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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/17/068 – Finansowanie produkcji radiofarmaceutyków ze środków publicznych1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy  Emil Wojak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LBY/38/2017 z 23 lutego 2017 r.  

 Andrzej Przybylski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

kontroli nr LBY/37/2017 z 23 lutego 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,  

ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz2  

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Janusz Kowalewski – Dyrektor Centrum Onkologii3 

(dowód: akta kontroli str. 40-45; 212-214) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że decyzje o uruchomieniu produkcji 

radiofarmaceutyków, a następnie o jej stopniowym rozszerzaniu, podjęto w oparciu 

o rzetelne rozeznanie zapotrzebowania, z uwzględnieniem spodziewanych korzyści 

i kosztów. Doprowadziły one do znaczącego poszerzenia zakresu nowoczesnej 

diagnostyki chorób nowotworowych w działalności Centrum Onkologii. 

NIK negatywnie ocenia natomiast fakt wykorzystywania w badaniach 

diagnostycznych PET ośmiu wytwarzanych radiofarmaceutyków5, dla których 

Centrum nie posiadało pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktami 

leczniczymi oraz zezwolenia na wytwarzanie, wymaganych przepisami ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne6 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty7.  

Do 2008 r. Centrum Onkologii prowadziło inwestycje ze środków własnych, przy 

akceptacji podejmowanych działań przez Ministra Zdrowia oraz Kujawsko-Pomorski 

Oddział Wojewódzki NFZ. Środki publiczne otrzymane z Ministerstwa Zdrowia8 na 

produkcję radiofarmaceutyków CO wydatkowało na zakupy sprzętu i urządzeń 

określonych w zawartych umowach. Centrum nie wywiązało się natomiast 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2007 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem działań i zdarzeń 
zaistniałych we wcześniejszym okresie, w przypadku gdy miały wpływ na działalność objętą kontrolą. 
2 Dalej „Centrum Onkologii”, „Centrum” lub „CO”. 
3 Dalej „Dyrektor”, od 5 maja 2015 r.; wcześniej od 11 grudnia 2014 r. do 4 maja 2015 r. zastępował Dyrektora CO. Poprzednio 

od 11 marca 1996 r. do 26 listopada 2014 r. Dyrektorem CO był Zbigniew Pawłowicz.  
4 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. 
5 18F-FDG, 18F-FLT, 18F-FET, 18F-F-NaF, 11C-Cholina, 11C-Octan, 11C-Metionina, 11C-PIB. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, zwanej dalej: „Prawo farmaceutyczne”. 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm., zwanej dalej: „ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty”. 
8  Dalej „MZ”. 
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z zobowiązania określonego w umowie o dofinansowanie zawartej 8 września 

2010 r. z Ministrem Zdrowia9, dotyczącego uruchomienia produkcji 

radiofarmaceutyku FDG10 w wyznaczonym terminie (do końca 2011 r.). Pozwolenie 

na dopuszczenie do obrotu tego preparatu Centrum Onkologii uzyskało dopiero 

31 maja 2016 r., tj. 4 lata i 5 miesięcy po terminie wskazanym w umowie z MZ. Do 

czasu kontroli NIK Centrum Onkologii nie uzyskało certyfikatu GMP dla produkcji 

radiofarmaceutyku FDG POZYTON.  

W wyniku kontroli stwierdzono ponadto nieprawidłowości polegające 

w szczególności na: 

 złożeniu do MZ nierzetelnego sprawozdania merytorycznego, niezgodnego ze 

stanem faktycznym, w szczególności pod względem czasu zainstalowania 

i uruchomienia aparatury medycznej zakupionej ze środków otrzymanych 

z Ministerstwa Zdrowia, 

 niezasadnej wypłacie wykonawcy 72 570 zł z tytułu realizacji umowy, pomimo że 

warunek wypłaty określony w tej umowie nie został spełniony. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie decyzji o uruchomieniu produkcji radiofarmaceutyków 

1.1. W 2001 r. w Regionalnym Centrum Onkologii11 powstał Zespół ds. 

opracowania projektu utworzenia pierwszego w Polsce ośrodka pozytonowej 

tomografii emisyjnej12 i wdrożenia tych badań do praktyki klinicznej. Celem projektu 

było utworzenie kompletnego ośrodka diagnostyki PET-CT13. Rada Społeczna RCO 

17 lipca 2001 r. pozytywnie zaopiniowała plan restrukturyzacji i strategii rozwoju 

RCO na lata 2002-2005, w tym zakup pozytonowego tomografu emisyjnego wraz 

z cyklotronem jako rozszerzenie technologii diagnostycznej Zakładu Medycyny 

Nuklearnej14. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 października 2001 r. 

wyraził zgodę na realizację inwestycji15. 

 (akta kontroli, str. 148-153) 

Biznesplan dla Pracowni PET ZMN opracowano w 2001 r. W uzasadnieniu 

inwestycji podano m.in., że RCO jest nowoczesnym ośrodkiem zapewniającym 

wysoki standard skojarzonego leczenia nowotworów (chirurgia, radioterapia 

i chemioterapia), jako jedyny ośrodek onkologiczny w Polsce posiadał Certyfikat 

Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia16. Zaznaczono, 

że rolę głównego radiofarmaceutyku do badań onkologicznych będzie pełnił  
18F-FDG17, a projektowane centrum PET powinno mieć również możliwości syntezy 

                                                      
9 W ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (dalej NPZChN), określonego ustawą z dnia 
1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. Nr 143, 
poz. 1200 ze zm.). 
10 Dla produkowanego w wyniku ww. inwestycji radiofarmaceutyku przyjęto nazwę własną „FDG POZYTON”. 
11 Dalej „RCO”, od 28 sierpnia 2003 r. pod nazwą „Centrum Onkologii”. 
12 Dalej „Pracownia PET”. 
13 Ośrodek miał posiadać: cyklotron, laboratorium produkcji radiofarmaceutyków oraz skaner PET-CT - urządzenie 

pozwalające na połączenie dwóch metod diagnostycznych: klasycznej tomografii komputerowej (CT) oraz pozytonowej 
tomografii emisyjnej (PET). 

14 Dalej „ZMN”. 
15 Uchwałą Nr 63/446/2001. Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego 
podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
16 Uzyskany 17 maja 2000 r. 
17 Fludeoksyglukoza, pochodna glukozy oznakowana fluorem -18F.  
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i stosowania innych radiofarmaceutyków znakowanych fluorem 18F oraz węglem 11C. 

„Precyzyjne określenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, wybór 

właściwej strategii terapeutycznej oraz wczesna ocena skuteczności leczenia 

zwiększają szanse pacjenta na powrót do zdrowia. Innym efektem właściwie 

prowadzonej diagnostyki jest ekonomizacja działań medycznych”18. Biznesplan 

zawierał dane dotyczące wykazu powierzchni niezbędnych pomieszczeń, 

wymaganego wyposażenia, liczby zatrudnionych osób, terminu realizacji inwestycji: 

od maja 2001 r. do września 2002 r. Założono, że w latach 2002-2004 

funkcjonowanie Pracowni PET winno być finansowane przez MZ. Miało to pozwolić 

na dostęp do badań dla pacjentów z różnych ośrodków onkologicznych w kraju, 

urealnienie kosztów procedur oraz monitorowanie przez MZ zapotrzebowania  

i celowości tego rodzaju badań. W dalszym okresie zakładano współfinansowanie 

lub całkowite finansowanie badań PET przez regionalne kasy chorych19. Produkcja 

radiofarmaceutyków w organizowanej Pracowni PET miała spełniać normy GMP20 

dla przemysłu farmaceutycznego pod względem warunków lokalowych, 

wyposażenia technicznego, kwalifikacji personelu i systemu jakości. Planowano 

wystąpić o uzyskanie rejestracji preparatu i zgody na sprzedaż 

radiofarmaceutyków21. Szacunkową wielkość dostaw dla innych odbiorców 

określono na minimum 12 porcji FDG tygodniowo.  

Dla oceny inwestycji przyjęto 10-letni okres (2002-201222). Koszty oszacowano na 

podstawie przewidywanych kosztów operacyjnych zmiennych23 oraz kosztów 

stałych niezależnych od wielkości sprzedaży. Nakłady inwestycyjne na zakup 

aparatury i wyposażenia Pracowni PET zostały oszacowane na 28 686 tys. zł.  

