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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 Szczecinie 

Kontrolerzy 1. Jarosław Tarasewicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/163/2017 z dnia 30 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

2. Maciej Mikulski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LSZ/162/2017 z dnia 30 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

3. Radosław Kropiowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/171/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku1, ul. Na Stoku 50, 80-847 
Gdańsk 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Beata Lutkiewicz - Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny2, od 8 kwietnia 
2017 r. W okresie od 18 września 2014 r. do 6 grudnia 2016 r. stanowisko PWIF 
zajmowała Grażyna Mazurowska. 

(dowód: akta kontroli str. 5-9) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

PWIF właściwie realizował w latach 2016-2017 (do 30.09)4 zadania na rzecz 
zapewnienia dostępności produktów leczniczych w województwie pomorskim. 
Rzetelnie monitorował dostępność produktów leczniczych w nadzorowanych 
aptekach, a otrzymane informacje o braku dostępności leków przekazywał 
Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu5. W badanym okresie PWIF nie był 
zobowiązany do podejmowania działań przewidzianych w art. 95a ustawy z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne6. 

Zgodnie z przepisami i rzetelnie prowadzono nadzór nad obrotem aptecznym, 
w pełni realizując plan kontroli na 2016 r., a realizacja bieżącego planu wg stanu na 
dzień 30 września 2017 r. wynosiła 54% jednostek planowanych do objęcia kontrolą. 
Postępowania kontrolne prowadzono i dokumentowano zgodnie z przepisami Prawa 
farmaceutycznego oraz procedurami określonymi przez GIF.  

                                                      
1 Dalej: Inspektorat lub WIF. 
2 Dalej: PWIF lub 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 Okres objęty kontrolą. 
5 Dalej: GIF 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, ze zm. Dalej: Prawo farmaceutyczne lub pf. 
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia współpracę PWIF z Komendą 
Wojewódzką Policji w Gdańsku7, do której wysyłane były informacje o podejrzeniach 
nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zastrzeżenie NIK budzi brak 
współpracy PWIF w powyższym zakresie z Wojewodą Pomorskim oraz z innymi 
wojewodami, którzy posiadają uprawnienie do kontroli podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą, nabywających duże ilości tzw. deficytowych produktów 
leczniczych.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadzór nad obrotem aptecznym produktami leczniczymi 

1.1. W latach 2016-2017 (do 30.09) liczba i struktura placówek nadzorowanych 
przez WIF kształtowała się następująco: a/ w 2016 r. 1.604, z tego: 753 apteki 
ogólnodostępne; 51 punktów aptecznych; 29 aptek szpitalnych; 53 działów farmacji 
szpitalnej; 2 apteki zakładowe przy aresztach śledczych, 65 sklepów zielarsko-
medycznych oraz 651 innych jednostek obrotu pozaaptecznego (zakłady opieki 
zdrowotnej, które nie posiadały aptek; gabinety, kliniki i przychodnie weterynaryjne; 
jednostki badawcze; statki morskie; jednostki prowadzące badania kliniczne); 
b/ w 2017 r. (do 30.09.) 1.510, z tego: 785 aptek ogólnodostępnych; 50 punktów 
aptecznych; 30 aptek szpitalnych; 52 działy farmacji szpitalnej; 2 apteki zakładowe 
przy aresztach śledczych; 65 sklepów zielarsko – medycznych oraz 526 innych ww. 
jednostek obrotu pozaaptecznego. 

(dowód: akta kontroli str.156) 

Stan zatrudnienia WIF na koniec roku i okresu objętego kontrolą wynosił (w podziale 
na osoby/etaty): w 2016 r. 22/21,25; w 2017 r. (30.09) 22/21,75 etatów, w tym 
inspektorów farmaceutycznych odpowiednio: 9/98 etatów oraz 10/10 etatów9.  
W latach 2016-2017 (30.09) liczba nadzorowanych jednostek w odniesieniu do 
zatrudnionych inspektorów farmaceutycznych wykonujących czynności kontrolne 
wynosiła odpowiednio 267 i 252 placówki na osobę. 

(dowód: akta kontroli str. 156,191) 

Wojewódzki Inspektor oświadczyła: „…PWIF nadzoruje ok. 1600 funkcjonujących 
placówek. Z nadzorem wiąże się konieczność przeprowadzania kontroli planowych i 
niezapowiedzianych wszystkich tych placówek. Tut. organ jest jednocześnie 
zobligowany do prowadzenia wielu rodzajów postępowań administracyjnych 
wymagających nierzadko prowadzenia skomplikowanego postępowania 
dowodowego oraz dokonywania wieloaspektowej analizy prawnej. (…) do 
kompetencji tut. organu należy egzekwowanie zakazów antykoncentracyjnych 
wobec przedsiębiorców prowadzących apteki, mimo że prawo ochrony konkurencji 
jest dziedziną całkowicie odrębną od prawa farmaceutycznego. PWIF prowadzi 
również m.in postępowania dotyczące cofnięcia zezwoleń (z uwagi na różne 
przesłanki), nakładania kar pieniężnych za niedozwoloną reklamę, jak również 
inicjuje postępowania sądowe dotyczące przepadku mienia w postaci tzw. 
dopalaczy…Tak więc liczba zatrudnionych w inspektoracie osób jest w sposób 

                                                      
7 Dalej: KWP. 

8 W 2016 r. liczba inspektorów wykonujących czynności kontrolne wynosiła 6 osób: 2 w delegaturze WIF 
w Słupsku i 4 w Gdańsku, liczba ta obejmuje także PWIF i zastępcę PWIF i 1 inspektora farmaceutycznego 
niebiorącego udziału w czynnościach kontrolnych. 

9 W 2017 r.(30.09) liczba inspektorów wykonujących czynności kontrolne wynosiła 6 osób : w delegaturze 
w  Słupsku, 4 w Gdańsku, liczba obejmuje także PWIF i zastępcę PWIF, 1 osoba pozostawała na świadczeniu 
rehabilitacyjnym i 1 na urlopie wychowawczym. 
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rażący nieadekwatna do powierzonych organowi zadań. W szczególności niezbędne 
jest utworzenie dodatkowych etatów prawnych, ze względu na fakt, że tut. organ 
prowadzi liczne postępowania administracyjne wymagające dokonywania 
skomplikowanych analiz prawnych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że strony 
postępowań w celu uniknięcia odpowiedzialności korzystają z usług 
wyspecjalizowanych kancelarii…”.   

(dowód: akta kontroli str. 192) 

1.2. Plany kontroli WIF na lata 2016-2017 obejmowały następujące podmioty: 
apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki szpitalne, działy farmacji szpitalnej, 
apteki zakładowe przy aresztach śledczych, sklepy zielarsko-medyczne oraz inne 
jednostki obrotu pozaaptecznego. W planach kontroli na określony rok wymieniano 
liczbę placówek podlegających nadzorowi i kontroli (wg stanu na koniec roku 
poprzedniego), w podziale na ich rodzaje, ze wskazaniem liczby planowanych 
kontroli z każdego rodzaju placówek oraz wskazaniem miesiąca jej podjęcia. Na 
2016 r. zaplanowano przeprowadzenie 289 kontroli, na 2017 r. (30.09) 284 kontrole. 
Plan kontroli Inspektoratu nie był publikowany. 

(dowód: akta kontroli str.159-190) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, że przy opracowywaniu planów kontroli 
Inspektoratu na lata 2016-2017 uwzględniała: „… czas, jaki upłynął od ostatniej 
kontroli w danym podmiocie kontrolowanym oraz rodzaj poprzednio wykrytych 
uchybień. Część placówek była typowana na podstawie informacji wskazujących na 
nieprzestrzeganie ustawy Prawo farmaceutyczne, pozyskanych od organów 
ścigania, GIF lub z innych źródeł. WIF przy opracowaniu planu kontroli na dany rok 
musiał również uwzględniać niewielką obsadę kadrową inspektoratu. WIF podejmuje 
starania, aby okresy miedzy kolejnymi kontrolami w każdej z aptek 
ogólnodostępnych nie przekraczały 3 lat. Plan kontroli WIF obejmował, poza 
aptekami (ogólnodostępnymi i szpitalnymi) oraz punktami aptecznymi, również 
obszar weterynarii, a także inne placówki, tj.: jednostki badawcze, statki morskie, 
jednostki prowadzące badania kliniczne oraz działy farmacji szpitalnej…”. 

(dowód: akta kontroli str. 35-38) 

W latach 2016-2017 (30.09) PWIF przeprowadził 554 kontrole planowe, 
odpowiednio 279 i 275, spośród nich większość 71,7% i 84% stanowiły kontrole 
aptek ogólnodostępnych, odpowiednio: 200 i 231, co stanowiło odpowiednio 26,6% i  
29,4% aptek ogólnodostępnych objętych nadzorem oraz 43 kontrole doraźne 
(odpowiednio 38 i 5), spośród nich większość 94,7% i 60% stanowiły kontrole aptek 
ogólnodostępnych. 

