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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 Zielonej Górze 

Kontrolerzy 1. Natalia Kajzer, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LZG/148/2017 z dnia 16 października 2017 r., 

2. Andrzej Misa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/147/2017 
z dnia 16 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań 
(dalej: WIF lub Inspektorat). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Grzegorz Pakulski, od dnia 1 stycznia 2015 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny1 (dalej: Wojewódzki Inspektor lub WWIF). 

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Wojewódzki Inspektor w ramach posiadanych kompetencji oraz możliwości kadrowych  
prawidłowo sprawował nadzór nad placówkami obrotu aptecznego, w szczególności 
poprzez podejmowanie właściwych działań nadzorczych w sytuacjach stwierdzonych 
naruszeń prawa. Z uwagi na problemy kadrowe i liczne postępowania administracyjne  
w 2016 r. nie udało się w pełni zrealizować planu kontroli, zagrożona pozostaje również 
realizacja planu na 2017 r.  

Działania Inspektoratu na rzecz zapewnienia dostępności do produktów leczniczych3  
realizowane były w kontrolowanym okresie zgodnie z przepisami i rzetelnie, 
w szczególności poprzez właściwą realizację obowiązków w zakresie monitorowania 
dostępności produktów leczniczych.  

W okresie objętym kontrolą4 WIF podejmował działania przewidziane w art. 95a ustawy  
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne5, tj. w sytuacjach zgłoszenia braków 
dostępności produktów leczniczych pochodzących z co najmniej 5% aptek z terenu 
województwa, ustalał przyczyny tych braków oraz niezwłocznie informował Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego (dalej: GIF). Na podstawie informacji uzyskiwanych 

                                                           
1 W okresie od dnia 10 czerwca 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. pod nieobecność WWIF zastępował go 
Kierownik Działu Nadzoru Krzysztof Swarcewicz. 
2 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. 
3 Określenie to oznacza produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  
i wyroby medyczne. 
4 Lata 2016-2017 (III kwartał). 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 (dalej: Prawo farmaceutyczne). 
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codziennie z aptek i punktów aptecznych oraz aptek szpitalnych, Inspektorat sporządzał 
i przekazywał do GIF cotygodniowe raporty o brakach dostępności produktów leczniczych. 

Wojewódzki Inspektor w ramach posiadanych kompetencji właściwie realizował współpracę 
z innymi organami i instytucjami w zakresie wykrywania nielegalnego obrotu lekami,  
w szczególności podejmował działania nadzorcze w wyniku uzyskanych informacji oraz 
przekazywał informacje o stwierdzonych podejrzeniach naruszeń prawa. Jako przykład 
dobrej praktyki należy wskazać liczne zgłoszenia kierowane do właściwych okręgowych izb 
lekarskich, których efektem były postępowania przed rzecznikami odpowiedzialności 
zawodowej lekarzy, a w niektórych przypadkach również przed sądem lekarskim. WIF 
zawarł również porozumienie z dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu 
mające na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie 
wykrywania nielegalnego obrotu lekami. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadzór nad obrotem aptecznym produktami 
leczniczymi. 

1.1. W latach 2016-2017 (III kwartał) Inspektorat sprawował nadzór6 nad odpowiednio 1827 
i 1845 placówkami. Największy udział stanowiły apteki ogólnodostępne, których w ww. 
latach było odpowiednio 1394 oraz 1395, sklepy zielarsko-medyczne oraz sklepy 
specjalistyczne zaopatrzenia medycznego (176 oraz 192), punkty apteczne (143 oraz 151), 
także apteki szpitalne i działy farmacji szpitalnej (113 oraz 106). 

Ponadto WIF nadzorował około 920 podmiotów na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz sklepy ogólnodostępne prowadzące obrót detaliczny 
produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza (w Inspektoracie nie prowadzono 
rejestru takich podmiotów). 

Stan zatrudnienia w Inspektoracie, uwzględniający zatrudnienie w delegaturach w Kaliszu  
i Koninie, przedstawiał się następująco: 

• w 2016 r. łącznie 29 osób, w tym: liczba inspektorów farmaceutycznych – 10 (liczba 
etatów – 10), pracowników Laboratorium Kontroli Jakości Leków – 7 (liczba etatów – 
6,5) oraz pozostałych pracowników – 12 (liczba etatów – 11,5), 

• w 2017 r. (III kwartał) łącznie 29 osób, w tym: liczba inspektorów farmaceutycznych – 10 
(liczba etatów – 10), pracowników Laboratorium Kontroli Jakości Leków – 7 (liczba 
etatów – 5,5) oraz pozostałych pracowników – 12 (liczba etatów – 11,5). 

Mając na uwadze powyższe, w latach 2016-2017 na jednego inspektora farmaceutycznego 
przypadało ponad 180 nadzorowanych placówek (odpowiednio 183 i 184). 

(dowód: akta kontroli str. 30-34, 52-64, 73) 

Kierownik Działu Nadzoru WIF wyjaśnił, że do realizacji zadań merytorycznych konieczne 
jest zatrudnienie pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych najczęściej 
odpowiadającym kierownikom aptek ogólnodostępnych. Rynek pracy wymusza 
zaproponowanie tym osobom wynagrodzeń w skali znacznie przekraczającej kwotę 
przewidzianą na etat kalkulacyjny – inspektorzy farmaceutyczni otrzymują wynagrodzenie 
średnio w wysokości 4.069 zł brutto, podczas gdy kierownika apteki na terenie Poznania 
wynoszą ponad 5.900 zł brutto. 