(akta kontroli, str. 87-147) 

Do prognoz sprzedaży przyjęto liczbę przeprowadzonych badań24 oraz wartość 

sprzedaży radiofarmaceutyków odbiorcom zewnętrznym, nie podano jednak 

zakładanej rocznej liczby dawek i ceny za dawkę, a wartość sprzedaży 

„zewnętrznej” radiofarmaceutyków określono w całym okresie na „0,00 zł”. Prognozy 

finansowe przy przyjętych założeniach wykazały, że w przypadku zaciągnięcia 

kredytu inwestycyjnego konieczny będzie dodatkowo kredyt obrotowy, w celu 

obsługi zadłużenia.  

(akta kontroli, str. 123 -128; 139) 

1.2. Analiza SWOT – silnych i słabych stron wynikających z bezpośredniej 

działalności Pracowni PET oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia – 

potwierdzały słuszność utworzenia i dobre perspektywy dla funkcjonowania 

jednostki. Za silne strony uznano m.in. specjalistyczną kadrę medyczną, 

                                                      
18 W wyniku stosowania badania PET można zrezygnować z nieefektywnych procedur terapeutycznych, które są jednocześnie 
kilkukrotnie droższe od badań PET. 
19 Dalej „RKCH”. 
20 Ang. Good Manufacturing Practice, Dobre Praktyki Wytwarzania, określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dz. U. z 2015 r. poz. 1979.ze zm. 
21 Sprzedaż FDG jest realna przy zapewnieniu dostarczenia preparatu w czasie do 3 godzin ze względu na jego malejącą 
aktywność. Ośrodki medycyny nuklearnej będące w zasięgu transportu samochodowego to Poznań, Gdańsk, Łódź, po 4 
porcje FDG tygodniowo do każdego z ww. ośrodków, lotniczy Warszawa, posiadający kilka zakładów medycyny nuklearnej 
wyposażonych w odpowiedniej klasy sprzęt (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, WAM, Akademia Medyczna)- opłacalny w 
przypadku 12 porcji. 
22 Przy czym w okresie od września do grudnia 2002 r. przyjęto, że Pracownia wykorzysta 75% zakładanej rocznej wydajności. 
23 Zmieniających się wprost proporcjonalnie do liczby obsłużonych pacjentów. 
24 Refundowane przez MZ i w przyszłości przez RKCh – przyjęto: w 2002  r. 506 badań pacjentów oraz od 2003 r. do 2012 r. 
corocznie po 2 025 badań; do analizy nie przyjęto żadnej ilości sprzedaży radiofarmaceutyku odbiorcom zewnętrznym. 
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kompleksowy obiekt medyczny, certyfikat akredytacji, najnowocześniejszy sprzęt 

medyczny, istniejący ZMN, wysoką rentowność usług, program naukowy, możliwość 

realizacji usług w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego. Słabymi stronami 

przedsięwzięcia były wysokie nakłady finansowe, „uzależnienie” od liczby usług 

zakontraktowanych przez MZ lub RKCh.   

(akta kontroli, str. 129; 724-725) 

1.3. Dyrektor RCO 25 kwietnia 2002 r. poinformował Ministra Zdrowia, że przy 

udziale Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Nuklearnej zakończono 

prace umożliwiające instalację cyklotronu, skanera PET oraz pełnego wyposażenia 

laboratorium do produkcji radiofarmaceutyków i kontroli jakości w celu uruchomienia 

Pracowni PET w ZMN. W dniu 23 lutego 2003 r. uruchomiono w RCO pierwszą 

w Polsce Pracownię PET-CT. MZ zleciło RCO realizację w 2003 r. programu 

zdrowotnego „Badanie celowości zastosowania Pozytonowej Tomografii Emisyjnej 

(PET-CT) w diagnostyce chorób nowotworowych, choroby niedokrwiennej serca 

i chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz analiza ekonomiczna wdrożenia do 

praktyki klinicznej”. Zakres badań obejmował 690 pacjentów25, które wykonano 

zgodnie z umową; ich koszt wyniósł 4 816 500 zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 87-147; 215,227; 724-725) 

W 2005 r. Zarząd CO stwierdził, iż wykonywana liczba badań PET wyczerpuje 

możliwości pracy jednego skanera. Podjęto decyzję o rozbudowie ZMN26; 

a inwestycję ukończono w październiku 2005 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 154-156) 

W styczniu 2006 r. opracowano plan działań organizacyjnych i operacyjnych dla 

rozwoju Pracowni PET-CT w latach 2006-2008 za 22,0 mln zł27 dla osiągnięcia 

następujących celów:  

 optymalizacji wykorzystania posiadanej infrastruktury, sprzętu i kadry, 

 wytwarzania izotopów krótkożyciowych i użycia innych znaczników poza FDG do 

szerszej diagnostyki klinicznej, 

 realizacji programów badawczych i rozwoju naukowego ośrodka. 

(dowód: akta kontroli, str. 157-181) 

Centrum Onkologii w 2007 r. złożyło do Ministra Zdrowia wniosek o 12,1 mln zł na 

zakup skanera PET-CT z 64-rzędowym tomografem i wysokiej rozdzielczości PET 

ze stacją akwizycyjną i podglądem wykonywanych badań. Wsparcia finansowego 

z MZ nie uzyskano.  

(dowód: akta kontroli, str.182-198) 

1.4. W Programie rozwoju ZMN z Pracownią PET w latach 2009-2011, 

opracowanym w październiku 2008 r., zakładano m.in.: wytwarzanie izotopów 

                                                      
25 Określono liczbę pacjentów i koszt jednostkowy badania: PET całego ciała – 300 pacjentów x 8 000 zł/badanie, PET tułowia 
-300 pacjentów x 6 500 zł/badanie, PET mózgu – 60 pacjentów x 4 800 zł/badanie oraz PET serca – 30 pacjentów x 4 800 
zł/badanie, kwalifikacja 690 pacjentów do programu x 50 zł/pacjent. 
26 Kosztem 2,0 mln zł wybudowano: pomieszczenie pod nowy skaner PET, dwa pomieszczenia dla pacjentów oczekujących na 
badania PET po podaniu radiofarmaceutyku, poczekalnię ogólną, pomieszczenie do opisów, rozbudowano  laboratorium - 
planowano rozszerzenie badań PET o radiofarmaceutyki znakowane węglem 11C. 
27 W 2006 r.: modernizację skanera PET-CT, uruchomienie produkcji węgla 11C oraz syntezy znaczników pochodnych 
węglowych: choliny, octanu, metioniny, ewentualnie mizonidazolu, synteza innych niż (18F)FDG znaczników fluorowych: FLT, 
DOPA, estrogenów, androgenów; przewidywany koszt realizacji ok. 8 mln zł; w 2007 r.: instalację drugiego skanera PET z CT 
40-to warstwowym, wartość ok. 10 mln zł; w 2008 r.: modernizację i doposażenie cyklotronu systemów produkcji 
radiofarmaceutyków oraz systemów kontroli dozymetrycznej i kontroli jakości radiofarmaceutyków, koszt realizacji ok. 4 mln zł. 
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krótkożyciowych innych niż związki fluoru 18F w postaci płynnej i użycie innych 

znaczników poza FDG służących do szerszej diagnostyki klinicznej, a także 

produkcję znaczników PET na potrzeby innych ośrodków PET w Polsce. Zespół 

Pracowni PET-CT dokonał w latach 2006-2008 interpretacji wyników 9 915 badań 

PET, przekraczając optymalną liczbę 2 500 badań rocznie z użyciem jednego 

skanera PET-CT. Na podstawie kolejki oczekujących pacjentów i liczby 

napływających skierowań przewidywano, że w latach 2009-2011 zapotrzebowanie 

na badania wzrośnie do ok. 5 000 rocznie28. Założenia programu, uwzględniając 

wzrastające zapotrzebowanie na badania oraz rozwój w zakresie technologii 

obrazowania i produkcji nowych radiofarmaceutyków znakowanych fluorem 18F, 

węglem 11C i galem 67Ga, uzasadniały – wg opracowania – potrzebę doposażenia 

ZMN w latach 2009-2011. W strategii rozwoju CO na lata 2009-2011 założono 

doposażenie ZMN z Pracownią PET-CT w sprzęt na łączną kwotę 46,2 mln zł29, 

z jednoczesnym rozwojem zawodowym i naukowym kadry, co miało stworzyć 

możliwość utworzenia pierwszego w Polsce uniwersyteckiego ośrodka pozytonowej 

emisyjnej tomografii.  