Udział procentowy kontroli zrealizowanych w stosunku do liczby nadzorowanych 
placówek wyniósł w latach 2015-2017 (30.09) odpowiednio: 24,2%, 17,4% i 18,2%.  
W 2017 r. (30.09) Inspektorat zrealizował 231 kontroli aptek ogólnodostępnych 
z 225 zaplanowanych (102,7%), 4 kontrole punktów aptecznych z 8 zaplanowanych 
(50%), 5 aptek szpitalnych z 8 planowanych (62,5%), 9 działów farmacji szpitalnej 
z 12 planowanych (75%) oraz 26 sklepów zielarsko-medycznych z 31 planowanych 
(83,9%).  
Wojewódzki Inspektor wyjaśniła „… plan kontroli obejmuje rok kalendarzowy. Do 
końca 2017 r. plan zostanie zrealizowany w całości.” 

(dowód: akta kontroli str.175, 35-38)    
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W latach 2016-2017 (do 30.09) PWIF przeprowadził 5 kontroli w zakresie 
odwróconego łańcucha dystrybucji10, odpowiednio: 2 i 3 w wyniku, których nie 
stwierdzono przypadków jego występowania.  

 (dowód: akta kontroli str.158) 

Wojewódzki Inspektor oświadczyła: „Zgłaszane przypadki stwierdzające sprzedaż 
produktów leczniczych (w tym deficytowych) z aptek do NZOZ-ów, na 
zapotrzebowania, nie są kwalifikowane, jako zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa, lecz stanowią informację służącą do wykonywania 
czynności operacyjnych. Informacje pozyskane w ww. zakresie, podczas kontroli 
przeprowadzonych w latach 2016 – 2017 zostały przekazane  (15 w 2016 r. i 13 
w 2017 (III kw.) do Komendy Głównej Policji w Gdańsku, Wydział do Spraw Walki 
z Przestępczością Gospodarczą  z siedzibą w Sopocie. Dane pozyskane w roku 
2017 były także przekazywane do GIF”.  

(dowód: akta kontroli str. 158) 

Wojewódzki Inspektor oświadczyła ponadto: „…że w sprawdzanym okresie żaden 
z wykrytych podczas kontroli aptek przypadków mogących wskazywać na nielegalny 
wywóz leków nie dotyczy naruszenia zakazu określonego w art. 86a ustawy Prawo 
farmaceutyczne, czyli zakazu tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji. Jako 
odwróconą dystrybucję kwalifikuje się sytuacje, w których apteka dokonuje 
sprzedaży leku na rzecz innych podmiotów uprawnionych do obrotu lekami, czyli 
hurtowni i aptek. W wypadku złamania tego zakazu, wojewódzki inspektor 
farmaceutyczny posiada od 2015 r. realne narzędzia prawne pozwalające na 
wyciagnięcie konsekwencji wobec nieuczciwego przedsiębiorcy (przede wszystkim 
cofnięcie zezwolenia). Jednak w chwili obecnej grupy zajmujące się nielegalnym 
wywozem leków zrezygnowały z odwróconego łańcucha dystrybucji jako metody 
działania, koncentrując się prawdopodobnie na pozyskiwaniu leków poprzez 
podmioty lecznicze składające zapotrzebowania na leki do aptek ogólnodostępnych. 
Sama realizacja zapotrzebowań przez apteki jest działaniem zgodnym z ustawą 
Prawo farmaceutyczne, w związku z czym brak jest podstaw prawnych do 
wyciągnięcia przez PWIF konsekwencji wobec przedsiębiorcy realizującego 
zapotrzebowania. Jednocześnie PWIF nie posiada uprawnień nadzorczych wobec 
podmiotów leczniczych w zakresie obrotu produktami leczniczymi. Mając powyższe 
na uwadze, jedynym właściwym i zgodnym z uprawnieniami tut. organu działaniem, 
jest zgłaszanie przypadków wskazujących na możliwość wywozu leków organom 
ścigania oraz udzielanie tym organom wszelkich wyjaśnień dotyczących prawa 
farmaceutycznego i specyfiki rynku aptecznego. Takie właśnie działania podejmuje 
tut. organ. Policja może prowadzić w ww. sprawach działania operacyjne, jako że 
proceder wywozu leków poprzez podmioty lecznicze może wypełniać znamiona 
przestępstwa z art. 160 k.k. (zagrożenie brakiem dostępności) lub z art. 125 ust. 2 
ustawy Prawo farmaceutyczne. Brak jest jednak w tym zakresie orzecznictwa 
sądowego.(…)”. 

(dowód: akta kontroli str.192-193) 

W latach 2016-2017 (do 30.09) były realizowane w WIF takie zadania określone w 
przepisach Prawa farmaceutyczne, jak: a/ udzielanie zezwoleń na prowadzenie: 
aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, b/ wygaszanie zezwoleń na 
prowadzenie: aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych, c/nakładanie kary 
pieniężne w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, d/ cofanie zezwolenia 
na prowadzenie: aptek, e/ wydawanie zgód na prowadzenie działu farmacji 

                                                      
10 Nielegalny proceder, w ramach którego apteki, punkty apteczne oraz podmioty lecznicze odsprzedawały 
produkty lecznicze do hurtowni farmaceutycznych lub innych aptek celem ich dalszej odsprzedaży zagranicą. 



 

6 

szpitalnej, f/ wydawanie zgód na posiadanie substancji psychotropowych, 
g/ nakazywanie usunięcie uchybień stwierdzonych w czasie kontroli oraz inne 
decyzje. 

(dowód: akta kontroli str. 186-187) 

1.3. Na podstawie dokumentacji 22 postępowań kontrolnych (3,7% kontroli 
planowych i doraźnych ogółem11), w których zachodziło podejrzenie prowadzenia 
nielegalnego obrotu lekami, przeprowadzonych w latach 2016-2017 (do 30.09) 
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 
ustawy Prawo farmaceutyczne; d/ protokoły kontroli zawierały elementy określone 
w art. 122e ust. 2 ww. ustawy i zostały podpisane przez osoby wskazane 
w art. 122e ust. 3 tej ustawy; e/ stwierdzono 2 przypadki sprzedaży leków 
w tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji (o którym mowa w art. 86a ustawy Prawo 
farmaceutyczne) przy czym nie dotyczyły sprzedaży leków z apteki do hurtowni, lecz 
z apteki do apteki; f/ protokoły kontroli nie zawierały zapisów potwierdzających 
sprawdzenie w nadzorowanych aptekach prawidłowości realizacji obowiązku 
składania zamówień na produkty lecznicze12 w formie pisemnej, wynikającego 
z art. 36z ust. 4 ww. ustawy oraz zgłaszania przypadków odmowy realizacji 
zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str.201-303) 

W badanej próbie 22 postępowań kontrolnych PWIF stwierdził m.in.: 

 brak wymaganych danych teleadresowych w aptece, brak opakowań dla 
leków termomobilnych, realizację zapotrzebowań, które nie spełniają 
wszystkich wymagań prawa, nie sporządzanie raportów wstrzymujące / 
wycofujące leki, brak daty wpływu na decyzji wstrzymującej / wycofującej 
leki, realizację odpisów recept z innych aptek, wydawanie produktów 
leczniczych o statusie Rp. na tzw. „karteczki” z adnotacją „dla siebie”, 
niewłaściwie sporządzana ewidencja substancji psychotropowych 
(niesystematycznie co miesiąc); 

 wykorzystywanie pomieszczeń apteki niezgodnie z przeznaczeniem; 

 nieprawidłowości w oznaczeniu recept i zapotrzebowań na środki 
farmaceutyczne; 

 przeterminowane produkty lecznicze; 

 brak aktualnego badania sterylizatora;  

 sprzedaż dużych ilości produktów leczniczych do podmiotów leczniczych 
bez zapotrzebowań; 

 niezgodne stany magazynowe środków psychotropowych, saldo po 
przychodzie nie jest wyprowadzone w ewidencji środków odurzających, 
w kasecie na środki odurzające pieniądze, brak wody oczyszczonej do 
celów recepturowych; 

                                                      
11 Przeprowadzanych w latach przez WIF w latach 2016-2017 (do 30.09). 

12 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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 surowiec farmaceutyczny przechowywany w niewłaściwych warunkach,  
niewłaściwe przechowywanie leków psychotropowych, obecność w obrocie 
środków leczniczych przeterminowanych; 

 różnice w stanach magazynowych produktów leczniczych; 

 niewłaściwą obsada personelu fachowego. 
(dowód: akta kontroli str. 10-21) 

