia, 
- w razie potrzeby dokonywane są korekty błędnie wprowadzonych kodów EAN, 
a następnie za pomocą tabeli przestawnych zestawiane są dane oraz zliczane ilości, 
tak żeby wprowadzić dane do raportu, 
- sporządzane są raporty do GIF w trzech układach: 1/ raport braków w aptekach 
szpitalnych; 2/ raport braków ujętych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia – raport 
zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do pisma znak GIF-N-0740/15/MP/15 
z dnia 22 lipca 2015 r. uwzględniający wytyczne zawarte w piśmie z Ministerstwa 
Zdrowia z dnia 21 lipca 2015 r. znak PLD.46435.153.2015); 3/ raport braków nie 
ujętych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, 

                                                      
48 Dz. U. poz. 788 ze zm. 
49 Sygn. pism OWIF.8523.2.54.2015 
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- ww. raporty przesyłane są za pomocą poczty elektronicznej do GIF. 
Ww. starszy specjalista wskazała, że doraźnie: 
- aktualizuje wzór raportu braków ujętych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, 
bowiem wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem 
dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do 
obwieszczenia Ministra Zdrowia ulega zmianom, co najmniej raz na 2 miesiące 
(dyspozycja dla Ministra Zdrowia art. 78a ust. 14 Prawa farmaceutycznego) 
- arkusz dzieli na miesiące, ponieważ bywa, że Excel zawiesza się w wyniku dużej 
ilości rekordów. 
Działanie operacyjne w aplikacji po stronie dokonujących zgłoszenia polegają, jak 
ww. wyjaśniła, na wejściu na adres wskazany w komunikacie WIF dla aptek 
szpitalnych i działów farmacji szpitalnej50 oraz dla aptek ogólnodostępnych 
i punktów aptecznych51 i uwierzytelnieniu się wykorzystując hasło przekazane przez 
WIF, uzupełnieniu formularza, kliknięciu Prześlij, aby dokonać zgłoszenia braku. 
Ponadto, ww. wyjaśniła, że aplikacja funkcjonująca w Inspektoracie nie przekazuje 
zgłoszeń do GIF. Aby to zrobić musi przetworzyć zawarte w niej dane (zgłoszenia). 
Zgodnie z art. 95a Prawa farmaceutycznego analizuje, czy w okresie 3 dni 
kalendarzowych od dnia przekazania pierwszego zgłoszenia, brak dostępu do 
danego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrobu medycznego został zgłoszony z co najmniej 5% aptek 
ogólnodostępnych prowadzonych na terenie województwa opolskiego. Jeżeli nie ma 
niezwłocznego obowiązku przekazania informacji do GIF o braku dostępności i jej 
przyczynach, zgłoszenia dotyczące braków dostępności produktów leczniczych na 
terenie województwa opolskiego, przekazuję do GIF w każdy czwartek pod postacią 
raportów w trzech układach: 1/ raport braków w aptekach szpitalnych; 2/ raport 
braków ujętych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia; 3/ raport braków nieujętych 
w obwieszczeniu Ministra Zdrowia. 

(dowód: akta kontroli, str. 947-953) 

2.2. W latach 2016-2017 (III kwartał) apteki ogólnodostępne i punkty apteczne 
zgłosiły do WIF przypadki braku dostępności 19 693 produktów leczniczych (14 368 
w 2016 r. i 5 325 w 2017 r. (do 30 września), a apteki szpitalne i działy farmacji 
szpitalnej 430 zgłoszeń (250 w 2016 r. i 180 w 2017 r. (do 30 września). 