(dowód: akta kontroli str. 452-457) 

                                                           
6 W liczbie nadzorowanych placówek nie uwzględniono sklepów ogólnodostępnych prowadzących obrót 
detaliczny produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza oraz 920 placówek podlegających 
nadzorowi Inspekcji Farmaceutycznej na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 783, ze zm.). 
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1.2. Z wyjaśnień kierownika Działu Nadzoru WIF w zakresie podstaw ustalania planów 
kontroli, wynika że w pierwszej kolejności brano pod uwagę zapisy ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej7 i zadania nałożone na WIF przez Prawo 
farmaceutyczne. W planie kontroli umieszczano podmioty, które nie były dotąd 
kontrolowane, a planowano ich kontrolę w latach poprzednich. Priorytetem w planowaniu 
były informacje od organów nadrzędnych (np. GIF) o konieczności kontroli działalności 
wskazanych podmiotów. W dalszej kolejności umieszczano w planie kontroli podmioty  
z grupy ryzyka zaistnienia tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji, wyłonione po analizach 
różnych innych informacji i podejrzeń, co do wystąpienia tego rodzaju nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 452-457) 

W planach pracy Inspektoratu na poszczególne lata ujęto: 

• w 2016 r. – 75 kontroli, w tym 48 kontroli aptek ogólnodostępnych, 15 kontroli 
punktów aptecznych, 10 kontroli aptek szpitalnych, aptek zakładowych i działów 
farmacji szpitalnej, 2 kontrole sklepów zielarsko-medycznych; 

zrealizowano łącznie 38 kontroli, w tym 25 kontroli aptek ogólnodostępnych (65,8% 
planowanych kontroli), 9 kontroli punktów aptecznych (60%), 4 kontrole aptek 
szpitalnych, aptek zakładowych i działów farmacji szpitalnej (40%); w 2016 r. nie 
przeprowadzono kontroli sklepów zielarsko-medycznych, 

• w 2017 r. – 1858 kontroli, w tym 171 kontroli aptek ogólnodostępnych, 7 kontroli 
punktów aptecznych, 5 kontroli aptek szpitalnych oraz 2 kontrole działów farmacji 
szpitalnych; 

realizacja planu kontroli na 2017 r. na koniec III kwartału wynosiła 95 kontroli (tj. 
51% planu). 

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Działu Nadzoru WIF, przyczyną braku realizacji kontroli 
planowych w 2016 r. było wykonanie znacznej liczby kontroli doraźnych, inicjowanych 
informacjami pochodzącymi od organów nadrzędnych i współpracujących (GIF) oraz 
sytuacjami gdzie podjęto uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. 
Kolejną przyczyną było duże zaangażowanie inspektorów farmaceutycznych w prowadzone 
postępowania, zwłaszcza pokontrolne, gdzie podmioty kontrolowane korzystają z wszelkich 
możliwości prawnych w celu przedłużenia postępowań na każdym ich etapie. Nie bez 
znaczenia były kłopoty kadrowe dotyczące personelu, zwłaszcza inspektorów 
farmaceutycznych w kontekście absencji chorobowej (306 dni roboczych wykorzystanych 
przez 7 inspektorów).  

Wyjaśniając niski poziom dotychczasowego wykonania planu kontroli za 2017 r., kierownik 
Działu Nadzoru WIF wskazał: 

• zaangażowanie inspektorów farmaceutycznych w obsługę wniosków o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej; zwiększony wpływ ww. 
wniosków (w okresie od 1.01 do 24.06.2017 r. wpłynęło 91 wniosków, podczas gdy 
w całym 2016 r. wpłynęło 96 wniosków) miał związek ze zmianą ustawy Prawo 
farmaceutyczne, 

• zmniejszenie składu osobowego Inspektoratu, 
• jedną z konsekwencji zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne jest wydłużenie 

postępowań o cofnięcie zezwolenia ze względu na środki stosowne przez podmioty 
wobec, których takie postępowania się toczą,   

• kumulację kontroli działalności Inspektoratu i zaangażowanie w ich obsługę 
inspektorów (w sierpniu 2017 r. – kontrola prowadzona przez Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki, w październiku – kontrola prowadzona przez GIF, w listopadzie – 
kontrola prowadzona przez Archiwum Państwowe). 

                                                           
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm. 
8 Od 2017 r. jako kontrole planowe wykazywano kontrole, w ramach których pobierano produkty lecznicze do 
badania w laboratorium. 
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Z uwagi na powyższe, aktualnie istnieje ryzyko niewykonania planu kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 35-51, 60-64, 74, 452-457) 

Plany kontroli zamieszczone zostały na stronie internetowej WIF w ujęciu liczbowym, bez 
podawania nazw i adresów podmiotów wytypowanych do kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 460) 

1.3. Analiza 20 postępowań (18 aptek ogólnodostępnych i 2 punktów aptecznych) 
zakończonych cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej/punktu 
aptecznego wykazała m.in., że: 

- każdorazowo przed wszczęciem kontroli, WWIF zawiadamiał przedsiębiorcę o zamiarze 
wszczęcia kontroli (art. 79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), 

- każdorazowo przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej/punktu aptecznego, WWIF zawiadamiał pisemnie stronę o wszczęciu 
postępowania administracyjnego, o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz  
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 Kpa), 

- każdorazowo przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej/punktu aptecznego, WWIF zwracał się pisemnie z wnioskiem o opinię do 
właściwej okręgowej rady aptekarskiej, 

- przebieg postępowania kontrolnego dokumentowano protokołem (art. 122e ust. 1 Prawa 
farmaceutycznego), według wzoru wynikającego ze standardowych procedur operacyjnych 
zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (w okresie objętym kontrolą 
obowiązywały dwie edycje procedur, tj. do 19.04.2016 r. i od 20.04.2016 r.), 

- w przypadku stwierdzenia odwróconego łańcucha dystrybucji w jednej z aptek będących 
własnością danego przedsiębiorcy, wszczynano postępowania administracyjne w celu 
cofnięcia zezwolenia w odniesieniu do pozostałych aptek stanowiących własność tego 
przedsiębiorcy z uwagi na utratę rękojmi należytego prowadzenia apteki, 

- w przypadku stwierdzenia sprzedaży znacznych ilości produktów leczniczych (na 
zapotrzebowanie wystawione przez podmiot wykonujący działalność leczniczą), kierowano 
zawiadomienia do właściwych miejscowo wojewodów, będących organami rejestracyjnymi 
oraz właściwych okręgowych izb lekarskich. 