(dowód: akta kontroli, str. 194-211) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, że decyzje o uruchomieniu produkcji 

radiofarmaceutyków, a następnie o jej stopniowym rozszerzaniu (w zakresie 

rodzajów i wielkości produkcji radioznaczników), podjęte zostały w oparciu 

o rzetelne rozeznanie zapotrzebowania, z uwzględnieniem spodziewanych korzyści 

i kosztów. 

2. Przebieg procesu inwestycyjnego 

2.1. W wyniku podpisania dwóch umów z Ministrem Zdrowia: z 7 lipca 2008 r.30 oraz 

z 8 września 2010 r.31 Centrum Onkologii przystąpiło do realizacji zadań NPZChN 

w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej, obejmujących budowę sieci ośrodków 

PET oraz uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce. 

Przystępując do konkursu, w wyniku którego zawarto umowę z 8 września 2010 r., 

Centrum złożyło ofertę zawierającą oświadczenie o zapoznaniu się ze skrótowym 

opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 

pn. „Tomografia Pozytonowa (PET) - uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku 

FDG w Polsce” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem 

zawartym w w/w załączniku. W załączniku, o którym mowa wyżej, m.in. w określeniu 

celu programu podano, że „(…) kolejnym [po realizowanym w latach 2006-2008 

etapie pn. Tomografia Pozytonowa PET – budowa sieci ośrodków PET – przyp. NIK] 

                                                      
28 Według wiodących ośrodków w USA i UE wykonywanie 12-15 badań PET-CT dziennie na jednym skanerze z ich opisem 
uważa się za górny pułap możliwości. 
29 2009 r.: zakup skanera PET wysokiej rozdzielczości, modernizacja cyklotronu i rozbudowa laboratorium, zakup generatora 
galowego – 23,2 mln zł; 2010 r.: budowa pomieszczeń pod drugi cyklotron i laboratorium, zakup skanera SPECT/CT wraz z 
modernizacją software do obróbki i opisu badań – 5,5 mln zł, 2011 r.: instalacja drugiego cyklotronu, zakup skanera 
SPECT/CT wraz modernizacją software do obróbki i opisu badań – 17,5 mln zł.  Planowano otrzymanie w 2009 r. 5,0 mln zł 
dotacji z MZ,.  
30 nr 4/7/4/2008/12/2977, dalej „Umowa z 7 lipca 2008 r.” 
31 nr 1/7/2/2010/12/954, dalej „Umowa z 8 września 2010 r.” 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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etapem realizacji programu jest uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG 

w Polsce, uwzględniającej możliwość zaopatrywania w radiofarmaceutyk sieć 

ośrodków pełnoprofilowych i satelitarnych PET funkcjonujących w Polsce”. 

(dowód: akta kontroli str. 872-905)  

Kwota dofinansowania ze strony MZ w ramach pierwszej umowy wyniosła 

15 001 814 zł (łączna wartość inwestycji wyniosła ogółem 21 076 753 zł, a środki 

własne stanowiły 6 074 939 zł).  

Kwota dofinansowania w ramach drugiej umowy wyniosła 4 524 050,00 zł (łączna 

wartość inwestycji wyniosła ogółem 5 449 999,99 zł, a środki własne stanowiły 

925 949,99 zł). 

W ramach inwestycji zrealizowanej na podstawie Umowy z 7 lipca 2008 r. 

wykonano: 1) rozbudowę cyklotronu o wiązkę HP do pracy w wersji dwuwiązkowej 

(3 762 149,34 zł), 2) rozbudowę laboratorium radiofarmaceutyków (2 476 501,32 zł), 

3) uruchomienie systemu kontroli dozymetrycznej (496 789,67 zł), 4) doposażenie 

skanera PET-CT z 2003 r. (638 897,00 zł), 5) rozbudowę systemu kontroli jakości 

FDG z wykorzystaniem HPLC (102 415,67 zł), 6) zakup nowego skanera PET-CT 

(13 600 000 zł).  

Na podstawie Umowy z 8 września 2010 r. doposażono laboratorium produkcji 

radiofarmaceutyków (3 400 000 zł) i wykonano system klimatyzacji 

(2 049 999,99 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 57-86; 304-344; 353) 

2.2.1. Centrum Onkologii 30 kwietnia 2008 r. zwróciło się do Dyrektora 

Departamentu Polityki Zdrowotnej w MZ o przyznanie dotacji w wysokości 10 mln zł 

na zakup skanera PET-CT, co miało umożliwić jego instalację w 2008 r. Konsultant 

Krajowy w dziedzinie Medycyny Nuklearnej w piśmie do MZ poparł wniosek CO. 

W dniu 7 lipca 2008 r. zawarto umowę dotyczącą realizacji programu zdrowotnego 

pt. „Tomografia Pozytonowa (PET) – budowa sieci ośrodków (PET)”, stanowiącego 

element NPZChN. Centrum Onkologii – uwzględniając Aneks nr 3 z 30 grudnia 

2008 r. do umowy – terminowo rozliczyło się z realizacji postanowień umownych, 

co było podstawą przekazania przez MZ środków publicznych32.  

 (dowód: akta kontroli, str.57-69; 228-231) 

2.2.2. W ramach Umowy z 8 września 2010 r. CO zobowiązało się do dokonania 

zakupów inwestycyjnych w 2010 r. dla potrzeb uruchomienia produkcji FDG33 oraz 

uzyskania certyfikatu GMP. Umowę zawarto na kwotę nie wyższą niż 4 524 050 zł 

z zastrzeżeniem, że jeśli wartość zakupów przewyższy tę kwotę, nadwyżkę pokryje 

CO ze środków własnych. Jednocześnie ustalono, że udział własny CO będzie nie 

                                                      
32 Umowa z 7 lipca 2008 r. na 5 mln zł z terminem złożenia rozliczenia do MZ do 31 października 2008 r., aneksem nr 1 
z 1 września 2008 r. przesunięto termin do 15 grudnia 2008 r., aneksem nr 2 z 26 listopada 2008 r. zmieniono kwotę do 
15 001 814 zł, aneksem nr 3 z 30 grudnia 2008 r. w związku z uznaniem kwoty 10 001 814 zł przeznaczonej na zakup skanera 
PET-CT uznano za wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2008 i dodano do umowy ust. 5a zapis „rozliczenie 
skanera PET-CT wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym Centrum Onkologii złoży MZ do 15 czerwca 2009 r.” Zakupiono 
zgodnie z umową: układ dwuwiązkowy do cyklotronu, komory do syntezy radiofarmaceutyków, dyspenser do 
radiofarmaceutyków, syntetyzer , stacje robocza do analizy badań PET-CT, system kontroli dozometrycznej, skaner PET-CT, 
sprzęt laboratoryjny. 
33 Stosownie do załącznika nr 1 do umowy środki przeznaczono na zakup: dyspenser fiołkowy, komora  gorąca, syntetyzer , 
detektor elektrochemiczny do HPLC, chromatograf z detektorem, pojemniki na materiały promieniotwórcze, kosze na odpady 
promieniotwórcze, spektrofotometr, źródło jonów do cyklotronu, opór zastępczy do modułu RF w cyklotronie, ph-metr 
elektroniczny, pojemniki transportowe, system do pomiaru czasu połowicznego rozpadu, target HPF, system klimatyzacji, 
monitor skażenia rak i nóg, wyciąg radiochemiczny. 
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niższy niż 15% wartości zakupu inwestycyjnego. Centrum Onkologii zrealizowało 

ustalenia umowy w zakresie zakupów inwestycyjnych. Rozliczenie przesłane 

13 grudnia 2010 r. było podstawą przekazania przez MZ środków publicznych34.  

Sposób realizacji przez CO warunków Umowy z 8.września 2010 r. w zakresie 

złożenia sprawozdania merytorycznego35 oraz oświadczenia36, o których mowa 

odpowiednio w § 2 ust. 16 oraz § 5 ust. 6 umowy, opisano szczegółowo w dalszej 

części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia nie przeprowadzili w CO kontroli 

wydatkowania przekazanych środków.  