W toku kontroli 5 aptek objętych badaniem stwierdzono przekazywanie leków 
z apteki do innych aptek, z tego:  

a) w 2 przypadkach była to sprzedaż leków z apteki do apteki, co stanowiło 
naruszenie art. 86a Prawa farmaceutycznego, poprzez zbywanie produktów 
leczniczych przez aptekę ogólnodostępną (punkt apteczny) innej aptece 
ogólnodostępnej (punktowi aptecznemu), tj. kontrola: 

 apteki „F. P. II” z G. (kontrola doraźna z 15.02.2016 r.), podczas której 
stwierdzono zrealizowane zapotrzebowania na rzecz aptek: „F.” z G. na 
kwotę 1.206,72 zł, „F. P.” z R. na kwotę 417,91 zł i „S.” z K. na kwotę 401,40 
zł, „P. K.” z G. na kwotę 90 zł; 

 apteki „P. K.” z G. (kontrola planowa z 8.02.2016 r.), podczas której 
stwierdzono zakup leków z aptek: „F. P.” z R. na kwotę 365,04 zł, „F. P. II” 
z G. na kwotę 54,20 zł i „S.” z K. na kwotę 1.160,24 zł,  

Nie została wszczęta procedura przewidziana w art. 103 ust. 1 pkt 2 Prawa 
farmaceutycznego. 

b) 3 przypadki dotyczyły przesunięcia leków z apteki do apteki tego samego 
właściciela: 

 apteki „S.” z W. (kontrola planowa z 30.05.2017 r.) - podczas której 
stwierdzono przesunięcia magazynowe leków deficytowych na rzecz apteki: 
„P.” z G. na kwotę 6.891.569,57 zł; 

 apteki „U K.” z G. (kontrola planowa z 7.02.2017 r.) .) - podczas której 
stwierdzono przesunięcia magazynowe leków deficytowych na rzecz apteki: 
„I.” z G. na kwotę 200.389,84 zł; 

 apteki „B.” z G. (kontrola planowa z 7.02.2017 r.) - podczas której 
stwierdzono przesunięcia magazynowe leków deficytowych na rzecz apteki: 
„P.” z G. i „S.” z W. na kwotę łączną 2.473.623,02 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 10-21) 

PWIF wyjaśniła, że w ww. trzech przypadkach nie doszło do zbycia produktów 
leczniczych, a jedynie do przesunięć magazynowych pomiędzy aptekami 
należącymi do jednego przedsiębiorcy. W nauce prawa wskazuje się, że przepis art. 
86a ustawy Prawo farmaceutyczne nie zakazuje tzw. przesunięć magazynowych, 
pod warunkiem że przesunięcia następują pomiędzy aptekami należącymi do 
jednego podmiotu. Takie działanie nie stanowi obrotu (zbycia), ponieważ wraz 
z przesunięciem leków do innej apteki należącej do tego samego podmiotu nie 
następuje przeniesienie własności. Pamiętać należy, że zbycia (jako czynności 
prawnej) nie należy utożsamiać z fizycznym przeniesieniem (jako czynności 
faktycznej) (zob. W. Olszewski: Komentarz do art. 86a, [w:] Prawo farmaceutyczne. 
Komentarz, red. W. Olszewski, WK 2016). 

(dowód: akta kontroli str. 80) 

W 10 z 22 badanych postępowań tj. kontroli aptek „P. K.” (z 8.02.2016 r.), „F. P. II” 
(z 15.02.2016 r.), „FC F.” z G. (z 1.04.2016 r.), „S.” (z 30.05.2017 r.), „S.” 
(z 23.05.2017 r.), „N. O.” z G. (z 27.06.2017 r.), „R.” z G. (z 31.05.2017 r.), „P.” 
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(z 6.06.2017 r.), „P. G. P.” z G. (z 19.09.2017 r.), „D.” z W. (z 28.08.2017 r.) pomimo 
stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień – nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str.10-21) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniła w tym zakresie, że: „…PWIF podjął następujące 
działania w związku z kontrolami aptek.: 
a) Apteka „P. K.”: Dokumentację z kontroli przekazano Policji. W czasie 
kontroli stanowisko PWIF zajmowała inna osoba. 
b) Apteka „F. P. II”: Dokumentację z kontroli przekazano Policji. W czasie 
kontroli stanowisko PWIF zajmowała inna osoba. 
c) Apteka „FC F.”: Dokumentację z kontroli przekazano Policji. W czasie 
kontroli stanowisko PWIF zajmowała inna osoba. 
d) Apteka „Sł.”: Przedsiębiorca usunął uchybienia w ciągu 7 dni od dnia 
kontroli (pismo z dnia 31 maja 2017 r.). Co się tyczy zaleceń pokontrolnych 
wpisywanych do książki kontroli na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168), 
inspektor farmaceutyczny każdorazowo ocenia zasadność skorzystania z tego 
środka prawnego. W tym wypadku uznał, że bardziej odpowiednie będzie podjęcie 
działań bezpośrednio ukierunkowanych na wyegzekwowanie usunięcia uchybień, tj. 
wystosowanie wezwania do usunięcia uchybień na podstawie art. 37at. ust. 4 
ustawy … Prawo farmaceutyczne. Zwrócić należy uwagę, że PWIF nie powinien 
wysyłać wezwania przed upływem 7 dni od kontroli, jako że w tym terminie  
kontrolowany może złożyć pisemnie zastrzeżenia lub wyjaśnienia (zob. art. 122f ust. 
2 ustawy Prawo farmaceutyczne).  Skoro zaś przedsiębiorca usunął uchybienia 
w ciągu 7 dni od dnia kontroli, podjęcie działań ukierunkowanych na 
wyegzekwowanie usunięcia uchybień poprzez wysłanie stosownego wezwanie, 
byłoby bezprzedmiotowe. 
e) Apteka „S.”: Przedsiębiorca usunął uchybienia przed wysłaniem wezwania 
przez PWIF, w ciągu 7 dni od dnia kontroli (pismo z dnia 29 maja 2017 r.). Co się 
tyczy zaleceń pokontrolnych wpisywanych do książki kontroli na podstawie art. 81 
ust. 2 pkt 5 ustawy … o swobodzie działalności gospodarczej…, inspektor 
farmaceutyczny każdorazowo ocenia zasadność skorzystania z tego środka 
prawnego. W tym wypadku uznał, że bardziej odpowiednie będzie podjęcie działań 
bezpośrednio ukierunkowanych na wyegzekwowanie usunięcia uchybień, tj. 
wystosowanie wezwania do usunięcia uchybień na podstawie art. 37at. ust. 4 
ustawy … Prawo farmaceutyczne. Zwrócić należy uwagę, że PWIF nie powinien 
wysyłać wezwania przed upływem 7 dni od kontroli, jako że w tym terminie  
kontrolowany może złożyć pisemnie zastrzeżenia lub wyjaśnienia (zob. art. 122f ust. 
2 ustawy Prawo farmaceutyczne).  Skoro zaś przedsiębiorca usunął uchybienia w 
ciągu 7 dni od dnia kontroli, podjęcie działań ukierunkowanych na wyegzekwowanie 
usunięcia uchybień poprzez wysłanie stosownego wezwanie, byłoby 
bezprzedmiotowe. 
f) Apteka „N. O.”: Zalecenia wpisano do książki kontroli na podstawie art. 81 
ust. 2 pkt 5 ustawy … o swobodzie działalności gospodarczej … Przedsiębiorca 
usunął uchybienia (pismo z dnia 3 lipca 2017 r.).  
g) Apteka „R.”: Przedsiębiorca usunął uchybienia przed wysłaniem wezwania 
przez PWIF, w ciągu 7 dni od dnia kontroli (pismo z dnia 2 czerwca 2017 r.). Co się 
tyczy zaleceń pokontrolnych wpisywanych do książki kontroli na podstawie art. 81 
ust. 2 pkt 5 ustawy … o swobodzie działalności gospodarczej …, inspektor 
farmaceutyczny każdorazowo ocenia zasadność skorzystania z tego środka 
prawnego. W tym wypadku uznał, że bardziej odpowiednie będzie podjęcie działań 
bezpośrednio ukierunkowanych na wyegzekwowanie usunięcia uchybień, tj. 
wystosowanie wezwania do usunięcia uchybień na podstawie art. 37at. ust. 4 
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ustawy … Prawo farmaceutyczne. Zwrócić należy uwagę, że PWIF nie powinien 
wysyłać wezwania przed upływem 7 dni od kontroli, jako że w tym terminie  
kontrolowany może złożyć pisemnie zastrzeżenia lub wyjaśnienia (zob. art. 122f ust. 
2 ustawy Prawo farmaceutyczne).  Skoro zaś przedsiębiorca usunął uchybienia 
w ciągu 7 dni od dnia kontroli, podjęcie działań ukierunkowanych na 
wyegzekwowanie usunięcia uchybień poprzez wysłanie stosownego wezwanie, 
byłoby bezprzedmiotowe. 
h) Apteka „P.”: Nie stwierdzono uchybień sensu stricto. Ustalono natomiast, że 
znaczne ilości deficytowych produktów leczniczych były zbywane na 
zapotrzebowania do podmiotów leczniczych. Dokumenty przekazano Policji. 
i) Apteka „P. G. P.”: Kontrolę przeprowadzono na polecenie Komendy 
Miejskiej Policji w Gdyni. Dokumentację przekazano do ww. jednostki Policji…. 
Zalecenia wpisano do książki kontroli na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 ustawy … 
o swobodzie działalności gospodarczej…. 
j) Apteka „D.”: Kontrolę przeprowadzono na polecenie Komendy Powiatowej 
Policji w Pucku. Dokumentację przekazano do ww. jednostki Policji(…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 80-87) 