(dowód: akta kontroli str. 79-83) 

1.4. W latach 2016-2017 w Inspektoracie przeprowadzono łącznie 32 kontrole w zakresie 
odwróconego łańcucha dystrybucji, z tego 27 postępowań w 2016 r. i 5 postępowań w 2017 
r. Ww. proceder ujawniono w przypadku 15 kontroli. W związku ze stwierdzeniem 
odwróconego łańcucha dystrybucji9, w okresie od 1.01.2016 r. do 30.09.2017 r., Inspektorat 
wszczął 18 postępowań administracyjnych w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego (według stanu na koniec września 2017 r. 
toczyły się 3 postępowania administracyjne). 

W latach 2016-2017 Wojewódzki Inspektor wydał 18 decyzji w przedmiocie cofnięcia 
zezwolenia na prowadzenie apteki oraz 2 decyzje w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na 
prowadzenie punktu aptecznego. 

Do organów ścigania skierowano 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
polegającego na prowadzeniu obrotu hurtowego produktami leczniczymi bez wymaganego 
zezwolenia (z czego 2 postępowania zostały umorzone, 1 postępowanie w toku). 

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Inspektor nie wydawał decyzji w przedmiocie 
dostosowania prowadzonej działalności do przepisów obowiązującego prawa wobec 
podmiotów, u których stwierdzono odwrócony łańcuch dystrybucji. 

                                                           
9 Także w latach poprzedzających okres objęty kontrolą NIK. 
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(dowód: akta kontroli str. 75) 

1.5. Jak wynika z analizy 20 postępowań (o których mowa w pkt. 1.3. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego) Wojewódzki Inspektor otrzymał od niżej wymienionych organów 
sygnały o nieprawidłowościach w obrocie produktami leczniczymi: 

- Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazywał informacje uzyskane w trakcie kontroli 
przeprowadzanych w nadzorowanych jednostkach (hurtownie farmaceutyczne), 

- Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał informację o zwiększonej sprzedaży 
produktów leczniczych zawierających w swoim składzie prekursory kategorii 1, 

- Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazywał informacje pozyskane z Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Łodzi, Urzędu Kontroli Skarbowej Warszawa – Praga, Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Poznaniu oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo 
świadczące o odwróconym łańcuchu dystrybucji, 

- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie przekazał informacje otrzymane 
z Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie pozyskane w wyniku postępowania kontrolnego 
przeprowadzonego w spółce prowadzącej aptekę ogólnodostępną;  

- Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu przekazywał informacje o odwróconym 
łańcuchu dystrybucji, polegającym na sprzedaży produktów leczniczych na rzecz hurtowni 
farmaceutycznej, 
- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyniu. 

W każdym przypadku, z wyjątkami wskazanymi niżej, WIF podejmował kontrole (planowe 
albo doraźne) lub wszczynał postępowania administracyjne, w wyniku których wydawano 
decyzje o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej bądź punktu 
aptecznego.  

W jednym przypadku, w związku z pismem otrzymanym od Dyrektora Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Poznaniu z 19.01.2016 r., kontrola apteki ogólnodostępnej została 
zaplanowana na rok 2018. Natomiast w 3 aptekach ogólnodostępnych, w związku z ww. 
pismem oraz pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 19.12.2014 r., nie 
podejmowano żadnych czynności z uwagi na wcześniejsze wygaśnięcie zezwoleń na 
prowadzenie wskazanych aptek. 

(dowód: akta kontroli str. 76, 79-83, 372-404) 

1.6. W okresie objętym kontrolą, do organów ścigania skierowano 3 zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa w związku ze stwierdzeniem nielegalnego obrotu 
produktami leczniczymi (1 zawiadomienie w 2016 r. i 2 zawiadomienia w 2017 r.)10.  

Zawiadomienia złożone przez WWIF do prokuratury związane były ze stwierdzeniem w toku 
kontroli aptek ogólnodostępnych: 

• prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi bez wymaganego 
zezwolenia oraz zbywanie produktów leczniczych do innych aptek (art. 126b Prawa 
farmaceutycznego), 

• prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi bez wymaganego 
zezwolenia oraz zbywanie produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznej 
(art. 125 ust. 2 i art. 126b Prawa farmaceutycznego), 

• prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi bez wymaganego 
zezwolenia (art. 125 ust. 2 w zw. z art. 74 ust. 1 Prawa farmaceutycznego). 

W dwóch przypadkach prokuratura umorzyła postępowania wyjaśniające, jedno 
pozostawało w toku. Podstawą umorzenia dochodzeń był brak stwierdzenia przez organy 
ścigania znamion czynu zabronionego bądź danych dostatecznie uzasadniających 

                                                           
10 W 2015 r. WWIF skierował do organów ścigania 6 zawiadomień w zakresie nielegalnego obrotu produktami 
leczniczymi o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie art. 127 pkt 1 w związku z art. 74 ust. 1 Prawa 
farmaceutycznego. 



 

7 

podejrzenie popełnienia przestępstwa. Wojewódzki Inspektor nie składał wniosków  
o uzasadnienie postanowień, ani zażaleń na postanowienia o umorzeniu dochodzeń  
w przedmiotowych sprawach. 

(dowód: akta kontroli str. 77-78, 83) 

Jak wynika z wyjaśnień kierownika Działu Nadzoru WIF, większość postępowań była 
umarzana ze względu na brak znamion czynu zabronionego w związku z depenalizacją 
czynu, która nastąpiła po wejściu w życie nowelizacji przepisów Prawa farmaceutycznego. 
WWIF nie korzystał z możliwości złożenia zażalenia na umorzenie dochodzenia z uwagi na 
fakt, że nie kwestionował stanowiska organów ścigania w tym zakresie.  