(dowód: akta kontroli str.304-316; 324-344; 637-639) 

2.2.3. W Umowie z 8 września 2010 r. zawarto wymagania dotyczące wyłaniania 

wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

zakupy inwestycyjne wskazane w załączniku nr 1 do Umowy. Kontrolą objęto dwa 

zamówienia publiczne z 2010 r. na łączną kwotę 5 460 000 zł: „Rozbudowa linii 

produkcyjnej i diagnostycznej radioznacznika FDG do standardu GMP” oraz 

„Dostawa systemu klimatyzacji dla ZMN”37. Stwierdzono, że zakupy towarów i usług 

inwestycyjnych zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych38 oraz zasadami określonymi 

w Umowie39.  

(dowód: akta kontroli, str. 703-706) 

2.2.4. W dniu 21 września 2011 r. zawarto umowę na rozbudowę i przebudowę 

budynku Zakładu Medycyny Nuklearnej40 Dodatkowo Centrum zawarło umowę na 

pełnienie funkcji koordynatora projektu inwestycyjnego wraz z kompleksowym 

nadzorem inwestorskim oraz funkcją koordynatora nadzoru inwestorskiego 

inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZMN zgodnie z wytycznymi 

dobrej praktyki wytwarzania (GMP) oraz zasadami ochrony radiologicznej”41. 

Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na 295 000 zł. W umowie zapisano warunek 

wypłaty 20% należnego wynagrodzenia po uzyskaniu certyfikatu GMP. W dniu 

2 grudnia 2013 r. Centrum wypłaciło wykonawcy kwotę 72 570 zł, mimo że do czasu 

zakończenia kontroli nie uzyskało certyfikatu GMP, co opisano w dalszej części 

wystąpienia pokontrolnego w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli, str.750-768) 

2.2.5. Umowa z 8 września 2010 r. zobowiązywała CO do uzyskania rejestracji 

wyprodukowanego przez siebie radiofarmaceutyku FDG oraz uruchomienia jego 

produkcji nie później niż w roku 2011. Pierwotne plany CO dotyczyły uruchomienia 

produkcji FDG na sprzedaż w oparciu o adaptowaną do tego celu infrastrukturę 

pracowni produkcji radiofarmaceutyków w eksploatowanym od 2002 r. budynku 

                                                      
34 Końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe przesłano do MZ 3 stycznia 2011 r. 
35 Z realizacji umowy (z podaniem rodzaju i ilości dokonanych zakupów inwestycyjnych, jego parametry techniczne, 
zastosowany tryb postępowania o zamówienie publiczne na jego zakup i dostawę, miejsce i datę zainstalowania dokonanego 
zakupu inwestycyjnego). 
36 O uruchomieniu, oddaniu do użytku i wpisaniu dokonanego w ramach umowy zakupu inwestycyjnego do ewidencji 
księgowej środków trwałych. 
37 Umowa nr 87/P/2010 z 8 października 2010 r. na 3 400 000 zł oraz umowa nr 112/P/2010 z 8 października 2010 r. na 
2 060 000 zł. 
38 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. 
39 Kontrolą objęto dwa zamówienia, tj. 100% zrealizowanych, dotyczące realizacji Umowy z 8 września 2010 r.  
40 Umowa Nr 62/LPR/2011 - rozpoczęcie robót budowlanych począwszy od 26 września 2011 r. z terminem ich zakończenia 
do 25 maja 2012 r.  
41 Umowa nr 263/P/2011 z 21 września 2011 r. 
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ZMN, przy czym adaptacja miała dotyczyć przede wszystkim układów klimatyzacji 

pomieszczeń pracowni dla zapewnienia wymaganych przez GMP klas czystości 

powietrza. Postępowanie przeprowadzone w sierpniu 2010 r. na wyłonienie 

wykonawcy zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zostało unieważnione z powodu 

braku ważnej oferty.  

W wyniku analizy możliwości spełnienia wymogów GMP dla radiofarmaceutyku 

FDG, CO negatywnie zweryfikowało pierwotne plany dotyczące uruchomienia jego 

produkcji na sprzedaż w oparciu o posiadaną infrastrukturę pracowni produkcji 

radiofarmaceutyków. Zmieniono koncepcję i Dyrektor CO podjął decyzję 

o rozszerzeniu zakresu zadania przez rozbudowę pracowni produkcyjnej 

w dodatkowym obiekcie oraz odpowiednią przebudowę całej kondygnacji piwnicznej 

budynku ZMN. Decyzja uwzględniała konieczność dodatkowego dofinansowania 

zadania ze środków własnych, ponieważ określona w umowie z MZ kwota 

4 524 050 zł nie zabezpieczała całości potrzeb finansowych nowej koncepcji. 

Procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót budowlanych rozbudowy 

i przebudowy budynku ZMN rozpoczęto w maju 2011 r.42 Dwa postępowania 

(w maju i czerwcu 2011 r.) na wyłonienie wykonawcy zadania „Rozbudowa 

i przebudowa ZMN Centrum Onkologii w Bydgoszczy” zostały unieważnione, 

ponieważ kwoty najkorzystniejszych ofert przekraczały kwotę, jaką zamawiający 

mógł przeznaczyć na realizację zamówienia. W celu umożliwienia rozpoczęcia robót 

budowlanych Dyrektor Centrum podjął decyzję o dofinansowaniu zamówienia 

w stopniu umożliwiającym przyjęcie oferty z najniższą ceną43.  

(dowód: akta kontroli, str. 714-721; 791-799) 

Łączne nakłady poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 

i przebudowa ZMN (…)” w latach 2010-2013 wyniosły 14 205 869,17 zł, z tego 

środki MZ 1 634 050,00 zł (11,5%), a środki własne CO 12 571 819,17 zł (88,5%). 

(dowód: akta kontroli, str. 714-723) 

W dniu 12 czerwca 2013 r. Centrum otrzymało decyzję Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie pomieszczeń w kondygnacji 

piwnicznej budynku ZMN.  

Przedłużenie czasu realizacji inwestycji wynikało ze znacznego zwiększenia zakresu 

rzeczowego robót budowlanych44.  

 (dowód: akta kontroli: 305-316; 630-631; 636; 800-801) 

2.2.6. W ramach nadzoru nad wykorzystaniem przekazanych środków, MZ 

5 grudnia 2011 r. zwróciło się do Centrum Onkologii o podanie informacji: 

1. na jakim etapie znajdują się prace w zakresie uruchomienia produkcji 

radiofarmaceutyków (zgodnie z § 5 ust. 5 Umowy z 8 września 2010 r. jednostka 

zobowiązała się do uruchomienia produkcji radiofarmaceutyku FDG nie później 

niż w 2011 r.); 

                                                      
42 Przetargi z 24 sierpnia 2010 r. i 14 września 2010 r. unieważniono – brak ważnej oferty. 
43 Wybrano ofertę firmy PW LECH w Bydgoszczy z ceną 8 479 972,30 zł brutto, zwiększono kwotę, jaką zamawiający mógł 
przeznaczyć na realizację zamówienia z 4,0 mln zł do 8,5 mln zł, tj. o 4 479 972,30 zł. 
44 W wersji zaplanowanej pierwotnie miały dotyczyć tylko kondygnacji piwnicznej (-1) budynku (C) o powierzchni użytkowej ok. 

620,58 m2 i kubaturze ok. 1 648,71 m3, a w wersji zrealizowanej dotyczyły dodatkowo nowo wybudowanego budynku (C’) 
o powierzchni użytkowej ok. 351,41 m2 i kubaturze ok. 1 229,94 m3 oraz przebudowy budynku (D) w zakresie powierzchni 
użytkowej ok. 255,23 m2 i kubatury ok. 1 100,00 m3. Pierwsze i jedyne wytworzenie produktu leczniczego FDG POZYTON, 
wynikające z postanowień § 5 ust. 5 Umowy z 8 września 2010 r., odbyło się 11 maja 2017 r. 
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2. czy zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 Umowy uzyskano zgodę Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych45 na 

rejestrację radiofarmaceutyku FDG; 

3. czy jednostka jest gotowa do dystrybuowania od początku 2012 r. 

wyprodukowanych przez siebie radiofarmaceutyków FDG dla potrzeb podmiotów 

leczniczych w Polsce. 