W przypadku 22 kontroli aptek, objętych analizą NIK, w protokołach brak jest 
informacji dotyczącej sprawdzenia przez inspektorów WIF w nadzorowanych 
aptekach realizacji obowiązku składania zamówień na produkty lecznicze w formie 
pisemnej oraz zgłaszania przypadków odmowy realizacji zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str. 10-26) 

Wojewódzka Inspektor wyjaśniła, że „… inspektorzy sprawdzają wskazane (…) 
zagadnienia dotyczące zamówień leków. Ze względu na brak odrębnej pozycji we 
wzorze protokołu kontroli (określonym przez GIF), kwestia ta nie była każdorazowo 
opisywana w protokole. W razie dostrzeżenia przez inspektorów uchybień 
dotyczących zamówień, zostałyby one wpisane w części protokołu dotyczącej 
stwierdzonych nieprawidłowości. Od dnia 27 listopada 2017 r. zaczęto każdorazowo 
opisywać kwestię zamówień w protokole kontroli …”.    

   (dowód: akta kontroli str. 425, 426-436) 

1.4. PWIF wydał w badanym okresie 13 decyzji dotyczących cofnięcia 
pozwolenia na prowadzenie apteki, z tego: 11 w 2016 r. i 2 w 2017 r. (30.09) 
z powodu nieprawidłowości stwierdzonych w poprzednich latach. Podstawę 
faktyczną i prawną decyzji stanowiły: 

 Nieprowadzenie działalności objętej zezwoleniem przez okres co najmniej 
6 miesięcy, art. 37ap ust. 2 w zw. z art. 103 ust. 2 pkt 4 pf  - 1 decyzja13.   

 Sprzedaż produktów leczniczych na rzecz hurtowni bez wymaganego 
prawem zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (naruszenie 
zasady działania apteki ogólnodostępnej i utrata rękojmi należytego jej 
prowadzenia), art. 37 ap ust 1 pkt 2 w zw. z art. 101 pkt 4 oraz art. 65 ust.1, 
art. 72 ust.1 i 3, art. 74,art. 86 ust.1 i 2 art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 96 ust. 1 
art. 99 ust 2, art. 108 ust.4 pkt 4 lit. a i art. 112 ust.3 pf – 3 decyzje14. 

 Obrót hurtowy produktami leczniczymi bez wymaganego prawem 
zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (naruszenie zasady 
działania apteki ogólnodostępnej i utrata rękojmi należytego jej 
prowadzenia), art. 37 ap ust 1 pkt 2 w zw. z art. 101 pkt 4 oraz art. 65 ust.1, 

                                                      
13 Decyzja WIF nr 1/CZ/2016 z 27.04.2016 r. 

14 1Decyzja nr 2/CZ/2016 r. z 25.05.2016 r. okres stwierdzonych naruszeń 30.09.2010 r. – 3.07.2013 r.;2/ Decyzja nr 
3/CZ/2016 z 5.08.2016 r.. okres stwierdzonych naruszeń 3-12.2012 r.; 3/ Decyzja nr 4/CZ/2016  5.08.2016 r. okres 
stwierdzonych naruszeń 3-12.2012 r.     
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art. 72 ust.1 i 3, art. 74, art. 86 ust.1 i 2 art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 96 ust. 1 
art. 99 ust. 2, art. 108 ust. 4 pkt 4 lit. a i art. 112 ust. 3 pf – 4 decyzje15 

 Podmiot prowadzący aptekę jest członkiem grupy kapitałowej, której 
członkowie prowadzą 41 aptek ogólnodostępnych na terenie województwa 
pomorskiego czyli więcej niż 1% wszystkich aptek na ww. terenie, art. 37 ap 
ust 1 pkt 2 i art. 99 ust. 3 pkt 3 pf w zw. z art. 4 pkt 4 i pkt 14 ustawy okik16 - 
1 decyzja17. 

 Nie wykonanie decyzji PWIF nakazującej zaprzestanie prowadzenia 
niedozwolonej reklamy, art. 112 ust. 3 w zw. z art. 103 ust. 2 pkt 5 w zw. 
z art. 94a ust. 1-4 pf – 1 decyzja18. 

 Utrata tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona była apteka, art. 37 
ap ust.1 pkt 2 i art. 100 ust. 2 pkt 1 pf – 3 decyzje19. 

(dowód: akta kontroli str. 22-26,199-200, 305-417) 

1.5. W wyniku kontroli przeprowadzonych w latach 2016-2017 (do 30.09.) nie 
stwierdzono, wg oświadczenia Wojewódzkiego Inspektora, przypadków sprzedaży 
leków w tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji, o którym mowa w art. 86a ustawy 
Prawo farmaceutyczne w związku, z czym nie wszczynano postępowań w tym 
zakresie. W ww. okresie wszczęto 21 postępowań dotyczących cofnięcia 
zezwolenia, (które nie dotyczyły art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne). Wydaniem 
decyzji wg stanu na 30.09.2017 r. zakończyło się 13 postępowań (cofnięto 
zezwolenia). W żadnym z postępowań nie cofnięto zezwolenia na podstawie art. 
103 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne. W toku jednego z postępowań o cofnięcie 
zezwolenia strona złożyła oświadczenie o rezygnacji z prowadzenia działalności, co 
stanowi jedną z przesłanek stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia. Nie wydano 
jednak decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia, lecz decyzję cofającą zezwolenie ze 
względu na treść art. 104 ust. 2a i 2b ustawy Prawo farmaceutyczne. 

(dowód: akta kontroli str. 22-26, 158, 418-420) 

1.6. W latach 2016-2017 PWIF otrzymał od GIF następujące informacje 
dotyczące nieprawidłowości w obrocie lekami: pismem z 10.11.2016 r. GIF wskazał 
na niestandardowe ilości kupowanych produktów leczniczych przez „R.” sp. j. 
prowadzącą aptekę „A.R.” i zlecił przeprowadzenie kontroli doraźnej ww. apteki. 
Kontrola, wg złożonych wyjaśnień przez PWIF, wykazała obrót niestandardowymi 
ilościami produktów leczniczych.  

Pismem z 25.04.2017 r. GIF zwrócił się o przekazanie wyników kontroli apteki „B.” 
prowadzonej przez L. sp. z o.o. W trakcie kontroli stwierdzono przesunięcia 
międzymagazynowe deficytowych produktów leczniczych do innych aptek 
prowadzonych przez ten sam pomiot.  
Pismem z 7.09.2017 r. GIF przekazał pytania dotyczące wskazanych aptek (F.P., 
F.P.II, S., F., P.K., N. O., A.) oraz zlecił przeprowadzenie w nich kontroli. Nie zostały 
stwierdzone uchybienia związane z zasadami obrotu produktami leczniczymi. 
Ustalono, że znaczne ilości deficytowych produktów leczniczych były zbywane na 
zapotrzebowania do podmiotów leczniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 36-37, 39-51) 

                                                      
15 1/ Decyzja nr 8/CZ/2016 r. z 3.07.2016 r. okres stwierdzonych naruszeń 03-12.2012 r.; 2/ Decyzja nr 9/CZ/2016 z 7.12.2016 
r. okres stwierdzonych naruszeń 3 -12.2012 r.; 3/ Decyzja nr 11/CZ/2016 z 7.12.2016 r. okres stwierdzonych naruszeń  3-
12.2012 r. 4/Decyzja nr 10/CZ/2016 z 7.12.2016 r., okres stwierdzonych naruszeń 03-12/2012 r.; 

16 Ustawa z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zm.). 

17 Decyzja nr 5/CZ/2016 z 31.08.2016 r. 

18 Decyzja nr 6/CZ/2016. 

19 Decyzja 7/CZ/2016 z 18.11.2016 r.; 2/ Decyzja nr 1/CZ/2017 z 23.06.2017 r.; 3/ Decyzja nr 2/CZ/2017 r. z 17.08.2017 r.  
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PWIF w latach objętych kontrolą informował Policję oraz GIF w comiesięcznych 
sprawozdaniach o wszystkich przypadkach nabywania przez podmioty lecznicze od 
aptek dużych ilości leków deficytowych.  

Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, że „…Przepisy prawa nie nakazują przekazywania 
do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
informacji w powyższym zakresie20. Jednakże w celu zwiększenia efektywności 
działań związanych ze zwalczaniem procederu nielegalnego wywozu leków, PWIF 
niezwłocznie rozpocznie przekazywanie informacji w powyższym zakresie również 
do organu prowadzącego rejestr podmiotów leczniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 89-90) 

1.7.  PWIF składał zawiadomienia do Policji, co opisano w pkt. 3.2 wystąpienia 
pokontrolnego.  

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

Podczas badania wybranej próby postępowań kontrolnych przeprowadzonych 
w okresie 2016-2017 (30.09) ustalono, że PWIF nie wszczął postępowania 
administracyjnego i nie wydał na podstawie art. 103 ust.1 pkt 2 Prawa 
farmaceutycznego decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej (w związku z naruszeniem art. 86a pf) mimo stwierdzenia podczas 
kontroli: 1. Apteki „F. P. II” z G. (kontrola doraźna z 15.02.2016 r.) sprzedaży na 
rzecz aptek: „F.” z G. produktów leczniczych na kwotę 1 140,64 zł;  „F. P.” z R. na 
kwotę 325,36 zł; „S.” z K. na kwotę 401,40 zł; „P. K.” z G. na kwotę 55,91 zł 
2. Apteki „P. K.” z G. (kontrola planowa z 8.02.2016 r.) sprzedaży na rzecz apteki „F. 
P.” z R. na kwotę 365,04 zł i „S.” z K. na kwotę 174,84 zł, co było niezgodne z art. 
103 ust. 1 pkt 2 Prawa farmaceutycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 10-26)  

Wojewódzki Inspektor odnosząc się do stwierdzonych nieprawidłowości 
wyjaśniła, że „(…) , że w czasie ich prowadzenia stanowisko PWIF zajmowała inna 
osoba. W toku kontroli P/17/110 NIK zwrócił uwagę, że nie wszczęto postępowania 
na podstawie art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne w związku z wykryciem zbycia 
leków z apteki do apteki. Jako że obowiązki PWIF objęłam znacznie później, a przed 
objęciem tych obowiązków przedmiotowa sprawa nie została mi przydzielona, nie 
jestem w stanie określić przyczyn niewszczęcia postępowania. Zwracam jedynie 
uwagę, że przedmiotem sprzedaży w wykrytych transakcjach były niewielkie ilości 
leków wydawanych bez recepty, niezagrożonych brakiem dostępności. Nie istnieją 
przesłanki pozwalające przypuszczać, że miały one na celu nielegalny wywozu 
leków. Informuję również, że znaczna część wykrytych transakcji dotyczyła innych 
kategorii produktów niż produkty lecznicze, w szczególności wyrobów 
medycznych…”.  

 (dowód: akta kontroli str. 79-80) 

                                                      
20 W przepisie art. 87 ust. 6 Prawa farmaceutycznego  określono okoliczności, których wystąpienie obliguje wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego do przekazania informacji organowi rejestrowemu. Zgodnie z tym przepisem: „W przypadku 
powzięcia informacji o zbywaniu przez podmiot wykonujący działalność leczniczą produktów leczniczych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi określonemu w ust. 5, 
organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informują o tym właściwy organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”. Do chwili 
obecnej PWIF – nie uzyskał informacji o zbywaniu przez podmioty wykonujące działalność leczniczą produktów leczniczych 
wbrew zakazowi określonemu w art. 87 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne. Ze względu na brak uprawnień nadzorczych 
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wobec podmiotów leczniczych w zakresie obrotu produktami leczniczymi, nie 
jest możliwe uzyskanie, w wyniku działań podejmowanych przez PWIF z urzędu, informacji o zbywaniu leków przez podmioty 
lecznicze. 

 
 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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PWIF zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami przeprowadzał kontrole 
nadzorowanych jednostek. 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 
organów ścigania. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nierealizowania 
w 2 przypadkach obowiązku wynikającego z przepisu art. 103 ust. 1 pkt 2 Prawa 
farmaceutycznego, które nakazuje cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez prowadzącego aptekę 
przepisu art. 86a Prawa farmaceutycznego, tj. zbycia na rzecz innej apteki 
produktów leczniczych. 

2. Monitorowanie dostępności produktów leczniczych 

2.1. Do 30.09.2017 r. w Inspektoracie nie uruchomiono Zintegrowanego Systemu 
Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi21. Proces monitorowania 
dostępności produktów leczniczych został zapoczątkowany w Inspektoracie w lipcu 
2015 r., w związku z pismem GIF z 22.07.2015 r.22, 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 21.07.2015 r.23 
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 Polskiej24. 
PWIF utworzył specjalny adres e-mail (braki_lekow@wif.gdansk.pl), na który apteki, 
apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki szpitalne i działy farmacji szpitalnej 
zobowiązane zostały do przesyłania informacji o brakach produktów leczniczych.  
W listopadzie 2016 r. utworzono dodatkowo odrębny adres dla aptek szpitalnych 
i działów farmacji szpitalnej (braki_lekow_apt_szpital@wiif.gdansk.pl.). Informację 
o konieczności i sposobie zgłaszania braków leków umieszczono na stronie BIP 
Inspektoratu.  
W czerwcu 2016 r., na polecenie GIF, utworzono dodatkowe na jeden rok 
stanowisko i zatrudniono na czas określony od 1.06.2016 r. do 31.05.2017 r. 
inspektora25, którego zadaniem było monitorowanie, przyjmowanie zgłoszeń od 
aptek, raportowanie braków produktów leczniczych do GIF i ewentualne ustalanie 
przyczyn braku dostępu do produktów leczniczych w przypadku zgłoszenia braku, 
w co najmniej 5% aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie województwa. 
Aktualnie ww. zadania wykonuje wyznaczony inspektor farmaceutyczny. 

(dowód: akta kontroli, str. 31-32, 94-108, 152-153) 

Wojewódzki Inspektor w zakresie sposobu postępowania dotyczącego 
monitorowania obrotu produktami leczniczymi wyjaśniła, że: 
1) apteka wysyła pocztą elektroniczną listy produktów leczniczych, w które w danym 
momencie nie może się zaopatrzyć; 
2) codziennie inspektor przenosi dane przesłane przez apteki do specjalnej tabeli 
raportu utworzonej przez GIF; 

                                                      
21 Dalej: ZSMOPL. 

22 GIF-N-0740/15/MP/15. 

23 Znak: PLD.46435.153.2005. 

24 Dalej: obwieszczenie w sprawie produktów zagrożonych brakiem dostępności. 

25 Umowa o pracę z 1.06.2016 r. z I.J. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu faktycznego 

mailto:braki_lekow@wif.gdansk.pl
mailto:braki_lekow_apt_szpital@wiif.gdansk.pl
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3) w każdy czwartek raport jest podsumowywany (wyliczany procent aptek 
zgłaszający każdy produkt leczniczy) i do godz. 15.00 wysyłany pocztą 
elektroniczną do GIF; 
4) w raporcie, oprócz produktów leczniczych objętych wykazem Ministra Zdrowia, 
znajdują się też inne produkty lecznicze, których uporczywy brak zgłaszają apteki. 
Przedstawiony sposób postępowania nie zmienił się od początku jego 
funkcjonowania, tj. od lipca 2015 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 31-34) 

W sprawie ZSMOPL Minister Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej dwa 
komunikaty: z 29.12.2016 r. oraz z 27.06.2017 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 30.06.2017 r. obowiązku przekazywania 
informacji. W drugim komunikacie zawarto informacje o trwających pracach 
wdrożeniowych ww. systemu oraz o pracach związanych ze zmianą ustawy Prawo 
farmaceutyczne, w celu wydłużenia do końca 2017 r. okresu obowiązywania 
dotychczasowego sposobu przekazywania informacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 95, 154) 

W odniesieniu do oceny przygotowania aptek do wdrożenia i stosowania ZSMOPL, 
Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, iż: „nie posiada wiedzy w tym zakresie i że na 
chwilę obecną nie dysponuje jakimikolwiek uprawnieniami w zakresie wdrażania 
systemów informatycznych w nadzorowanych placówkach, a także, że nie nałożono 
również żadnych obowiązków w tej materii”.  

(dowód: akta kontroli, str. 79) 

W okresie objętym kontrolą PWIF monitorował dostępność produktów leczniczych 
zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 95a ustawy Prawo farmaceutyczne oraz 
w sposób i w terminach określonych w ww. piśmie GIF. Zbiorcza ewidencja 
zgłoszeń o braku dostępności produktów leczniczych prowadzona była 
w Inspektoracie w formie tabel (w aplikacji Excel). W powyższych ewidencjach 
zamieszczane były wymagane dane, określone w piśmie Ministra Zdrowia z dnia 21 
lipca 2015 r.26 skierowanym do GIF, 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. 