Ponadto, WWIF nie występował w trybie art. 325e § 1 kpk o uzasadnienie umorzenia 
dochodzeń albowiem, w ocenie Inspektoratu, organ prowadzący postępowanie wyłącznie 
na wniosek strony ma obowiązek podania ustnie najważniejszych powodów rozstrzygnięcia. 
W niniejszych sprawach organ WIF nigdy nie był stroną niniejszych postępowań, a jedynie 
zawiadamiającym, któremu, w ocenie WIF, nie przysługuje prawo złożenia ww. wniosku. 
Tym bardziej, że z treści art. 325e § 1a kpk wynika, że jedynie w przypadku gdy 
zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez inspektora pracy lub Najwyższą Izbę 
Kontroli, uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz umorzeniu 
dochodzenia sporządza się na ich wniosek. 

(dowód: akta kontroli str. 452-457) 

Z analizy 20 postępowań przeprowadzonych przez WIF w zakresie tzw. odwróconego 
łańcucha dystrybucji (o których mowa w pkt. 1.3 niniejszego wystąpienia) wynika, że 
w czterech przypadkach dochodziło do tego procederu w okresie po nowelizacji przepisów 
Prawa farmaceutycznego, która weszła w życie z dniem 12.07.2015 r.11, tj. po depenalizacji 
art. 127 tejże ustawy12. W efekcie tej zmiany prawa bezprzedmiotowe stało się kierowanie 
zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Możliwe było 
jedynie cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu 
aptecznego lub wymierzenie kary pieniężnej przez GIF. 

WIF nie poinformował Głównego Inspektora Farmaceutycznego o zaistnieniu przesłanek 
wymierzenia kary finansowej wynikającej z art. 127 ust. 1 Prawa farmaceutycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 79-82, 405-407) 

Z wyjaśnień złożonych przez kierownika Działu Nadzoru WIF wynika, że konsekwencją 
stwierdzenia przez WIF naruszeń było wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia, które  
w przeważającej części były zaskarżone, a co za tym idzie GIF badał prawidłowość ich 
wydania. WIF uznał, iż z uwagi na toczące się postępowania odwoławcze GIF po ich 
zakończeniu z urzędu podejmie stosowne czynności związane z realizacją kompetencji 
określonych w art. 127d Prawa farmaceutycznego. W związku z powyższym WIF odstąpił 
od dodatkowego informowania w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 458-459) 

1.7. W zakresie trudności i ograniczeń przygotowania Inspekcji do realizacji zadań 
dotyczących nadzoru farmaceutycznego, w szczególności z uwzględnieniem wykrywania 
nielegalnego obrotu produktami leczniczymi oraz zapewnienia ich dostępności, kierownik 
Działu Nadzoru WIF wyjaśnił, że nowelizacje z 19 grudnia 2014 r. oraz z 9 kwietnia 2015 r. 
usunęły część luk w Prawie farmaceutycznym, dając organom Inspekcji więcej narzędzi 
zwłaszcza w zakresie zwalczania niedozwolonej reklamy aptek oraz zakazanego zbywania 
produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni 
farmaceutycznej, innej aptece lub punktowi. Jednak od ww. okresu, kontrole ujawniły 

                                                           
11 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 788 ze zm.). 
12 Treść przepisu art. 127 Prawa farmaceutycznego przed dniem 12 lipca 2015 r. przewidywała grzywnę, karę 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 za podejmowanie działalności w zakresie prowadzenia 
hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia. Po tym dniu, naruszenie to objęte zostało jedynie karą pieniężną  
w wysokości do 500 tys. zł.  
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kolejne możliwości zbywania produktów leczniczych, tym razem poprzez przychodnie 
lekarskie (dalej do hurtowni farmaceutycznych) na podstawie wystawianych zapotrzebowań 
na określone produkty, często z listy leków zagrożonych brakiem dostępności.  

Art. 68 ust. 7 Prawa farmaceutycznego daje delegację właściwemu ministrowi do określenia 
w formie rozporządzenia wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie 
dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, uwzględniając rodzaj 
udzielanego świadczenia. Jednocześnie zapis ten nie daje jednoznacznej odpowiedzi czy 
przedmiotowy wykaz ogranicza rodzaj przepisywanych produktów leczniczych na 
zapotrzebowaniach kierowanych do aptek ogólnodostępnych. Brak jednoznaczności 
pozwala podmiotom leczniczym interpretować sytuację jako możliwość zamawiania 
każdego produktu a aptekom możliwość realizacji każdego zamówienia. Dodatkowo 
sytuację komplikuje fakt, że najczęściej ten sam podmiot jest właścicielem hurtowni 
farmaceutycznej i przychodni lekarskiej składającej zamówienia w aptece. Ustawowe 
utworzenie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do realizacji poprzez 
zamieszczenie ich na zapotrzebowaniu kierowanym do aptek ograniczyłoby wypływ leków 
traktowanych jako deficyty.  

W złożonych wyjaśnieniach kierownik Działu Nadzoru WIF zaproponował poddanie pod 
rozwagę wyłączenia konieczności stosowania przepisu art. 84c ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej (dot. możliwości wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia  
i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów) przy kontrolach 
prowadzonych w trybie art. 37at ust. 6 Prawa farmaceutycznego. Pozwoliłoby to usprawnić 
postępowanie kontrolne poprzez uniemożliwienie kontrolowanemu wykorzystywania 
kruczków prawnych celem przedłużenia niedozwolonej działalności np. w zakresie 
określonym w art. 94a ust. 1 i art. 86a Prawa farmaceutycznego.  