Pismem z 6 grudnia 2011 r. Dyrektor CO poinformował MZ, że: 

 Centrum Onkologii produkuje radiofarmaceutyki FDG, a od strony logistycznej 

jest przygotowane do ich sprzedaży zainteresowanym podmiotom; 

 CO wystąpiło 8 września 2011 r. do Głównego Inspektora Farmaceutycznego46; 

po uzyskaniu od niego odpowiedzi Centrum przygotuje dokumentację niezbędną 

do wystąpienia do URPL o uzyskanie certyfikatu rejestracyjnego 

radiofarmaceutyku FDG; 

 CO przewiduje, że uzyskanie certyfikatu niezbędnego do dystrybuowania 

radiofarmaceutyku FDG jest możliwe w I półroczu 2012 r. 

W dniu 15 grudnia 2011 r. MZ zwróciło się do CO o wyjaśnienie podjętych działań 

zmierzających do rejestracji i dystrybucji radiofarmaceutyku FDG oraz o informację, 

czego dotyczył wniosek z 8 września 2011 r. skierowany do GIF, a także 

o ustosunkowanie się do informacji GIF, że do 12 grudnia 2011 r. „nie złożono 

wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych”.  

Dyrektor Centrum 19 grudnia 2011 r. potwierdził, że nie występowano dotychczas 

do GIF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych 

„z uwagi na prowadzoną inwestycję budowlaną rozbudowy laboratorium, która w 

sposób radykalny zmieni stan obecnej infrastruktury w celu spełnienia wszystkich 

standardów dobrej praktyki wytwarzania GMP”. Poinformował, że wniosek 

z 8 września 2011 r. do GIF dotyczył zaopiniowania projektu technologii medycznej 

oraz koncepcji funkcjonalnej rozbudowy budynku laboratorium produkcji 

radiofarmaceutyków ZMN zgodnie ze standardami GMP, w aspekcie prawidłowego 

przygotowania infrastruktury ZMN do produkcji i obrotu radiofarmaceutykami do 

badań pozytonową emisyjną tomografią (PET-CT).  

Pismem z 20 grudnia 2011 r. MZ prosiło o przedstawianie na bieżąco informacji 

odnośnie do etapu realizacji procedury rejestracyjnej radiofarmaceutyku FDG, w tym 

wniosku do GIF o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz 

wniosku do Prezesa URPL o wydane pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

produktu leczniczego, jak również wniosku do GIF o wydanie certyfikatu GMP.  

Dyrektor Centrum poinformował MZ 22 grudnia 2011 r. o rozpoczęciu przygotowania 

dokumentacji w ramach działań zmierzających do zarejestrowania i rozpoczęcia 

dystrybucji przez ZMN radiofarmaceutyku FDG.  

(dowód: akta kontroli, str. 824-832) 

                                                      
45 Dalej „URPL”. 
46 Dalej „GIF”. 
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W dniu 26 lipca 2012 r. Minister Zdrowia zwrócił się o informację dotyczącą stopnia 

zaawansowania prac w zakresie rejestracji radiofarmaceutyku FDG i wypełnienia 

tym samym zapisów § 1 i 5 Umowy z 8 września 2010 r.  

Centrum Onkologii 3 sierpnia 2012 r. poinformowało MZ, że opóźnienia 

w odniesieniu do terminu określonego w § 5 ust. 5 umowy wynikają z „konieczności 

utrzymania dostępności do świadczeń medycznych realizowanych w Zakładzie 

Medycyny Nuklearnej dla pacjentów (…) w aspekcie realizacji zadań Polityki 

Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz kwietniowej 

nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki 

Wytwarzania”.  

W kolejnych pismach CO informowało MZ o: 

 ogłoszeniu 20 listopada 2012 r. postępowania na usługę przygotowania pełnej 

dokumentacji rejestracji produktu leczniczego i przeprowadzenia procesu 

dopuszczenia radiofarmaceutyku do obrotu – pismem z 20 listopada 2012 r.; 

 zawarciu umowy na ww. usługę oraz przeprowadzeniu przez Państwową 

Agencję Atomistyki oceny „stanu zgodności działalności polegającej na 

uruchomieniu pracowni izotopowej klasy II oraz zmierzonym podawaniu 

substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki” – pismem 

z 11 stycznia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 824-825, 833-838) 

W dniu 26 czerwca 2013 r. MZ zwróciło się do Dyrektora CO o wyjaśnienie 

podjętych działań zmierzających do rejestracji i dystrybucji radiofarmaceutyku FDG, 

w szczególności ustosunkowanie się do informacji GIF, że CO nie złożyło wniosku 

o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego. Dyrektor Centrum 

27 czerwca 2013 r. poinformował MZ, że „w lipcu, po zakończeniu kwalifikacji 

operacyjnych (instalacji gazów specjalistycznych – przyp. kontrolera NIK) zostanie 

wyprodukowana seria walidacyjna radiofarmaceutyków FDG. (…) Dane uzyskane z 

serii walidacyjnej posłużą do stworzenia pełnej dokumentacji rejestracyjnej 

niezbędnej do złożenia wniosku do Urzędu Rejestracji Leków”.  

MZ ponownie zwróciło się 11 lipca 2014 r. do CO o wyjaśnienie dotyczące podjętych 

działań mających na celu wywiązanie się ze zobowiązania zawartego w § 5 ust. 3 

Umowy, tj. uzyskania rejestracji radiofarmaceutyku FDG. Dyrektor CO pismem 

z 22 lipca 2014 r. poinformował MZ, że 21 lipca 2014 r. został złożony do URPL 

wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 

FDG POZYTON roztworu do wstrzykiwań.  

MZ pismem z 15 grudnia 2014 r. ponownie wystąpiło o informację dotyczącą stopnia 

zaawansowania prac w zakresie rejestracji radiofarmaceutyku FDG i wypełnienia 

postanowień zapisów § 1 i 5 Umowy. Centrum Onkologii poinformowało 30 grudnia 

2014 r. MZ, że 29 grudnia 2014 r. wystąpiło do GIF z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego FDG POZYTON.  

Uzyskane 8 kwietnia 2015 r. zezwolenie GIF na wytwarzanie produktu leczniczego 

FDG POZYTON47 zostało złożone 15 maja 2015 r. w URPL. CO poinformowało MZ 

pismem z 3 czerwca 2016 r., że w ramach spełnienia postanowień § 1 i 5 Umowy 

                                                      
47 Zezwolenie GIF na wytwarzanie produktu leczniczego nr GIF-IW-400/0463/01/989/UW10/10 z dnia 8 kwietnia 2015 r. 
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uzyskało 31 maja 2016 r. pozwolenie nr 23238 na dopuszczenie do obrotu produktu 

leczniczego FDG POZYTON.  

(dowód: akta kontroli, str. 253-255; 293-303; 824-825; 839-848) 

Pismem z 20 lutego 2017 r. MZ zapytało CO, czy rozpoczęto dystrybucję FDG 

POZYTON do innych podmiotów w Polsce, a jeżeli nie, to jaka jest tego przyczyna. 

Dyrektor CO pismem z 24 lutego 2017 r. poinformował MZ, że nie rozpoczęto 

jeszcze dystrybucji ww. radiofarmaceutyku, „co wynikało bezpośrednio 

z konieczności spełnienia zobowiązań porejestracyjnych nałożonych na Centrum 

(…) przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych (…).” Podjęto starania 

o rozpoczęcie współpracy w zakresie jego sprzedaży oraz starania o realizację 

przez GIF audytu certyfikującego48 w celu uzyskania certyfikatu GMP.  

Do czasu kontroli NIK (28 kwietnia 2017 r.) Centrum Onkologii nie rozpoczęło 

dystrybucji radiofarmaceutyku FDG POZYTON. 

 (dowód: akta kontroli, str. 849-850) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Centrum Onkologii nie uruchomiło produkcji radiofarmaceutyku FDG w terminie 

wskazanym w § 5 ust. 5 Umowy z 8 września 2010 r., tj. nie później niż w 2011 r., 

która miała służyć potrzebom odbiorców zewnętrznych49.  

Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości był przedłużający się proces inwestycyjny, 

dotyczący przystosowania pomieszczeń ZMN do produkcji radiofarmaceutyków. 

Stosownie do treści § 5 ust. 7 ww. Umowy niedopełnienie zobowiązania, o którym 

mowa w § 5 ust. 5, winno skutkować zwrotem przez CO do MZ kwoty 4 524 050 zł 

w terminie 7 dni od ostatniego dnia wyznaczonego okresu, w którym zakupiony 

sprzęt powinien być uruchomiony.  