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

(dowód: akta kontroli, str. 52-53, 155) 

2.2. W latach 2016-2017 (do 30.09) apteki ogólnodostępne, szpitalne punkty 
apteczne i działy farmacji szpitalnej przesłały do PWIF 23.586 zgłoszeń o braku 
dostępności produktów leczniczych, z tego 16.893 w 2016 r. i  6.693 w 2017 r. (do 
30.09). 

(dowód: akta kontroli, str. 52-53) 

Spośród ww. zgłoszeń najwięcej (powyżej 200) dotyczyło następujących produktów 
leczniczych: 
a) w 2016 r.: 

                                                      
26 Znak: PLD.46435.153.2015. 
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 Clexane - roztwór do wstrzykiwania (40mg, 60mg i 80 mg) o działaniu 
przeciwzakrzepowym – odpowiednio 513, 659 i 562 zgłoszenia, 

 Amizepin - tabletki (200 mg) przeciwdrgawkowe - 308 zgłoszeń, 

 Kreon 25.000 - kapsułki dojelitowe - 283 zgłoszenia, 

 Madopar - kapsułki (125 mg) o zastosowaniu neurologicznym - 263 
zgłoszenia, 

 Metocard - tabletki (47,5 mg) obniżające ciśnienie tętnicze - 242 
zgłoszenia, 

 Xarelto - tabletki (20 mg) przeciwzakrzepowe - 228 zgłoszeń, 

 Controloc  - tabletki (40 mg) dojelitowe - 209 zgłoszeń, 

 Glukophage XR - tabletki (1000 mg) i NovoRapid Penfill (1000 j.ml) – 
roztwór do wstrzykiwania - o zastosowaniu diabetologicznym - po 209 
zgłoszeń, 

b) w 2017 r. :  

 Dioprophos - zawiesina do wstrzykiwania (7 mg/l) o działaniu 
immunosupresyjnym, przeciwalergicznym i przeciwzapalnym - 298 
zgłoszeń, 

 Berodual - roztwór (0,5mg+0,25 mg/ml) do inhalacji - 270 zgłoszeń, 

 Controloc - tabletki (20mg) - 226 zgłoszeń. 
(dowód: akta kontroli, str. 52-53, 155) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, że Inspektorat z powodu braku podstaw prawnych 
nie podejmował żadnych działań w celu udzielenia pomocy w realizacji zamówień na 
produkty lecznicze.  

(dowód: akta kontroli, str. 91-93, 155) 

2.3. W latach 2016-2017 (do 30.09) PWIF nie zidentyfikował przypadków zbywania 
leków zagrożonych brakiem dostępności przez podmiot wykonujący działalność 
leczniczą na terenie województwa pomorskiego. 
Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, że nie uzyskała informacji o zbywaniu przez 
podmioty wykonujące działalność leczniczą produktów leczniczych wbrew zakazowi 
określonemu w art. 87 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne ze względu na brak 
uprawnień nadzorczych PWIF wobec podmiotów leczniczych w zakresie obrotu 
produktami leczniczymi.  

(dowód: akta kontroli, str. 28-29) 

W ww. okresie w wyniku przeprowadzonych kontroli doraźnych w 28 aptekach WIF 
zidentyfikował przypadki nabywania – w dużych ilościach – przez 17 podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą na obszarze następujących województw 
(pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego 
i śląskiego) leków zagrożonych brakiem dostępności, tj.: I. F. sp. z o. o. z G. 
(na kwotę łączną 2.882.720,55 zł), N. P. sp. z o.o. z W.27 (930.008,34 zł), I. L. sp. z 
o.o. z G. (1.085.238,90 zł), M.-F. sp. z o. o. z W.28 (12.247.368,67 zł), NZOZ M. z Ł. 
(753.946,80 zł), R. sp. z o.o. z W.29 (920.75,22 zł), F. sp. z o.o. z W.30 (753.613,82 
zł), C.M.Z. z W. (356.520,72 zł), C. M. D.-M. z W. (514.826,13 zł), J. sp. z o.o. z W.31 
(111.693,86 zł), NZOZ P.G. w S. (102.559,55 zł), M. z Cz. (14.142,60 zł), P. sp. z 
o.o. z Ż.32 (6.957.974,11 zł), C.M. PCMED sp. z o.o. z W. (6.800.987,24 zł), 

                                                      
27 Podmiot wystawiający zapotrzebowania - NZOZ I. z G. 

28 Podmiot wystawiający zapotrzebowania – C. M. „P. P.” z W.. 

29 Podmioty wystawiające zapotrzebowania: NZOZ M. z S., Przychodnia M. z M. 

30 Podmiot wystawiający zapotrzebowania - Przychodnia F. z W. 

31 Podmiot wystawiający zapotrzebowania - NZOZ J.z W. 

32 Podmiot wystawiający zapotrzebowania – C.M. C.M. z Ż. 
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P. sp.  z  o.o. z Cz. (1.427.874,55 zł), C. M. „S. Z.” z W. (379.065,95 zł), O. sp. z o.o. 
z L.33 (633.912,13 zł). 
Powyższe ustalenia PWIF przekazał Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 

(dowód: akta kontroli, str. 10-21, 30-32, 88-90,120-146, 155) 

PWIF nie informował o ww. ustaleniach właściwych dla tych podmiotów leczniczych 
organów nadzorczych, tj. Wojewodów: Wielkopolskiego, Pomorskiego, 
Mazowieckiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego i Śląskiego. 

(dowód: akta kontroli, str. 88-90, 115-119) 

W latach 2016-2017 (do 30.09.) PWIF nie otrzymał informacji o nieprawidłowościach 
w obrocie lekami z Okręgowej Izby Aptekarskiej lub innych wojewódzkich 
inspektorów farmaceutycznych. Zostały one przekazane przez GIF, tj.: 
a) w piśmie z 25.04.2017 r. zwrócił się o przekazanie wyników kontroli apteki „B.” (L. 
I. sp. z o.o.). W trakcie kontroli stwierdzono przesunięcia międzymagazynowe 
deficytowych produktów leczniczych do innych aptek prowadzonych przez ten sam 
pomiot. Informację na ten temat PWIF przekazał do GIF pismem z 4.05.2017 r.  
b) w piśmie z 7.09.2017 r - zwrócił się m.in. o przedstawienie wyników kontroli 
przeprowadzonych w wymienionych aptekach34. Nie zostały stwierdzone uchybienia 
związane z zasadami obrotu produktami leczniczymi. Ustalono, że znaczne ilości 
deficytowych produktów leczniczych były zbywane na zapotrzebowania do 
podmiotów leczniczych. Informację o wynikach kontroli PWIF przekazał do GIF 
pismem z 11.09.2017 r.,    
c) w piśmie z 10.11.2016 r. wskazał na niestandardowe ilości kupowanych 
produktów leczniczych przez spółkę „R.” sp. j. prowadzącą aptekę „A. R.” i zlecił 
przeprowadzenie kontroli doraźnej ww. apteki. Informację o wynikach kontroli PWIF 
przekazał do GIF pismem z 22.11.2016 r.  

(dowód: akta kontroli: str. 35-51, 155) 

Wojewoda Pomorski w informacji udzielonej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli35 stwierdził, że w latach 
2016-2017 (do 30.09.) nie przeprowadził, na podstawie informacji uzyskanej od 
PWIF, kontroli w trybie art. 111 udl. w zakresie wykrywania nielegalnego obrotu 
produktami leczniczymi i zapobieganiu temu procederowi.  Wojewoda Pomorski 
w związku z pismami: GIF, Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych 
(Łódzkiego, Mazowieckiego, Dolnośląskiego) przeprowadził dwie kontrole doraźne 
podmiotów leczniczych (I.F. sp. z o.o. w G., I. L. sp. z o.o. w G.), tj.:  
 - w związku z pismem GIF, w którym zgłoszono wątpliwości dotyczące 
zaopatrywania kontrolowanego (hurtowni farmaceutycznej) w produkty lecznicze od 
nieuprawnionego podmiotu tj. NZOZ I. z G., 22.12.2016 r. przeprowadził kontrolę 
doraźną podmiotu leczniczego. W oparciu o przedstawione w toku kontroli 
dokumenty oraz złożone wyjaśnienia nie można było uznać, iż doszło do zbywania 
produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrobów medycznych, wbrew przepisom art. 87 ust. 5 i 6 Prawa 
farmaceutycznego. Przesunięcia leków odbywały się wewnątrz spółki I. F. sp. z o. o. 
posiadającej podmiot leczniczy i hurtownię farmaceutyczną, a  więc nie było zbycia 
na zewnątrz, na rzecz innego podmiotu. Nie było podstaw do nałożenia przez organ 
prowadzący rejestr na ww. podmiot leczniczy kary pieniężnej, o której mowa w art. 
111a ust. 2 udl. Z powodu wątpliwości, co do ilości oraz rodzaju zamawianych leków 

                                                      
33Podmiot wystawiający zapotrzebowania – P. O. ze Ś. 