(dowód: akta kontroli, str. 218-219, 229-230, 244-245, 252-253, 259-260) 

Spośród zgłoszeń aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych – 11 764 (59,7%) 
dotyczyło produktów leczniczych nieujętych w obwieszczeniach w sprawie 
produktów zagrożonych brakiem dostępności52, a 6 386 (32,4%) produktów 
leczniczych ujętych w ww. obwieszczeniach. Pozostałe jednostkowe zgłoszenia 
dotyczyły środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 
wyrobów medycznych. 
Brak dostępności dotyczył w 2016 r. następujących grup produktów leczniczych: 
leków przeciwzakrzepowych, leków stosowanych w chorobach żołądka, leków 
przeciwcukrzycowych i stosowanych w chorobie wieńcowej, a w 2017 r.: leków 

                                                      
50 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9I5f0mToOKxXOHYSYKRuRMALp6zF4aPrQXSiiKX
8Ne2JC5w/viewform. 
51 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmAhuVYADn8iSZYey1rhb-
TJDqW2Pnuu48JYvxXqo8lj3F0Q/viewform. 
52 Najczęściej brak dotyczył: leku przeciw chorobie żołądka (Controloc 20 mg i 40 mg); leku 
kardiologicznego (Metacard ZK 23, 75 mg 28 tabl.); leku neurologicznego (Clonazepamum TZF 
1mg/1 x 10 amp.); leku stosowanego w chorobie wątroby (Ornithine d/inf. 100 mg/ml 10 amp. 5 ml); 
leku przeciwbólowego (Pyralgin 0,5/ml 5 ml 5 amp.); antybiotyków (Dalacin C 300 mg 16 caps., 
Zinnat 250/5ml 50 ml). 
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stosowanych w leczeniu przewodu pokarmowego; układu oddechowego, leków 
przeciwinfekcyjnych oraz leków stosowanych w leczeniu cukrzycy. 
Najczęstszymi przyczynami braku zapewnienia dostępności do produktu 
leczniczego w 2016 r. były: brak produktu na stanie magazynowym 
hurtowni/dystrybutora (11 508 przypadków); czasowe wstrzymanie dostaw przez 
podmiot odpowiedzialny (509 przypadków) oraz brak asortymentu w ofercie 
hurtowni (133 przypadki). W 2017 r. do takich przyczyn należał brak produktu na 
stanie magazynowym hurtowni/dystrybutora (4 313 przypadków) oraz czasowe 
wstrzymanie dostaw przez podmiot odpowiedzialny (89 przypadków). 

(dowód: akta kontroli, str. 220-256) 

W okresie objętym kontrolą WIF pięciokrotnie podejmował działania w celu 
udzielenia pomocy w realizacji zamówień na produkty lecznicze. W dwóch 
przypadkach były to sygnały pochodzące od aptek53, a w trzech od pacjentów54, 
którzy nie mogli zrealizować recept. We wszystkich ww. sprawach WIF 
interweniował bądź w GIF, bądź u producenta leku, hurtowni lub w aptece. W trzech 
przypadkach WIF został poinformowany o pozytywnym załatwieniu sprawy, 
a w dwóch przypadkach nie posiadał takich informacji55. 

(dowód: akta kontroli, str. 714-738) 

2.3. WIF nie zidentyfikował przypadków zbywania leków zagrożonych brakiem 
dostępności przez podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie 
województwa opolskiego. W wyniku przeprowadzonych kontroli doraźnych w trzech 
aptekach ogólnodostępnych w województwie opolskim zidentyfikował natomiast 
przypadki nabywania – w dużych ilościach – przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą na obszarze innych województw (mazowieckiego i wielkopolskiego) leków 
zagrożonych brakiem dostępności. W związku z ww. ustaleniami Wojewódzki 
Inspektor poinformował o powyższym właściwe dla tych podmiotów leczniczych 
organy nadzorcze, tj. Wojewodę Wielkopolskiego (pismo z dnia 9 czerwca 2015 r.56) 
oraz Wojewodę Mazowieckiego (pismo z dnia 11 lutego 2016 r.57), a także 
Głównego Inspektora (pismo z dnia 21 stycznia 2016 r.58) i Naczelnika Urzędu 
Skarbowego Warszawa-Bemowo. 
Wojewoda Mazowiecki w informacji uzyskanej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli59 wskazał, 
że przeprowadzona kontrola nie potwierdziła zbycia zakupionych produktów 
leczniczych, a Wojewoda Wielkopolski w analogicznym trybie wskazał, że nie 
wszczął kontroli na prośbę Wojewódzkiego Inspektora, o czym poinformował go 
pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r.60 Kontrola taka została natomiast wszczęta 
w późniejszym okresie (październik-grudzień 2016 r.), w związku z kolejnymi 
informacjami, jakie otrzymywał Wojewoda Wielkopolski. W jej wyniku nie ujawniono 
faktu sprzedaży produktów leczniczych do hurtowni. 