Do realizacji zadań merytorycznych wynikających z Prawa farmaceutycznego konieczne 
jest zatrudnienie pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych najczęściej 
odpowiadającym kierownikom aptek ogólnodostępnych. Rynek pracy wymusza 
zaproponowanie tym osobom wynagrodzeń w skali znacznie przekraczającej kwotę 
przewidzianą na etat kalkulacyjny. Dotyczy to zwłaszcza inspektorów farmaceutycznych, 
którzy z uwagi na posiadanie kwalifikacji określonych w art. 88 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, 
powinni otrzymywać wynagrodzenie porównywalne ze wspomnianymi kierownikami aptek. 
Ogółem na płace przeznaczone jest około 62% budżetu jednostki. Kwota wyasygnowana na 
wynagrodzenia nie pozwala na podwyższenie wynagrodzeń inspektorom farmaceutycznym 
oraz na zatrudnienie dodatkowych osób.  
Poziom zatrudnienia (9 inspektorów farm.) determinowany przedstawionymi wyżej 
okolicznościami, nie pozwala realizować w pełnym zakresie przypisanych zadań 
ustawowych, zwłaszcza kontrolnych. Wynika to zarówno z faktu, że właściwość miejscowa 
Inspektoratu w Poznaniu obejmuje obszar około 30 tys. km2 oraz z liczby nadzorowanych 
jednostek sektora farmaceutycznego (około 1850 podmiotów gospodarczych, w tym około 
1400 aptek ogólnodostępnych i około 150 punktów aptecznych). Z powyższego wynika, że 
na jednego inspektora farmaceutycznego przypada około 200 podmiotów, co uniemożliwia 
ich stałe i skuteczne monitorowanie, w tym prowadzenie kontroli merytorycznych 
przynajmniej raz na trzy lata. W powyższym zestawieniu nie uwzględniono sieci 
ogólnohandlowej (sklepy spożywcze, markety, stacje paliw), gdzie również prowadzony jest 
obrót produktami leczniczymi. 

(dowód: akta kontroli str. 452-457) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na braku realizacji planu kontroli za 2016 r. – skontrolowano 
51% z zaplanowanych placówek. Zagrożona również pozostaje realizacja planu kontroli na 
2017 r., która na koniec III kwartału wynosiła również 51% planu. Przyczyną powyższego 
były problemy kadrowe oraz duże zaangażowanie inspektorów farmaceutycznych  
w prowadzone postępowania administracyjne. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Nadzór nad obrotem aptecznym produktami leczniczymi sprawowany był w latach 2016-
2017 w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami. W szczególności 
Wojewódzki Inspektorat podejmował niezwłocznie działania w związku z otrzymanymi 
informacjami o nielegalnym obrocie produktami leczniczymi, prawidłowo i rzetelnie 
prowadził czynności kontrolne oraz informował właściwe organy o stwierdzonych 
naruszeniach prawa. Z uwagi na ograniczenia kadrowe oraz liczne postępowania 
administracyjne, nie zrealizowano planu kontroli za 2016 r., a plan na 2017 r. również nie 
zostanie w pełni zrealizowany. 

2. Monitorowanie dostępności produktów leczniczych 

2.1. W okresie objętym kontrolą WIF prowadził począwszy od dnia 23 lipca 2015 r., 
monitorowanie dostępności produktów leczniczych w związku z pismem Głównego 
Inspektora z dnia 22 lipca 2015 r.13, w którym 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.14 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 Polskiej15. 

Jednocześnie na polecenie GIF16 na stronie BIP Inspektoratu w dniu 31 lipca 2015 r. 
zamieszczono komunikat skierowany do wszystkich kierowników aptek dotyczący dwóch 
obowiązków: 

1) przekazywania do GIF kopii odmowy realizacji zapotrzebowania na produkty 
lecznicze zagrożone dostępnością17, 

2) przekazywania do WIF w formie pisemnej lub w formie elektronicznej informacji  
o braku dostępności produktów leczniczych wydawanych na receptę, środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego 
objętych refundacją. 

W WIF zadania z zakresu monitorowania zgłoszeń braku dostępności oraz przekazywania 
cotygodniowych raportów do GIF, a także ustalanie przyczyn braku dostępności, czyli 
czynności wymienione w art. 95a Prawa farmaceutycznego, powierzone były pracownikom 
Działu Nadzoru.  

Z uwagi na brak uruchomienia Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami 
Leczniczymi (dalej: ZSMOPL), o którym mowa w art. 72a Prawa farmaceutycznego od dnia 
4 sierpnia 2015 r. gromadzono materiał, którego źródłem były informacje o braku 
konkretnych produktów leczniczych przekazywane codziennie do WIF przez apteki 
ogólnodostępne drogą elektroniczną. Wiadomości elektroniczne odbierano i na ich 
podstawie liczono „z natury” brak dostępności poszczególnego produktu leczniczego, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. 
Liczba zgłoszeń ww. produktów umieszczona była w arkuszu kalkulacyjnym w postaci 
cotygodniowego raportu do GIF. Pierwszy raport został wysłany 6 sierpnia 2015 r.  

Następnie za okres od 30 czerwca 2016 r. do dnia zakończenia niniejszej kontroli do 
gromadzenia zgłoszeń braku dostępności leków oraz sporządzania cotygodniowych 
raportów wykorzystywany był udostępniony Inspektoratowi program „FASOWACZ”. 
Program odbiera informacje o brakach od aptek, automatycznie je przetwarza i generuje 
raport do GIF. 

                                                           
13 GIF-N-0740/15/MP/15. 
14 Znak: PLD.46435.153.2005. 
15 Dalej: obwieszczenie w sprawie produktów zagrożonych brakiem dostępności. 
16 Pismo z dnia 3 lipca 2015 r. nr GIF-P-L-076/185-1/PSZ/15 
17 Określone obwieszczeniem Ministra Zdrowia zawierającym wykaz produktów leczniczych zagrożonych 
brakiem dostępności na terytorium RP, o którym mowa w art. 78a ust. 14 Prawa farmaceutycznego. 

Ocena cząstkowa 
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W odniesieniu do aptek szpitalnych, które codziennie wysyłają do WIF informacje  
o brakach, na podstawie art. 95a ust. 3 Prawa farmaceutycznego, Inspektorat ustalał 
przyczyny braku dostępności wysyłając zapytania drogą mailową do hurtowni 
farmaceutycznych. Informacje te były na bieżąco przekazywane w raportach do GIF. 