34 F.-P., F.-P. II, S., F., P. K., N. O., A. 

35 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Dalej: ustawa o NIK. 
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w odniesieniu do rodzaju i wielkości prowadzonej działalności Wojewoda pismem z 
22.03.2017 r. zawiadomił Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście36, 
- kolejną kontrolę doraźną przeprowadził 22.08.2017 r. w wyniku zawiadomień ww. 
podmiotów; dokumentacja w sprawie została przekazane do Prokuratury Rejonowej 
Gdańsk-Wrzeszcz. 
Ponadto Wojewoda Pomorski przeprowadził od 7 do 9.10.2015 r. kontrolę doraźną I. 
L. sp. z o.o. w G. Została ona przeprowadzona w związku z informacją przekazaną 
przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie, 
który zgłosił wątpliwości odnośnie ilości i asortymentu zakupionych przez ww. 
podmiot produktów leczniczych. W wyniku kontroli ustalono brak wzajemnego 
powiązania pomiędzy rodzajem i ilością leków zakupionych przez podmiot leczniczy, 
a charakterem i skali jego działalności. Z uwagi na powyższe pismem z 13.11.2015 
r. Wojewoda Pomorski zawiadomił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście. 

 (dowód: akta kontroli, str. 115-119) 

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

PWIF nie poinformował właściwych Wojewodów w trybie art. 87 ust. 6 Prawa 
farmaceutycznego o podejrzeniu naruszenia art. 87 ust. 5 ww. ustawy, tj. zakupu 
przez ww. 1737 podmiotów z województw pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, 
wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego znacznej ilości leków i stosowania ich  
w celu innym niż udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z art. 87 ust. 5 Prawa farmaceutycznego produkty lecznicze o nadanej 
kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2-5, albo środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne objęte 
refundacją, nabywane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą mogą być 
stosowane wyłącznie w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i nie mogą być zbywane. W myśl art. 87 ust. 6 tej ustawy 
w przypadku powzięcia informacji o zbywaniu przez ww. podmiot produktów 
leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 
wyrobów medycznych wbrew zakazowi określonemu w ust. 5, organy Państwowej 
Inspekcji Farmaceutycznej informują o tym właściwy organ prowadzący rejestr 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 ust. 1 
udl. 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, że w przepisie art. 87 ust. 6 Prawa 
farmaceutycznego określono okoliczności, których wystąpienie obliguje 
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego do przekazania informacji organowi 
rejestrowemu, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej38. Zgodnie z tym przepisem obowiązek taki powstaje w 
przypadku powzięcia informacji o zbywaniu przez podmiot wykonujący działalność 
leczniczą produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi określonemu w art. 87 
ust. 5 Prawa farmaceutycznego. Do chwili obecnej PWIF nie uzyskał informacji o 
zbywaniu przez podmioty wykonujące działalność leczniczą produktów leczniczych 
wbrew ww. zakazowi. Ze względu na brak uprawnień nadzorczych wojewódzkiego 

                                                      
36 Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz pod sygnaturą sprawy 
PR.ll.DS.887.2017. 

37 Opisanych w pkt. 2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
38 Dz.U. z 2016 r. poz.1638, ze zm. Dalej: udl. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570106:part=a106u1:ver=3&full=1
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inspektora farmaceutycznego wobec podmiotów leczniczych w zakresie obrotu 
produktami leczniczymi, nie jest możliwe uzyskanie, w wyniku działań 
podejmowanych przez PWIF z urzędu, informacji o zbywaniu leków przez podmioty 
lecznicze. PWIF oświadczył ponadto, że w latach 2016-2017 informował Policję oraz 
w 2017 r. GIF (w comiesięcznych sprawozdaniach) o wszystkich przypadkach 
nabywania przez podmioty lecznicze od aptek dużych ilości leków deficytowych.  
Wojewódzki Inspektor dodatkowo oświadczyła: „…przepisy prawa nie nakazują 
przekazywania do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą informacji w powyższym zakresie. Jednakże w celu 
zwiększenia efektywności działań związanych ze zwalczaniem procederu 
nielegalnego wywozu leków, PWIF niezwłocznie rozpocznie przekazywanie 
informacji w powyższym zakresie również do organu prowadzącego rejestr 
podmiotów leczniczych”. 

(dowód: akta kontroli: str. 29, 89-90) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, PWIF zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi i procedurami wewnętrznymi, ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego, rzetelnie monitorował dostępność 
produktów leczniczych i przekazywał informacje o brakach w dostępności leków do 
GIF. Identyfikował przypadki nabywania w aptekach województwa pomorskiego 
leków zagrożonych brakiem dostępności przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą na obszarze innych województw informując o powyższym KWP 
w Gdańsku. Zdaniem NIK identyfikacja ww. przypadków powinna wiązać się także 
z  zawiadomieniem organów nadzorczych, tj. właściwych wojewodów.  

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

3.1. W latach 2016-2017 nie obowiązywały porozumienia o współpracy WIF 
z samorządem aptekarskim, organami kontroli skarbowej lub organami ścigania 
w zakresie wykrywania i zapobiegania sprzedaży produktów leczniczych w tzw. 
odwróconym łańcuchu dystrybucji. 

(dowód: akta kontroli str. 38) 

Ramy współpracy WIF z ww. podmiotami regulowały: 

 porozumienie z 21.07.2017 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;  

 porozumienie z 20.12.2013 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 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; w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości 
w toku postepowania kontrolnego w ww. zakresie organ kontroli skarbowej 
winien wystąpić do GIF z nota sygnalizacyjną informująca o 
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nieprawidłowościach oraz może doręczyć właściwemu organowi 
Państwowej Inspekcji farmaceutycznej wyciąg z wyniku kontroli.    

(dowód: akta kontroli, str. 147-151) 

PWIF we wszystkich badanych sprawach (7 przypadków)39 cofnięcia zezwolenia, 
z uwagi na obrót hurtowy produktami leczniczymi bez wymaganego prawem 
zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, przed wydaniem decyzji  
uzyskiwał pozytywna opinię Okręgowej Izby Aptekarskiej.  

(dowód: akta kontroli, str. 22-26) 

W okresie objętym kontrolą, PWIF nie podejmował współpracy z samorządem 
aptekarskim, Okręgową Izbą Lekarską, rzecznikami odpowiedzialności zawodowej 
aptekarzy i lekarzy oraz organami kontroli skarbowej, w szczególności w zakresie 
wykrywania i zapobiegania sprzedaży produktów leczniczych w tzw. odwróconym 
łańcuchu dystrybucji, o którym mowa w art. 86a Prawa farmaceutycznego.  

(dowód: akta kontroli, str. 27-30, 155) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, że współpracowała z Komendą Wojewódzką Policji 
w Gdańsku40. W ww. jednostce policji zatrudniona jest osoba odpowiadająca na 
terenie województwa pomorskiego za ściganie przestępstw związanych z obrotem 
lekami. Przekazywane informacje obejmowały zakup leków deficytowych przez 
podmioty lecznicze od podmiotów prowadzących apteki w liczbie, którą PWIF 
oceniał, jako nieadekwatną do potrzeb nabywcy. Na regularnych spotkaniach 
pracowników Inspektoratu z ww. funkcjonariuszem Policji omawiane były wszystkie 
istotne kwestie związane ze zgłaszanymi Policji sprawami. W związku 
z prowadzonymi czynnościami operacyjnymi przez Policję, PWIF uznał za 
niezasadne informowanie okręgowej izby aptekarskiej o przypadkach mogących 
wskazywać na nielegalny wywóz leków, z powodu wysokiego ryzyka, że informacja 
o zainteresowaniu tutejszego organu daną sprawą zostałaby przekazana osobom 
podejmującym nielegalne działania. Miałoby to niewątpliwie negatywny wpływ na 
prowadzone przez policję czynności operacyjne. Po uzyskaniu przez PWIF wiedzy, 
że czynności operacyjne doprowadziły do wszczęcia postępowania 
przygotowawczego, PWIF powiadomi okręgową izbę aptekarską o sytuacjach, 
w których istnieje podejrzenie, że w proceder zaangażowani byli farmaceuci. Dodać 
należy, że okręgowa izba aptekarska nie przekazywała do PWIF informacji 
o nieprawidłowościach w obrocie produktami leczniczymi. Z tego samego powodu 
PWIF nie kierował w latach 2016-2017 zawiadomień w związku z podejrzeniem 
nielegalnego obrotu produktami leczniczymi do Okręgowych Izb Lekarskich, 
rzeczników odpowiedzialności zawodowej aptekarzy i lekarzy.  