(dowód: akta kontroli, str. 333-348, 708-713, 974-980) 

 

                                                      
53 E-mail z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie braku leku Prograf 1 mg i z dnia 20 stycznia 2017 r. 
w sprawie braku dostępności kropli Vitreolent i problemów przy zamawianiu leku Advagraf. 
54 We wrześniu 2016 r. WIF był telefonicznie informowany przez pacjentów o braku dostępności 
kropli do oczu Dorzolamid; e-mail z dnia 21 listopada 2016 r. od pacjenta o braku możliwości nabycia 
leku Undestor testocaps 40 mg; e-mail z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zrobienia leku w aptece. 
55 Dotyczy próśb WIF o interwencję GIF. 
56 Znak: OWIF.8521.1.16.2015.IS. 
57 Znak: OWIF.8521.2.36.2015.IS. 
58 Znak: OWIF.8521.2.36.2015.IS. 
59 Dz. U. z 2017 r. poz. 524; dalej: ustawa o NIK. 
60 Pismo znak: PS-IV.9611.2015.22. 
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Na podstawie losowo wybranych 14 protokołów kontroli aptek ogólnodostępnych61 
stwierdzono, iż w toku przeprowadzonych kontroli sprawdzano prawidłowość 
wydawania produktów leczniczych na podstawie zapotrzebowania złożonego przez 
podmiot prowadzący działalność leczniczą. W wyniku tych czynności nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 703-707) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli WIF zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi oraz procedurami wewnętrznymi, ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz 
Głównego Inspektora, rzetelnie monitorował dostępność produktów leczniczych 
i terminowo przekazywał informacje o brakach w dostępności leków do GIF. 
Identyfikował również przypadki nabywania w aptekach województwa opolskiego 
leków zagrożonych brakiem dostępności przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą na obszarze innych województw (mazowieckiego i wielkopolskiego), 
informując o powyższym organy nadzorcze, tj. właściwych wojewodów. 
 

3. Współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie 
wykrywania nielegalnego obrotu produktami leczniczymi 

3.1. Ramy współpracy WIF z innymi organami lub instytucjami regulowały: 
- porozumienie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zasad współdziałania przy 
wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek, 
zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem a Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej;  
określało ono zasady współpracy przy wydawaniu przez samorząd aptekarski opinii 
w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych 
oraz w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek ogólnodostępnych; 
analiza spraw regulowanych przedmiotowym porozumieniem wykazała, że po dacie 
jego podpisania do WIF nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie ogólnodostępnej apteki, zatem nie zachodziła potrzeba zasięgania 
przez WIF opinii OOIA, natomiast we wszystkich wnioskowanych do WIF pięciu 
sprawach62 dotyczących zmiany kierowników aptek ogólnodostępnych, WIF zwracał 
się do OOIA o wyrażenie opinii zgodnie z zasadami i trybem określonym 
w przedmiotowym porozumieniu; 

(dowód: akta kontroli, str. 349-352, 366-375) 

- porozumienie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy 
organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z organami kontroli skarbowej, 
zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem a Generalnym Inspektorem Kontroli 
Skarbowej; porozumienie to określało zasady współpracy pomiędzy stronami w celu 
wypracowania mechanizmu przeciwdziałającego procederowi ukrywania 
rzeczywistego obrotu przez hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, a także 
kupowania przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych z aptek w celu 
dalszej sprzedaży na rynek europejski; według tego porozumienia współpraca miała 