(dowód: akta kontroli str. 88-280, 408-438) 

W sprawie oceny przygotowania aptek do wdrożenia ZSMOPL kierownik Działu Nadzoru 
WIF wyjaśnił, że z informacji jakie udzieliło przedsiębiorstwo informatyczne oraz z wiedzy 
pozyskanej w trakcie kontroli aptek wynika, że sprzęt komputerowy posiadany przez apteki 
jak i infrastruktura informatyczna jest zdolna do obsługi ewentualnej aplikacji programowej 
związanej z przesyłem danych do ZSMOPL. Uruchomienie systemu nie będzie się wiązać  
z zasadniczą przebudową techniczną w obrębie posiadanego sprzętu przez apteki, ale 
wskazane jest posiadanie odpowiedniego i odpowiednio zabezpieczonego łącza 
internetowego. Brakującym elementem jest brak wytycznych określających warunki 
podłączenia oraz szczegóły określające formaty plików i innych uwarunkowań związanych  
z transmisją danych. 

(dowód: akta kontroli str. 450-451) 

2.2. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Inspektorat odnotował 135,8 tys. 
zgłoszeń przekazanych przez 288 aptek ogólnodostępnych. Łącznie w tym czasie 
przekazano do GIF 51 tygodniowych raportów.  

W okresie od 1 stycznia do 1 listopada 2017 r. w Inspektoracie odnotowano 22,5 tys. 
zgłoszeń przekazanych przez 188 aptek. Łącznie w tym czasie przekazano do GIF 42 
tygodniowe raporty.  

Najczęściej zgłaszanymi grupami leków (w różnych postaciach i dawkach) były: insuliny, leki 
przeciwzakrzepowe oraz przeciwastmatyczne, a także środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 447-449) 

W 2016 r. odnotowano 256 zgłoszeń (maili) braku leków pochodzących z aptek szpitalnych, 
o których mowa art. 95a ust. 3 Prawa farmaceutycznego. Z kolei liczba tych zgłoszeń  
w 2017 r. wzrosła ponad siedmiokrotnie – 1891 zgłoszeń. Zgłoszenia braków w 2016 r. 
dotyczyły 87 pozycji produktów leczniczych (w różnych dawkach i postaciach), podczas gdy 
w 2017 r. lista ta powiększyła się do 399 pozycji leków.  

W celu ustalenia dostępności lub przyczyn braku dostępności Inspektorat kierował 
zapytania drogą elektroniczną do hurtowni farmaceutycznych. Zgłoszenia oraz uzyskane 
odpowiedzi dotyczące dostępności przesyłano do GIF. 

(dowód: akta kontroli str. 93-149, 461-470) 

W okresie objętym kontrolą w WIF odnotowano przypadki zaistnienia sytuacji określonej  
w art. 95a ust. 2 Prawa farmaceutycznego, tj. zgłoszenia w ciągu 3 dni braku dostępności 
produktów w co najmniej 5% aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie 
województwa. Zgłoszenia te w głównej mierze dotyczyły następujących produktów 
leczniczych: Berodual, Clexane, Fragmin, Humalog, Indix, Madopar, Miflonide, Xarelto. 

Każdorazowo WIF w przekazywanych raportach wskazywał przyczyny braku dostępności 
tych leków (art. 95a ust. 4 Prawa farmaceutycznego). 

(dowód: akta kontroli str. 190-269, 408-438) 

Najczęściej podawane przez placówki apteczne przyczyny braku dostępności produktów 
leczniczych, w szczególności te dotyczące braku leków zgłaszanych przez co najmniej 5% 
aptek z terenu województwa,  były następujące: 

• produkt niedostępny w sprzedaży,  
• chwilowy brak produktu, dostawa w drodze, 
• tymczasowy brak towaru w magazynie lokalnym, 
• ograniczenie dostaw przez producenta, 
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• brak dostępności u producenta. 

(dowód: akta kontroli str. 408-438, 471-472) 

2.3. W okresie objętym kontrolą WIF zidentyfikował przypadki nabywania, przez podmiot 
wykonujący działalność leczniczą, produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności  
w ilościach i asortymencie budzącym wątpliwości ich wykorzystania w ramach wyłącznie 
ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej. W każdym przypadku ujawnienia 
dokumentów (zapotrzebowania) świadczących o sprzedaży z aptek ogólnodostępnych 
punktów aptecznych do podmiotów wykonujących działalność leczniczą (np. NZOZ) tych 
leków, Wojewódzki Inspektor informował właściwy miejscowo organ rejestrowy, tj. wojewodę 
celem podjęcia działań nadzorczych określonych w art. 111a ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej18.  

W okresie objętym kontrolą przekazano informacje do trzech Wojewodów: 

• Mazowieckiego – osiem pism wskazujących na sprzedaż do 10 różnych 
przychodni, 

• Wielkopolskiego – cztery pisma wskazujące na sprzedaż do 3 różnych przychodni, 
• w jednym przypadku do Wojewody Śląskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 288-347) 

Efekty współpracy WIF z Wojewodami w zakresie wykrywania nielegalnego obrotu lekami 
przedstawiono w pkt 3.4. niniejszego wystąpienia. 

 

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

 

Inspektorat rzetelnie wywiązywał się z obowiązków prowadzenia monitorowania 
dostępności produktów leczniczych w miarę posiadanych możliwości technicznych,  
w szczególności poprzez przekazywanie do GIF cotygodniowych raportów o zgłaszanych 
przez apteki brakach w dostępności leków oraz ustalanie przyczyn tych braków. 