Ówczesny Dyrektor Centrum Zbigniew Pawłowicz wyjaśnił, że w jego opinii CO 

wykonało zapisy umowy z MZ wydatkując dotację zgodnie z jej zapisami, realizując 

innowacyjną i pierwszą w Polsce inwestycję w zakresie produkcji 

radiofarmaceutyków. Inwestycja ta została zrealizowana przy bardzo dużym udziale 

środków własnych (200% wartości udzielonej dotacji). Zwrócił uwagę, że planując 

program uruchomienia pracowni PET z laboratorium do produkcji FDG nie 

zapewniono ośrodkom publicznym wsparcia ze strony GIF oraz URPL, co znacząco 

usprawniłoby proces uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu FDG 

i uzyskanie certyfikatu GMP. 

(dowód: akta kontroli str. 305-313, 632-636) 

NIK zauważa, że na mocy Umowy z 8 września 2010 r. Centrum Onkologii – wobec 

braku aneksowania terminu uruchomienia produkcji radiofarmaceutyku FDG na 

sprzedaż – powinno było uruchomić produkcję nie później niż do 31 grudnia 2011 r. 

W tym zakresie umowa z MZ nie została zatem wykonana.  

                                                      
48 28 marca 2017 r. wystąpiono do GIF o przeprowadzenie inspekcji. 
49 W założeniach do programu „Tomografia Pozytonowa (PET) – uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce” 
(jako jednego z zadań NPZChN) ustalono uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce, uwzględniającej 
możliwość zaopatrywania w radiofarmaceutyk sieć ośrodków pełnoprofilowych i satelitarnych PET funkcjonujących w Polsce 
(załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego – maj 2010 r.). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Centrum Onkologii 2 grudnia 2013 r. nienależnie wypłaciło wykonawcy 72 570 zł 

z tytułu realizacji umowy na pełnienie funkcji koordynatora projektu inwestycyjnego 

wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim oraz funkcją koordynatora nadzoru 

inwestorskiego. Warunkiem zapłaty ww. kwoty, stosownie do § 7 ust. 3 umowy 

z dnia 21 września 2011 r., było uzyskanie przez CO certyfikatu GMP. Proces 

certyfikacji do 28 kwietnia 2017 r. nie został zakończony.    

Dyrektor ds. finansowych Maria Stejbach wyjaśniła, że w CO – zgodnie 

z obowiązującymi procedurami – każda faktura/rachunek przed przekazaniem do 

Działu Finansowo-Księgowego podlega kontroli merytorycznej kierownika komórki 

realizującej zamówienie lub osoby przez niego upoważnionej. Na fakturze 

z 18 listopada 2013 r. na 72 570 zł nie umieszczono żadnej adnotacji na temat 

konieczności wstrzymania płatności, jak również nie dostarczono karty 

niezgodności, więc faktura została ujęta w księgach finansowych CO jako 

potwierdzająca rzeczywiste zdarzenie gospodarcze i zapłacona przelewem 

bankowym w terminie wynikającym z dokumentu.  

Fakturę pod względem merytorycznym zatwierdził były pracownik Zespołu ds. 

Projektowania i Rozwoju Infrastruktury podlegający Dyrektorowi ds. logistyki. 

Dyrektor ds. logistyki Piotr Muzyczuk wyjaśnił, że 15 maja 2013 r. zakończono 

zadanie podpisując protokół końcowy odbioru robót budowlanych, a zapis § 7 ust. 3 

umowy zinterpretowano inaczej i dlatego faktura została opłacona.  

 (dowód: akta kontroli str., 750-786) 

3. Sprawozdanie merytoryczne z 13 stycznia 2011 r. oraz oświadczenie, o których 

mowa odpowiednio w § 2 ust. 16 i § 5 ust. 6 Umowy z 8 września 2010 r., były 

nierzetelne, gdyż zawierały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, a ponadto 

sprawozdanie przesłano do MZ co najmniej 29 dni po terminie wynikającym 

z Umowy50. Dyrektor CO potwierdził w nim, że zakupiona aparatura medyczna 

została zainstalowana, uruchomiona i wpisana do ewidencji środków trwałych. 

W sprawozdaniu podano również miejsce (Zakład Medycyny Nuklearnej) i datę (8-9 

grudnia 2010 r.) zainstalowania sprzętu. Tymczasem do momentu złożenia w MZ 

sprawozdania i oświadczenia nie przystąpiono nawet do rozpoczęcia robót 

budowlanych dotyczących rozbudowy i przebudowy ZMN (roboty rozpoczęto 

26 września 2011 r.), a dokument OT (dowód księgowy przyjęcia środka trwałego) 

na linię produkcyjną i diagnostyczną radioznacznika FDG został wystawiony 

30 sierpnia 2013 r.  

Ówczesny Dyrektor Centrum wyjaśnił, że dostarczone komponenty zostały 

rozpakowane i sprawdzone, aby uwzględnić ich wymogi techniczne w realizacji 

projektu. Dlatego w sprawozdaniu została użyta terminologia „miejsce i data 

zainstalowania sprzętu”, natomiast jego właściwe uruchomienie nastąpiło po 

zamknięciu całości inwestycji. 

(dowód: akta kontroli, str.305-344, 552-555, 640-643) 

NIK zauważa, iż w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji umowy należało 

wskazać datę i miejsce zainstalowania sprzętu, które nastąpiło dopiero po 

przeprowadzeniu inwestycji w ZMN w latach 2011-2013 oraz z chwilą wystawienia 

                                                      
50 Sprawozdanie należało złożyć w terminie do 15 grudnia 2010 r. Na egzemplarzu sprawozdania brak było daty wpływu 
dokumentu do MZ. 
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OT na linię produkcyjną i diagnostyczną radioznacznika FDG. W sprawozdaniu 

merytorycznym jako datę zainstalowania sprzętu nieprawidłowo przyjęto datę 

zakupu i dostarczenia linii produkcyjnej do Centrum Onkologii. Odnosząc się 

natomiast do ww. oświadczenia należy wskazać, że przekazano je do MZ przed 

terminem wynikającym z Umowy (§ 5 pkt 3 Umowy z 8 września 2010 r.) Obowiązek 

złożenia oświadczenia zaistniał dopiero po uzyskaniu rejestracji wyprodukowanego 

radiofarmaceutyku FDG POZYTON, tj. otrzymaniu decyzji Prezesa Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

która została wydana 31 maja 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 304-313, 317-323, 620-621; 640-643) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że zakupy sprzętu i urządzeń zostały dokonane 

w ilościach oraz terminach wynikających z zawartych z MZ umów. Jednocześnie 

podstawowy cel NPZChN, jak również Umowy z 8 września 2010 r., dotyczący 

uruchomienia produkcji radiofarmaceutyku FDG do końca 2011 r., nie został 

osiągnięty. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu FDG POZYTON Centrum 

Onkologii uzyskało dopiero 31 maja 2016 r., tj. 4 lata i 5 miesięcy po terminie 

wskazanym w umowie z MZ. Do dnia zakończenia kontroli NIK (28 kwietnia 2017 r.) 

CO nie produkowało ww. radiofarmaceutyku dla odbiorców zewnętrznych.  

3. Efekty ekonomiczne i jakościowe w świetle założeń przyjętych 
przed decyzją o uruchomieniu produkcji radiofarmaceutyków 

3.1. Centrum Onkologii posiadało według stanu na 5 maja 2017 r.: 

 cyklotron o mocy produkcji z jednego cyklu 7 Ci na dwóch tarczach,  

 laboratorium produkcji radiofarmaceutyku FDG (NaF – fluorek sodu, DOPA 

oddzielny moduł syntezy w jednej z komór ) oraz wydzieloną linię do produkcji 

FDG POZYTON; 

 laboratorium węglowe (radiofarmaceutyki: octan, cholina, metianina, PiB): dwie 

komory syntezy dwumodułowe, dwa moduły syntezy (jeden z tych modułów 

syntezy zajmuje dwie komory, drugi moduł syntezy jedną komorę); 

 laboratorium elektrofilowe (radiofarmaceutyki: FLT, FET), jedna komora 

jednomodułowa, jeden moduł syntezy; 

 moduł syntezy H2O, moduł przy skanerze PET-CET; 

 PSMA (produkcja na bazie generatora Galu 68 /izotop/, który tworzony jest na 

bazie Germanu 68). 