(dowód: akta kontroli, str. 27-32, 35-38, 89) 

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku poinformował, że: „…w Wydziale PG 
KWP jest wyznaczony funkcjonariusz do kontaktu z PWIF w zakresie wykrywania 
nielegalnego obrotu produktami leczniczymi i zapobiegania temu procederowi. Od 
2014 r. współpraca z inspekcją farmaceutyczną została zacieśniona w celu 
ujawniania podmiotów zaangażowanych w proceder „odwróconego łańcucha leków” 
i prowadzona jest w oparciu o bezpośredni kontakt wskazanej osoby w formie 
kontaktów telefonicznych w przypadku pilnych zapytań oraz korespondencji 
służbowej”. 

(dowód: akta kontroli, str. 120-122, 124, 132-146) 

                                                      
39 Decyzje nr 2/CZ/2016 (z 25.05.2016 r.), 3/CZ/2016, 4/CZ/2016 (z 5.08.2016 r.), 8/CZ/2016, 9/CZ/2016, 
10/CZ/2016, 11/CZ/2016 (z 7.12.2016 r.). 
40 Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą z siedzibą w Sopocie. Dalej: Wydział PG KWP 
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3.2. W latach 2016-2017 (do 30.09) PWIF skierował 7 zawiadomień do Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w związku podejrzeniem możliwości prowadzenia  
nielegalnego obrotu lekami. Ww. zawiadomienia dotyczyły 28 kontrolowanych 
podmiotów, w zakresie sprzedaży dużej ilości produktów leczniczych o ograniczonej 
dostępności podmiotom, wykonującym działalność leczniczą, co zostało opisane 
w punkcie 2.3 wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli, str. 120-146) 

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku poinformował, że: „…na obecnym etapie 
prowadzenia spraw nie można jednoznacznie określić skali nieprawidłowości 
nielegalnego obrotu produktami leczniczymi przez podmioty lecznicze i apteki. 
Otrzymane z PWIF informacje są wykorzystywane w ramach pracy operacyjnej i od 
jej wyniku uzależnione są dalsze efekty. …Czynności nie doprowadziły do 
wszczęcia postępowania przygotowawczego. Pozostałe jednostki i komórki 
organizacyjne KWP w Gdańsku  nie były informowane przez WIF w Gdańsku o 
podejrzeniu prowadzenia nielegalnego obrotu produktami leczniczymi przez 
podmioty lecznicze i apteki lub innych nieprawidłowościach w zakresie obrotu 
lekami a ich współpraca z WIF w Gdańsku w latach 2016 - 2017 ograniczała się 
jedynie do kierowania zapytań na okoliczność dopuszczenia do obrotu na terenie 
Polski wyrobów farmaceutycznych ujawnianych przez funkcjonariuszy Policji lub 
inne organy, np. Urzędy Celne”. 

(dowód: akta kontroli, str. 120-122) 

Zastępca Naczelnika Wydziału PG KWP poinformował, że przedmiotowe formy 
pracy operacyjnej dotyczące procederu odwróconego łańcucha leków są  
skomplikowane ze  względu na obowiązujące przepisy prawne. Proceder  
„odwróconego łańcuch leków” nie jest jednoznacznie spenalizowany w żadnych 
przepisach karnych. Opierając się na Prawie farmaceutycznym możemy przyjąć 
dwa przestępstwa tj. art. 125 pkt. 2 – podejmowanie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu produktami leczniczymi oraz art. 126b – stanowiący o zakazie  
zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do 
hurtowni farmaceutycznej lub innej apteki ogólnodostępnej lub innego punktu 
aptecznego.  W świetle Prawa farmaceutycznego, zgodnie z art. 96 apteka może 
wydawać leki jedynie na podstawie recepty, bez recepty, na podstawie 
zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Z informacji 
przekazanych z PWIF wynika, że wszystkie leki sprzedawane do podmiotów 
leczniczych były wydawane na podstawie zapotrzebowania otrzymanego z danego 
podmiotu leczniczego. Jednakże, …wyjaśnienia dotyczące przeprowadzanych 
kontroli wskazują, że inspektor kontrolujący aptekę nie sprawdza wszystkich 
otrzymanych przez aptekę zapotrzebowań, a jedynie wyrywkowo, celem 
zweryfikowania podstawy wydania leków wytypowanej losowo i pobranej faktury.  
Jednocześnie w odpowiedziach z wyników kontroli aptek brak jest  informacji o 
rodzaju środków leczniczych wystawionych na fakturach oraz przesunięciach 
międzymagazynowych (czy są to leki należące do odwróconego łańcucha leków, 
kardiologiczne, przeciwnowotworowe itp.), jak również o ewentualnych wszczętych 
postępowaniach wyjaśniających lub administracyjnych, co do ujawnionych 
nieprawidłowości (…) Zastępca Naczelnika  poinformował ponadto, że w latach 
2014-2015 prowadzone były czynności w celu ujawnienia procederu odwróconego 
łańcucha leków, w ramach  którego zebrano w lipcu 2015 materiał dający podstawy 
wszczęcia postępowania przygotowawczego z art. 127. Jednakże zmiana przepisów 
Prawa farmaceutycznego, która weszła w dniu 12 lipca 2015 r. dokonała 
depenalizacji art. 127, który stał się deliktem prawa administracyjnego. 

(dowód: akta kontroli, str. 123-131) 
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3.3. W okresie obowiązywania ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli 
skarbowej41 WIF nie korzystał z uprawnień wynikających z art. 34b ust. 3 pkt 4d tej 
ustawy.  
W okresie od 1.01.2016 r. do 30.09.2017 r. z uprawnień wskazanych w 299 § 3 pkt 
15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa42 PWIF skorzystał raz. 
W sprawie dotyczącej cofnięcia zezwolenia dla A. sp. z o.o. w G. w związku 
z brakiem podjęcia działalności przez aptekę w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania 
zezwolenia, zwrócono się do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku43 
o udostępnienie informacji w sprawie transakcji dokonanych przez podmiot 
prowadzący aptekę.  

(dowód: akta kontroli, str. 27-30, 92, 110-114) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśniła, że: „ww. apteka objęta postępowaniem 
zlokalizowana jest na obszarze zajętym przez duże hale magazynowe, w znacznej 
odległości od terenów zamieszkałych. W tych okolicznościach nieuruchomienie 
apteki może wskazywać na prowadzenie nielegalnego obrotu produktami 
leczniczymi. Uzyskane w odpowiedzi na pierwsze pismo informacje okazały się 
istotne dla prowadzonego postępowania. PWIF oczekuje na odpowiedź na drugie 
pismo wysłane do urzędu skarbowego44. Najprawdopodobniej po otrzymaniu 
drugiego pisma z urzędu skarbowego postępowanie administracyjne zostanie 
zakończone wydaniem decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie apteki. …Do 
chwili obecnej PWIF nie dostrzegł konieczności kontaktowania się z organami 
kontroli skarbowej w innych sprawach dotyczących nielegalnego obrotu produktami 
leczniczymi. Również organy kontroli skarbowej nie kontaktowały się z PWIF”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 30) 

3.4. W latach 2016-2017 (do 30.09) PWIF nie współpracował z Wojewodą 
Pomorskim w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi produktami 
leczniczymi oraz nie informował Wojewody o podejrzeniu prowadzenia takiej 
działalności przez podmioty lecznicze jak również nie wnioskował 
o przeprowadzenie kontroli podmiotów leczniczych w ramach nadzoru Wojewody. 

Wojewoda na podstawie zawiadomień GIF oraz Wojewódzkich  Inspektorów 
Farmaceutycznych (Łódzkiego, Mazowieckiego, Dolnośląskiego) przeprowadził 
kontrole doraźne 2 podmiotów wykonujących działalność leczniczą, co zostało 
opisane w punkcie 2.3 wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli, str. 115-119) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie współpracę PWIF z KWP w zakresie 
nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. PWIF nie inicjował natomiast działań 
w zakresie współpracy z organami nadzoru nad podmiotami leczniczymi, które 
dokonywały zakupów dużej ilości leków.  

 

 

                                                      
41 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.). 

42 Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm. 

43 Pismo z 19.09.2017 r. (znak WIF-GD.850.3.5.2017). 

44 Pismo z 31.10.2017 r. (znak WIF-GD.850.3.5.2017). 
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IV. Wniosek 

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. Wszczynanie postępowań administracyjnych dotyczących cofnięcia 
zezwolenia na prowadzenie apteki w przypadku stwierdzenia przesłanki określonej 
w art. 86a ustawy prawo farmaceutyczne. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosku 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. 

 

Szczecin, dnia       grudnia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Radosław Kropiowski 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

        ........................................................ 
     Podpis     podpis 
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