 

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 porozumienia 
zawarte przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego19: 

- 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 z Prezesem 
Naczelnej Rady Aptekarskiej;  

- porozumienie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy organów 
Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z organami kontroli skarbowej, zawarte  
z 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; 

                                                           
18 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm. 
19 https://www.gif.gov.pl/pl/wspolpraca-instytucjona/wspolpraca-krajowa/porozumienia/128,Porozumienia.html  
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- porozumienie z dnia 23 grudnia 2013 r. o współpracy pomiędzy Inspekcją Transportu 
Drogowego i Inspekcją Farmaceutyczną, zawarte z Głównym Inspektorem Transportu 
Drogowego.  

Porozumienia te dotyczyły zasad ogólnej współpracy, wymiany informacji i dokumentów, 
składania sprawozdań.  

Ponadto, w dniu 20 grudnia 2017 r. WIF zawarł odrębne porozumienie z dyrektorem Izby 
Administracji Skarbowej w Poznaniu mające na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego 
współdziałania, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących 
przywozu z zagranicy i wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium kraju produktów 
leczniczych oraz kontroli obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i 
prekursorami kategorii 1 i 4, poprzez: przeprowadzanie czynności kontrolnych, wymianę 
informacji oraz szkolenia i wymianę doświadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 439-443) 

3.2. Zakres realizacji i efekty współpracy z organami ścigania w zakresie stwierdzonych 
naruszeń prawa opisano w pkt 1.6. niniejszego wystąpienia. 

3.3. Wojewódzki Inspektor korzystał z uprawnień wynikających z art. 34b ust. 3 pkt 4d 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej20, w związku z notą sygnalizacyjną 
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu dotyczącą odwróconego łańcucha 
dystrybucji produktów leczniczych (tj. sprzedaży takich produktów przez siedem aptek 
ogólnodostępnych na rzecz hurtowni farmaceutycznej). Organ kontroli skarbowej odmawiał 
przekazania WWIF kopii faktur, przekazując jednocześnie informacje zawierające dane  
o zgromadzonych w aktach kontroli faktur dokumentujących sprzedaż produktów 
leczniczych przez aptekę ogólnodostępną na rzecz hurtowni farmaceutycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 371-404) 

Ponadto WWIF informował Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo o efektach 
kontroli przeprowadzonych w 5 aptekach ogólnodostępnych, w związku z postępowaniem 
podatkowym prowadzonym wobec podmiotu prowadzącego hurtownię farmaceutyczną oraz 
przychodnię lekarską. 

(dowód: akta kontroli str. 371-404) 

3.4. W zakresie wykrywania nielegalnego obrotu lekami Wojewoda Wielkopolski dwukrotnie 
zorganizował spotkanie (23 listopada oraz 15 grudnia 2017 r.), w którym poza służbami 
Wojewody i przedstawicielem WIF uczestniczyli również przedstawiciele Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
w Poznaniu, w drugim spotkaniu – również przedstawiciele Prokuratury Okręgowej  
w Poznaniu oraz Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.  

Celem było ustalenie kierunków działania wobec podmiotów, co do których zachodzi 
podejrzenie, że wbrew zakazowi art. 87 ust. 5 Prawa farmaceutycznego, zbywają produkty 
lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 
medyczne zagrożone brakiem dostępności. Wśród problemów związanych z ujawnianiem 
tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych uczestnicy spotkania 
wskazywali m.in.: 

• brak informacji o zbyciu przez podmiot leczniczy produktów leczniczych (informacja 
o nabyciu takich produktów nie stanowi podstawy do wszczęcia kontroli w trybie 
art. 111a ustawy o działalności leczniczej, 

• brak uprawnień wojewody do weryfikacji dokumentów księgowych podmiotu 
leczniczego, a tym samym skutecznej egzekucji i możliwości nakładania kary 
pieniężnej, 

                                                           
20 Dz. U. z 2016 r. poz. 720, ze zm. Ustawa uchylona z dniem 1 marca 2017 r. 
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• migracje podmiotów prowadzących działalność leczniczą pomiędzy 
województwami, co uniemożliwia przeprowadzenie czy kontynuowanie podjętych 
już czynności kontrolnych, 

• brak przepływu informacji i koordynacji kontroli pomiędzy organami posiadającymi 
uprawnienia do kontroli hurtowni farmaceutycznych, aptek i podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, 

• znacznie utrudnione dowodzenie w procesie karnym w sytuacji prowadzenia przez 
jednego przedsiębiorcę hurtowni farmaceutycznej i podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. 

W wyniku tych spotkań zaproponowano m.in. podpisanie porozumienia dotyczącego 
systematycznej wymiany informacji i koordynacji działań kontrolnych przez wszystkie 
uprawnione do kontroli instytucje, a także wnioskowanie o zmiany legislacyjne w zakresie 
przepisów regulujących właściwą dystrybucję leków. 

(dowód: akta kontroli str. 281-287) 

W ramach współpracy z wojewodami WIF podejmował również działania informacyjne 
opisane w pkt 2.3. niniejszego wystąpienia – odnośnie podejrzenia zbywania leków 
zagrożonych dostępnością przez podmioty prowadzące działalność leczniczą. Ich efekty 
były następujące: 

1) Wojewoda Śląski nie podjął kontroli podmiotu prowadzącego działalność leczniczą,  
z uwagi na to, że w jego ocenie informacje przekazane przez WIF nie stanowiły informacji,  
o której mowa w art. 87 ust. 6 Prawa farmaceutycznego, tj. o zbywaniu przez podmiot 
produktów leczniczych. Ponadto, podmiot widniał również w rejestrze hurtowni 
farmaceutycznych i w ocenie wojewody, to organ uprawniony do kontroli hurtowni 
farmaceutycznej powinien zweryfikować, czy poprzez przesunięcia międzymagazynowe nie 
następuje faktycznie sprzedaż produktów zakupionych na potrzeby przychodni finalnie 
przez hurtownie farmaceutyczną. 

(dowód: akta kontroli str. 288-291) 

2) Z informacji uzyskanych od Wojewody Mazowieckiego wynikało, że w sytuacjach,  
w których WIF przekazał jedynie kopie zapotrzebowania na produkty lecznicze (bez kopii 
faktury) kontrole nie były wszczynane, gdyż w ocenie Wojewody nie stanowi to dowodu, iż 
placówki faktycznie nabyły wyszczególnione produkty lecznicze – dotyczyło to dwóch 
przychodni wskazanych w czterech pismach WIF. 