                                                      
61 OWIF.8521.1.15.2015; OWIF.8521.2.6.2016; OWIF.8521.1.7.2016; OWIF.8521.2.11.2016; 
OWIF.8521.1.17.2016; OWIF.8521.2.22.2016; OWIF.8521.1.25.2016; OWIF.8521.2.29.2016; 
OWIF.8521.1.31.2016; OWIF.8521.1.7.2017; OWIF.8521.2.5.2017; OWIF.8521.1.11.2017; 
OWIF.8521.2.12.2017; OWIF.8541.1.6.2017. 
62 Znak: OWIF.8520.2.25.2017.AD z dnia 17 sierpnia 2017 r.; OWIF.8520.2.29.2017.AD z dnia 
8 września 2017 r.; OWIF.8520.2.30.2017.AD z dnia 8 września 2017 r.; OWIF.8520.2.31.2017.AD 
z dnia 18 września 2017 r.; OWIF.8520.2.33.2017.IS. z dnia 11 października 2017 r. 
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obejmować w szczególności: przekazywanie zbiorczych danych dotyczących obrotu 
produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi; organizowanie szkoleń; 
organizowanie cyklicznych spotkań celem omówienia i ustalenia kierunków dalszej 
współpracy; ustalenia kontroli NIK wykazały, że w okresie objętym kontrolą 
powyższe formy współpracy nie były inicjowane i realizowane przez Wojewódzkiego 
Inspektora; ustalenia w tym zakresie opisano poniżej w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”; 

(dowód: akta kontroli, str. 353-355) 

- porozumienie z dnia 23 grudnia 2013 r. o współpracy pomiędzy Inspekcją 
Transportu Drogowego i Inspekcją Farmaceutyczną, zawarte pomiędzy Głównym 
Inspektorem a Głównym Inspektorem Transportu Drogowego; porozumienie to 
zobowiązywało strony do organizowania i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć 
w zakresie kontroli przewozu drogowego produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych oraz zapobiegania, zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych, 
dokonywanych w zakresie tego rodzaju przewozu drogowego, a w szczególności 
do: a/ organizowania spotkań celem omówienia problemów związanych z realizacją 
zadań objętych współpracą; b/ wzajemnej pomocy oraz wymiany informacji 
i doświadczeń; c/ organizowania szkoleń; d/ korzystania z kadry instruktorskiej 
drugiej strony w ramach szkoleń prowadzonych dla pracowników; e/ przekazywania 
informacji o wynikach przeprowadzanych kontroli z zakresu przewozu drogowego 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych; w okresie objętym kontrolą żadna 
z ww. form współpracy nie była inicjowana i realizowana przez Wojewódzkiego 
Inspektora; ustalenia w tym zakresie opisano poniżej w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”; 

(dowód: akta kontroli, str. 356-358) 

- umowa z dnia 31 grudnia 2012 r. o przydzieleniu przez Opolski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia63 zakresów liczb będących unikalnymi 
numerami identyfikującymi recepty Wojewódzkiemu Inspektorowi, zawarta pomiędzy 
OOW NFZ a WIF; umowa ta określała sposób i warunki przydzielania zakresów 
liczb oraz sposób postępowania w przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży 
druków recept lub zakresów liczb/numerów recept „Rpw”. 