Opracowana, wdrożona i zatwierdzona przez GIF procedura produkcji FDG 

POZYTON jest opracowaniem własnym niewymagającym zakupu licencji 

zewnętrznych. Centrum Onkologii nie posiada odrębnie zakupionych licencji na 

wytwarzanie radiofarmaceutyków PET. 

(dowód: akta kontroli str. 529; 787-790) 

3.2.1. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki51 24 października 2002 r. po 

rozpatrzeniu wniosku RCO z 25 września 2002 r. zezwolił52 na działalność 

polegającą na: 

                                                      
51 Dalej „PPAA”. 
52 Zezwolenie ważne jest bezterminowo. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 uruchomieniu pracowni izotopowej klasy II ZMN w budynku „C” RCO; 

 transporcie i stosowaniu źródeł promieniotwórczych (12 izotopów 

promieniotwórczych), w tym zamierzonym podawaniu substancji 

promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki i leczenia. 

W dniu 13 lutego 2003 r. PPAA zezwolił na uruchomienie pracowni akceleratorowej 

w RCO i stosowanie cyklotronu RDS 11153 oraz na uruchomienie produkcji 

radiofarmaceutyków wytwarzanych w cyklotronie RDS 11154. 20 sierpnia 2007 r. 

PPAA aneksem nr 1 zmienił zezwolenie D-14516 dotyczące rodzaju i aktywności 

stosowania źródeł promieniotwórczych w pracowni izotopowej i zwiększył liczbę 

stosowanych izotopów promieniotwórczych z 12 do 15 oraz dla 11 izotopów 

zwiększył wielkość pojedynczej porcji. Sześcioma aneksami zezwolił na zwiększenie 

liczby stosowanych izotopów promieniotwórczych (do 22). Ponadto PPAA: 

 16 marca 2009 r. zezwolił na wytwarzanie źródeł promieniotwórczych55 – izotop 

C-11, w posiadanym cyklotronie RDS 11156, a 12 maja 2011 r. – izotop O–15; 

 15 lutego 2013 r. zezwolił na stosowanie poza pracownią na terenie ZMN, 

Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej oraz Dziale Sal 

Operacyjnych Centrum źródeł promieniotwórczych: izotopu Tc-99m i Y-90; 

 8 maja 2013 r. aneksem nr 1 do zezwolenia D-14677 dopuścił produkcję izotopu 

promieniotwórczego F-18 do wielkości 1TBq57; 

 17 sierpnia 2016 r. zezwolił na przechowywanie odpadów promieniotwórczych 

powstałych z działalności wykonywanych na podstawie wydanych wcześniej 

zezwoleń.  

(dowód: akta kontroli str.46-56) 

3.2.2. W wyniku inspekcji przeprowadzonej przez GIF 17-19 marca 2015 r.58 

stwierdzono w szczególności następujące niezgodności:  

1. Personel-higiena – brak czytelnych instrukcji przebierania się, postępowania 

podczas przebierania przed wejściem do pomieszczeń produkcyjnych 

w przypadku osób wizytujących pomieszczenie;  

2. Dokumentacja związana z wytwarzaniem – dziennik urządzeń i aparatów 

kontrolnych stanowią luźne kartki połączone w sposób nietrwały;  

3. Dokumentacja Zapewnienia Jakości – procedura „Program sanitarny” wymaga 

uszczegółowienia;  

4. Systemy skomputeryzowane - postępowanie z danymi – brak informacji 

o kopiach zapasowych na dysku zewnętrznym, brak zapisów z obliczeń 

chemicznych dla poszczególnych badań na zgodność ze specyfikacjami, brak 

prowadzenia dzienników nadzoru w badaniach w Kontroli Jakości.  

Centrum zostało zobowiązane do opracowania harmonogramu działań naprawczych 

w terminie 20 dni59. GIF opiniował pozytywnie wydanie zezwolenia na wytwarzanie 

produktu leczniczego we wnioskowanym zakresie. W dniu 8 kwietnia 2015 r. GIF na 

                                                      
53 Zezwolenie ważne bezterminowo. 
54 Wielkość porcji – 55 GBq 
55 Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576, ze zm.) 
– dalej „Prawo atomowe”. 
56 Zezwolenie ważne jest bezterminowo. 
57 W zezwoleniu D-14677 z 13 lutego 2003 r. wielkość pojemności porcji wynosiła 55 GBq. 
58 Raport z inspekcji z 29 kwietnia 2015 r. 
59 GIF pismem z 13.05.2015 r. poinformował CO o akceptacji harmonogramu działań naprawczych. 
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podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego wydał zezwolenie na 

wytwarzanie produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi FDG POZYTON 

roztwór do wstrzykiwań 250 MBq/ml60. 

(dowód: akta kontroli, str. 245-260; 274-292) 

W dniu 31 maja 2016 r. Prezes URPL, na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 16 

ust. 1 Prawa farmaceutycznego, wydał pozwolenie (ważne do 30 maja 2021 r.) na 

dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego FDG POZYTON w postaci roztworu 

do wstrzykiwań, dawka substancji czynnej 250-3100 MBq/ml na czas kalibracji, 

wielkość opakowania – jedna fiolka po 1-13 ml, okres ważności – 12 h od czasu 

wytworzenia. CO do 28 kwietnia 2017 r. nie uzyskało certyfikatu GMP. 

(dowód: akta kontroli, str.644-646) 

3.3. Centrum Onkologii nie dokonywało zmiany w zakresie warunków wytwarzania 

produktu leczniczego FDG POZYTON.  

Od 1 stycznia 2015 r. do czasu kontroli NIK zatrudniano pracownika pełniącego 

funkcję Osoby Wykwalifikowanej61. W dniu 30 listopada 2016 r., zgodnie z art. 42 

ust. 1 pkt. 3 Prawa farmaceutycznego, poinformowano GIF o rozwiązaniu stosunku 

pracy z Osobą Wykwalifikowaną z dniem 31 grudnia 2016 r., informując 

jednocześnie o zatrudnieniu nowej Osoby Wykwalifikowanej od 1 stycznia 2017 r. 

Osoby te spełniały wymagania określone w rozporządzeniu MZ z 2 lutego 2006 r. 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 178 ze zm.) oraz rozporządzeniu MZ z dnia 20 marca 

2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 412) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 

Osoba Wykwalifikowana. 

(dowód: akta kontroli, str. 647-652) 

3.4. Centrum Onkologii do czasu kontroli NIK nie sprzedawało radiofarmaceutyków 

na zewnątrz62. 

(dowód: akta kontroli, str.654) 

3.5. Centrum wytwarzało w badanym okresie 11 różnych radiofarmaceutyków, które 

wykorzystywano wyłącznie na potrzeby diagnozowania pacjentów CO: 

 [18F]FDG63 (diagnostyka procesów chorobowych charakteryzujących się 

zwiększonym zużyciem glukozy); 

 [18F]FLT64 (obrazowanie ognisk nowotworowych, chłoniaki nieziarnicze, 

nowotwory złośliwe żołądka, nowotwory złośliwe mózgu, ocena skuteczności 

terapii w guzach litych); 

 [18]FET65 (diagnostyka nowotworów ośrodkowego układu nerwowego); 

 [18]DOPA66 (diagnostyka choroby Parkinsona, guzy pochodzenia 

neuroendokrynnego); 

                                                      
60 W wyniku zmiany przepisów GIF decyzją z dnia 1 lipca 2015 r. wydał zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu 
leczniczego. 
61 Zgodnie z art. 2 pkt. 21a Prawa farmaceutycznego jest to osoba odpowiedzialna za zapewnienie przed wprowadzeniem do 

obrotu, że każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z przepisami ustawy oraz 
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu tego produktu. 