W kolejnych dwóch przychodniach Wojewoda nie przeprowadził kontroli, gdyż na dzień 
przekazania informacji podmioty były już wykreślone z rejestru. Jednakże jeden z nich 
ponownie zarejestrował się pod inną nazwą i Wojewoda przeprowadził kontrolę  
w nowoutworzonym podmiocie. W wyniku tej kontroli wszczęto postępowania 
administracyjne w kierunku nałożenia kary pieniężnej oraz skierowano zawiadomienie do 
prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uczestniczenia w nielegalnym obrocie 
lekami. 

W efekcie kontroli Wojewody przeprowadzonych w kolejnych pięciu podmiotach 
prowadzących dzielność leczniczą: w jednym przypadku wymierzono karę pieniężną  
w wysokości 55,9 tys. zł, w dwóch przypadkach prowadzone jest postępowanie 
administracyjne w kierunku nałożenia kary pieniężnej, w pozostałych dwóch przekazano 
protokoły kontroli do podpisania. Ponadto do Prokuratury Okręgowej w Warszawie 
skierowano dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tzw. odwróconego 
łańcucha dystrybucji. 

3) Wojewoda Wielkopolski przeprowadził w dwóch przychodniach kontrole doraźne, jedna 
z przychodni została wykreślona z rejestru przed przekazaniem informacji z WIF. W toku 
kontroli w przychodniach nie potwierdzono, iż zamawiane leki wykorzystywane były do 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w dokumentacji medycznej nie stwierdzono 
informacji o wypisywaniu leków, a w jednej z przychodni w kontrolowanym okresie nie 
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przyjmowano pacjentek. Po zakończeniu jednej z kontroli Wojewoda wydał zalecenia 
pokontrolne.  

Ponadto Wojewoda Wielkopolski dwukrotnie informował Ministerstwo Zdrowia21  
o problemach w prowadzeniu kontroli na w oparciu o art. 111a ustawy o działalności 
leczniczej, na podstawie informacji o nabyciu, a nie zbyciu leków przez podmiot leczniczy. 
W przypadku jednego podmiotu leczniczego w dniu 17 sierpnia 2015 r. Wojewoda skierował 
zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Poznaniu. Postanowieniem Sądu Rejonowego 
w Poznaniu, postanowienie o umorzeniu dochodzenia zostało utrzymane w mocy. 

(dowód: akta kontroli str. 288-347) 

W celu zapewnienia skuteczności podejmowanych działań nadzorczych przez właściwego 
wojewodę, Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę przekazywania kompletu 
posiadanej dokumentacji stanowiącej podstawę kierowania zawiadomień. 

3.5. W wyniku kontroli przeprowadzonych w nadzorowanych placówkach, WWIF informował 
Prezesów właściwych Okręgowych Izb Lekarskich22 (dalej: OIL) o stwierdzeniu przypadków 
sprzedaży produktów leczniczych do podmiotów prowadzących działalność leczniczą  
w ilości i asortymencie budzącym wątpliwości ich wykorzystania w ramach wyłącznie 
ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej na zapotrzebowanie podpisane przez 
poszczególnych lekarzy. Zakupione produkty lecznicze były zagrożone brakiem dostępności 
i najczęściej są przedmiotem wywozu poza granice Polski.  

W wyniku powyższego, Izby Lekarskie sprawy przekazywały właściwym rzecznikom 
odpowiedzialności zawodowej, którzy wszczynali postępowania wyjaśniające, w wyniku 
których: 

• przygotowywane jest postanowienie o przedstawieniu zarzutów lekarzowi 
podpisującemu zapotrzebowania na produkty lecznicze (OIL Łódź), 

• sprawę o naruszenie przez lekarza zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej przekazano do 
Naczelnego Sądu Lekarskiego (OIL Lublin), 

• sprawę przekazano organom ścigania, do momentu rozstrzygnięcia zawieszono 
postępowanie wyjaśniające (OIL Bydgoszcz), 

• w stosunku do jednego z lekarzy toczy się postępowanie przed Okręgowym 
Sądem Lekarskim, a dwóch innych Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające 
(OIL Katowice), 

• postępowanie wyjaśniające umorzono (OIL Poznań), 
• sześć spraw zostało przekazanych przez Rzecznika do właściwej Prokuratury 

Rejonowej (OIL Warszawa). 

(dowód: akta kontroli str. 348-370) 

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

Wojewódzki Inspektor w ramach posiadanych kompetencji właściwie realizował współpracę 
z innymi organami i instytucjami w zakresie wykrywania nielegalnego obrotu lekami,  
w szczególności podejmował działania nadzorcze w wyniku uzyskanych informacji oraz 
przekazywał informacje o stwierdzonych podejrzeniach naruszeń prawa. Jako przykład 
dobrej praktyki należy wskazać liczne zgłoszenia kierowane do właściwych okręgowych izb 
lekarskich, których efektem były postępowania przed rzecznikami odpowiedzialności 
zawodowej lekarzy, a w niektórych przypadkach również przed sądem lekarskim. 

                                                           
21 Pisma nr PS-IV.9611.133.2015.22 z dnia 17.08.2015 r. oraz nr PS-IV.9611.29.2017.27 z 23.02.2017 r. 
22 Izby lekarskie w Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy, Lublinie i Łodzi. 
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IV. Wniosek 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli23, wnosi o pełną realizację planów kontroli. 

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 Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 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. 

 

Zielona Góra, dnia … stycznia 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy: 

Natalia Kajzer 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 

Dyrektor 

Zbysław Dobrowolski 

 

 

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

 

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

Podpis podpis 

  

 

Andrzej Misa 

specjalista kontroli państwowej 

 

 

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

Podpis 
 

 

 

                                                           
23 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.  
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