(dowód: akta kontroli, str. 359-365) 

3.2. W latach 2016-2017 (do 30 września) Wojewódzki Inspektor skierował osiem 
zawiadomień do organów ścigania (prokuratury, policji) w związku z nielegalnym 
obrotem lekami. Wyniki (efekty) rozpatrzenia ww. zawiadomień zostały opisane 
w pkt. 1.7. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
W okresie objętym kontrolą, Wojewódzki Inspektor nie skierował w ww. sprawie 
żadnego zawiadomienia bezpośrednio do rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
aptekarzy. Skierował natomiast w dniu 19 grudnia 2016 r.64 informację do Prezesa 
OOIA o cofnięciu przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
w Brzegu. W związku z tą informacją Prezes OOIA skierował wniosek do 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OOIA. W ww. informacji 
Wojewódzki Inspektor wskazał, że w wyniku kontroli apteki stwierdzono fakt zakupu 
produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych i kosmetyków od 
podmiotów nieuprawnionych, jak również sprzedaż ww. produktów, suplementów, 
wyrobów i kosmetyków do punktu aptecznego nienależącego do przedsiębiorcy na 
kwotę 6 333,15 zł. Stwierdzono także m.in. sprzedaż produktów leczniczych (w tym 
zawierających pseudoefedrynę) do podmiotu w Holandii na kwotę 80 266,92 zł. 

                                                      
63 Dalej: OOW NFZ. 
64 Znak: OWF.8521.1.15.2015.JF. 
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Postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 r.65 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej OOIA umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie, stwierdzając 
w uzasadnieniu postanowienia, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie daje 
podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie przeciwko mgr farmacji, ponieważ za 
niezgodny z Prawem farmaceutycznym zakup oraz sprzedaż produktów był 
odpowiedzialny właściciel apteki, oraz odpowiedzialny za aptekę kierownik. 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OOIA pismem z dnia 
19 października 2017 r. poinformował Wojewódzkiego Inspektora, że postępowanie 
wyjaśniające przeciwko kierownikowi apteki zostało zamknięte 12 lipca 2017 r., 
a wniosek o ukaranie zostanie przekazany Sądowi Aptekarskiemu w Opolu do 
końca października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 496-503) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że WIF nie posiada dokumentacji potwierdzającej 
współdziałanie z Izbami Lekarskimi w sprawie nielegalnego obrotu produktami 
leczniczymi, ponieważ – jak dodał – formalnie taka współpraca nie została 
powołana. 

(dowód: akta kontroli, str. 954) 

3.3. W okresie obowiązywania ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli 
skarbowej66 WIF nie korzystał z uprawnień wynikających z art. 34b ust. 3 pkt 4d tej 
ustawy. W dwóch przypadkach dotyczących tej samej sprawy: w marcu67 oraz 
w maju 2017 r.68 skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 299 § 3 pkt 15 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa69, występując do Naczelnika 
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie o przekazanie wszelkich 
informacji w sprawie przedsiębiorcy A.S. mającego siedzibę w Częstochowie, 
a prowadzącego aptekę ogólnodostępną w Opolu, w związku z podejrzeniem 
uczestniczenia ww. apteki w odwróconym łańcuchu dystrybucji. 
Informacje dotyczące ww. przedsiębiorcy zostały przekazane WIF przez Naczelnika 
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w pismach z dnia 16 marca, 
22 maja, 27 czerwca i 19 września 2017 r. Wskazano w nich, że przedsiębiorca ten 
utrudnia kontrolę, nie udostępnia materiałów do kontroli, wnosi wnioski o wyłączenie 
pracowników i zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania kontrolnego. 

(dowód: akta kontroli, str. 506a-516) 

3.4.1. Przepływ informacji m.in. w sprawie nielegalnego obrotu produktami 
leczniczymi pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem a Wojewodą Opolskim odbywał 
się w dwóch formach, tj.: sprawozdań kwartalnych70 i sprawozdania rocznego 
(za 2016 r.) z działalności WIF przekazywanych Wojewodzie Opolskiemu oraz 
w ramach tzw. Informacji bieżących z działalności WIF przesyłanych każdorazowo 
na żądanie Wojewody Opolskiego71. 

                                                      
65 Znak: Sygn. Akt 3A/OOROZ/2017. 
66 Dz. U. z 2016 r. poz. 720 ze zm. Utraciła moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem 
w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1947 ze zm.). 
67 Pismo z dnia 9 marca 2017 r. (znak: OWIF.8521.2.12.2015.BGA) do Naczelnika Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Częstochowie. 
68 Pismo z dnia 11 maja 2017 r. (znak:OWIF.8521.2.12.2015.BGA) do Naczelnika Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Częstochowie. 
69 Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm. Obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r. 
70 Za II, III i IV kwartał 2016 r. oraz za wszystkie kwartały 2017 r. Starsza specjalista w Inspektoracie 
oświadczyła, że obowiązek przekazywania w systemie informatycznym sprawozdań kwartalnych dla 
Wojewody Opolskiego powstał od II kwartału 2016 r. Dlatego w aplikacji sprawozdawczej 
dedykowanej dla administracji zespolonej nie widnieje sprawozdanie WIF za I kwartał 2016 r. 
71 Z dnia 21 grudnia 2016 r.; 8 maja 2017 r.; 12 maja 2017 r.; 5 czerwca 2017 r.; 13 czerwca 2017 r.; 
4 lipca 2017 r. i 29 września 2017 r. 
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W sprawozdaniu za IV kwartał 2016 r. Wojewódzki Inspektor wskazał na 
następujące problemy i trudności: uniemożliwianie wykonywania czynności 
kontrolnych poprzez niewpuszczanie inspektorów do aptek; nieudostępnianie pełnej 
dokumentacji księgowej; niewystarczające zaangażowanie funkcjonariuszy Policji 
podczas blokowania dostępu do aptek w trakcie prowadzenia działań kontrolnych; 
zastraszanie inspektorów farmaceutycznych. W sprawozdaniach za I, II i III kwartał 
2017 r. Wojewódzki Inspektor wskazał też na utrudnianie postępowań 
administracyjnych w sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji, nieprawidłowości 
w obrocie prekursorami kategorii 1 oraz zastraszanie inspektorów ze strony 
pełnomocników stron. 
W ramach tzw. Informacji bieżących Wojewódzki Inspektor informował Wojewodę 
o monitorowaniu obrotu produktami leczniczymi; utrudnianiu i przedłużaniu 
postępowań administracyjnych przez przedsiębiorców, wobec których zostały 
wszczęte postępowania; groźbach wobec inspektorów wykonujących czynności 
kontrolne; słabej współpracy między WIF a innymi organami, np. Policją i urzędami 
skarbowymi. 

(dowód: akta kontroli, str. 376-495) 

3.4.2. Wojewoda Opolski, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, 
poinformował że w latach objętych kontrolą NIK, nie prowadził kontroli w podmiotach 
prowadzących działalność leczniczą w sytuacji podejrzenia prowadzenia 
nielegalnego obrotu lekami. Wskazał ponadto na zapewnienie Wojewódzkiego 
Inspektora zawarte w piśmie z dnia 12 kwietnia 2017 r.72, że w przypadku 
ujawnienia sprzedaży z aptek do ZOZ i NZOZ działających na terenie właściwości 
Wojewody Opolskiego, jako organu rejestrowego, zostanie niezwłocznie 
poinformowany o tym fakcie. 

(dowód: akta kontroli, str. 504-506) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Wojewódzki Inspektor nie inicjował i nie realizował w pełni form współpracy 
określonych w Porozumieniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad 
współpracy organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z organami kontroli 
skarbowej, zawartym pomiędzy Głównym Inspektorem a Generalnym Inspektorem 
Kontroli Skarbowej73 oraz Porozumieniu z dnia 23 grudnia 2013 r. o współpracy 
pomiędzy Inspekcją Transportu Drogowego i Inspekcją Farmaceutyczną, zawarte 
pomiędzy Głównym Inspektorem a Głównym Inspektorem Transportu Drogowego74. 
Tym samym w ograniczonym zakresie podejmował – w ww. formach – działania na 
rzecz realizacji celów określonych w ww. porozumieniach, tj. wypracowania 
mechanizmu przeciwdziałającego procederowi ukrywania rzeczywistego obrotu 
przez hurtownie farmaceutyczne oraz apteki, a także skupowania przez hurtownie 
farmaceutyczne produktów leczniczych z aptek w celu dalszej sprzedaży na rynek 
europejski, jak również podniesienia skuteczności działań na rzecz poprawy stanu 

                                                      
72 Znak: OWIF.8522.40.2017.BGA. 
73 Współpraca miała obejmować, w szczególności: przekazywanie zbiorczych danych dotyczących 
obrotu produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi; organizowanie szkoleń; organizowanie 
cyklicznych spotkań celem omówienia i ustalenia kierunków dalszej współpracy. 
74 Współpraca miała polegać, w szczególności: na organizowaniu spotkań celem omówienia 
problemów związanych z realizacją zadań objętych współpracą; wzajemnej pomocy oraz wymianie 
informacji i doświadczeń; organizowaniu szkoleń; korzystaniu z kadry instruktorskiej drugiej strony 
w ramach szkoleń prowadzonych dla pracowników; przekazywaniu informacji o wynikach 
przeprowadzanych kontroli z zakresu przewozu drogowego produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych. 
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przestrzegania przepisów z zakresu przewozu drogowego produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. 
Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że nie inicjował i nie realizował współpracy 
w formach określonych w Porozumieniach, ponieważ nie było potrzeby 
przekazywania danych Urzędowi Kontroli Skarbowej czy organizowania szkoleń. 
Dodał przy tym, że z szefem UKS spotykał się raz na kwartał, i w trakcie spotkań 
wymieniał interesujące informacje, jednak – jak wyjaśnił – spotkań tych nie 
dokumentował. Dodał także, że spotkania te nie spełniały oczekiwań związanych 
z zawartym Porozumieniem. Natomiast relacje z szefem Inspekcji Transportu 
Drogowego były dość częste z uwagi na wspólny udział w spotkaniach 
organizowanych przez Wojewodę Opolskiego z szefami administracji zespolonej. 
W trakcie tych spotkań miał możliwość wymieniania informacji m.in. na temat 
problemów objętych niniejszą kontrolą, tj. transportu produktów leczniczych. 
W ocenie składającego wyjaśnienie, ten zakres współpracy z Inspekcją Transportu 
Drogowego nie miał bezpośredniego wpływu na poprawę skuteczności działania 
WIF, a tym samym – w ocenie NIK – na realizacje celów zawartego Porozumienia. 

(dowód: akta kontroli, str. 517-520) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie współpracę WIF z Wojewodą Opolskim 
oraz organami ścigania w zakresie nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. 
WIF nie inicjował działań w zakresie współpracy oraz nie przestrzegał w pełni 
postanowień zawartych w obowiązujących Porozumieniach z organami kontroli 
skarbowej oraz Inspekcją Transportu Drogowego polegających m.in. na 
przekazywaniu bądź pobieraniu wymaganych informacji oraz planowaniu 
i prowadzeniu działań nadzorczych nad obrotem produktami leczniczymi. W ocenie 
NIK, brak aktywności WIF w tym zakresie – niezależnie od uwarunkowań wewnątrz 
organizacyjnych i kadrowych WIF – ograniczał możliwości przeciwdziałania lub 
eliminowania nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi. 
 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Podjęcie skutecznych działań mających na celu pełną realizację planu kontroli. 

2. Opracowywanie planów pracy WIF. 

3. Dostosowanie danych zawartych w rejestrze zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych, punktów aptecznych do obowiązujących przepisów poprzez 
usunięcie danych osobowych dotyczących adresów zamieszkania osób 
fizycznych. 

4. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z obowiązujących porozumień 
zawartych przez Inspekcję Farmaceutyczną z innymi organami. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Opolu. 

 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Opole, dnia  21  grudnia 2017 r. 
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Opolu 

Kontroler Dyrektor 
 

  

Jarosław Pałęga 
Główny specjalista kontroli państwowej  

 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