62 W dniu 20 marca 2017 r. CO podpisało umowę z Narodowym Centrum Badan Jądrowych Ośrodek Radioizotopów 
POLATOM w Otwocku-Świerku na sprzedaż do 30 grudnia 2017 r. jednej porcji produktu leczniczego FDG POZYTON. 
63 Dalej „FDG”. 
64 Dalej „FLT”. 
65 Dalej „FET”. 
66 Dalej „DOPA”. 
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 [18]NaF67 (obrazowanie zmian chorobowych w obrębie układu kostnego, 

wykrywanie i lokalizacja przerzutów do kości); 

 [11C]Octan68 (rak prostaty, rak wątrobowo-komórkowy, rak jasno-komórkowy 

nerki, ocena metabolizmu mięśnia sercowego);  

 [11C]Cholina69 (diagnostyka guzów nowotworowych, rak gruczołu krokowego); 

 [11C]Metionina70 (diagnostyka ośrodkowego układu nerwowego, transport 

aminokwasów); 

 [11C]PiB71 (diagnostyka schorzeń ośrodkowego układu nerwowego 

charakteryzujących się nieprawidłowym gromadzeniem amyloidu, w diagnostyce 

i monitorowaniu choroby Alzheimera, w diagnostyce i monitorowaniu innych 

zespołów otępienia); 

 [68Ga]PSMA72 (diagnostyka raka prostaty); 

 [150]H2073 (badania perfuzyjne PET mięśnia sercowa, ocena regionalnych 

zaburzeń perfuzji). 

(dowód: akta kontroli str. 400; 471) 

3.6. Centrum Onkologii do czasu kontroli NIK wytworzyło w kolejnych latach 

odpowiednio następujące ilości (w dawkach) radiofarmaceutyków: 

od 2010 r. do 2016 r. : 

 FDG: 4 540, 4 374, 4 020, 3 767, 3 948, 3 801, 3 850; 

 FLT: 94, 210, 176, 155, 131, 64, 49; 

 FET: 97, 78, 84, 101, 192, 182, 139; 

 Octan: 48, 34, 894, 590, 780, 458, 398; 

od 2010 r. do 2013 r.: NaF: 88, 59, 0, 12; 

od 2012 r. do 2016 r.: H2O: 22, 60, 48, 38, 8; 

od 2013 r. do 2016 r.: Cholina: 8, 41, 508, 448; PiB: 1; 0, 1, 6; 

od 2015 r. do 2016 r.: Metionina: 4, 2; 

od 2016 r.: PSMA: 114; DOPA: 23. 

CO nie dokonywało zakupów radiofarmaceutyków od zewnętrznych dostawców. 

Centrum Onkologii nie miało podpisanych umów na dostawę radiofarmaceutyków na 

wypadek awarii urządzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 408; 453-463) 

3.7. Łączne koszty produkcji radiofarmaceutyków w zł74 w okresie 2010-2016 były 

następujące (w nawiasach podano koszty jednostkowe w zł): 

od 2010 r. do 2016 r.: 

                                                      
67 Dalej „Na”. 
68 Dalej „Octan”. 
69 Dalej „Cholina”. 
70 Dalej „Metionina”. 
71 dalej PIB 
72 dalej PSMA 
73 dalej H2O 
74 Bez kosztów zarządu, por. pkt 3.8.  
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 FDG: 4 584 140,66 (1 009,72); 6 514 581,71 (1 489,39); 4 189 548,86 

(1 042,18); 3 516 468,99 (933,49); 3 918 050,37 (992,41); 4 268 342,36 

(1 122,95); 3 082 233,95 (800,58);  

 FLT: 110 308,75 (1 173,50); 355 994,13 (1 695,21); 213 579,82 (1 213,52); 

173 843,07 (1 121,57); 151 847,65 (1 156,39); 85 138,03 (1 330,28); 52 521,17 

(1 071,86);  

 FET: 114 486,31 (1 180,27); 134 941,46 (1 730,02); 101 430,85 (1 207,51); 

110 698,47 (1 096,02); 213 362,42 (1 111,26); 232 090,89 (1 275,22); 

132 534,90 (953,49); 

 Octan: 47 958,62 (999,14); 50 653,54 (1 489,81); 895 580,27 (1 001,77); 

523 534,69 (887,35); 737 906,34 (946,03); 493 801,61 (1 078,17); 306 655,81 

(770,49); 

od 2010 r. do 2013 r.: NaF: 100 710,72 (1 144,44); 101 221,00 (1 715,61), 0,00 

(0,00); 16 020,12 (1 335,01); 

od 2012 r. do 2016 r.: H2O: 54 800,70 (2 490,94); 142 629,65 (2 377,16); 

117 030,76 (2 438,14); 97 615,95 (2 568,84); 18 068,73 (2 258,59); 

od 2013 r. do 2016 r.: Cholina: 11 824,33 (1 478,04); 50 656,05 (1 235,51); 

694 949,97 (1 368,01); 440 497,07 (983,25); PiB: 2 334,74 (2 334,74); 0,00 (0,00); 

2 526,42 (2 526,42); 13 297,03 (2 216,17); 

od 2015 r. do 2016 r.: Metionina: 8 974,08 (2 243,52); 3 866 54 (1 933,27); 

od 2016 r.: PSMA: 173 759,90 (1 524,21); DOPA: 28 953,18 (1 258,83) 

(dowód: akta kontroli str. 453-463) 

3.8. Obowiązująca w ZMN struktura kosztów dla produkcji radiofarmaceutyków, 

wg stanu na 31 grudnia 2016 r., nie pozwalała na wyodrębnienie kosztów stałych 

i zmiennych. Podstawowy podział pozwalał na wyodrębnienie „kosztów 

bezpośrednich” i „kosztów pośrednich”. Koszty bezpośrednie75 obejmowały 

następujące podstawowe grupy kosztów: zakup materiałów, zużycie energii, usługi 

obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, 

amortyzacja. Koszty pośrednie obejmowały koszty poradni lekarza zakładowego, 

koszty działalności pomocniczej (medycznej), koszty działalności pomocniczej 

(niemedycznej). Koszty zarządu (koszty funkcjonowania odniesione do CO) nie były 

rozliczane na poziomie produkcji radiofarmaceutyków76.  

Koszty bezpośrednie w 2015 r. i 2016 r. wyniosły: 5 147 634,75 zł i 3 746 903,40 zł, 

a koszty pośrednie odpowiednio 298 675,13 zł i 278 526,41 zł. 

W ramach kosztów bezpośrednich w ww. latach poszczególne rodzaje kosztów 

wyniosły: 1) koszty materiałów: 684 931,55 zł i 722 545,21 zł; 2) zużycie energii: 

106 508,27 zł i 119 388,63 zł; 3) usługi obce: 2 372 480,12 zł i 2 400 435,96 zł, 

w tym konserwacja i naprawa sprzętu medycznego: 1 554 374,71 i 1 469 261,07 zł; 

                                                      
75 Większość z nich nie miała charakteru kosztów zmiennych, ale była powiązana bezpośrednio z miejscem powstawania 
kosztów (w tym przypadku produkcji radiofarmaceutyków). W stosowanej polityce rachunkowości koszty pośrednie wynikały ze 
świadczeń działalności pomocniczej. 
76 Koszty te były agregowane na poziomie rozliczenia kosztów pracowni z wykorzystaniem urządzeń PET. Koszty produkcji 
radiofarmaceutyków (bezpośrednie i pośrednie) były agregowane (przenoszone) do poziomu pracowni PET. Dawało to 
możliwość określenia kosztów całkowitych badań z wykorzystaniem urządzeń PET. W przypadku sprzedaży 
radiofarmaceutyków powstawała konieczność rozliczenia kosztów zarządu CO na poziom ich bezpośredniego wytwarzania. 
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4) wynagrodzenia i świadczenia: 71 925,51 zł i 78 509,21 zł, 5) amortyzacja: 

1 899 340,18 zł i 412 642,96 zł. 

Analityka księgowych kont nie zawierała danych umożliwiających podanie 

wyspecyfikowanych pozycji, takich jak: zakup fiolek, kaset do syntezy oraz wody, 

kosztów materiałów eksploatacyjnych cyklotronu. Na postawie weryfikacji danych 

źródłowych (m.in. dokumenty zakupu) przez służby zaopatrzenia CO uzyskano 

następujące dane w złotych za 2015 r. i 2016 r.: fiolki do elucji: 36 900,00 

i 31 488,00; woda wzbogacona: 140 670,07 i 173 723,00; kasety: 21 450,76 

i 14 551,83. 

Wartość brutto środków trwałych (ogółem) związanych z produkcją 

radiofarmaceutyków (obejmujących także produkcję radiofarmaceutyków innych niż 

FDG), wg stanu na 31 grudnia 2016 r., wynosiła 24 061 259,24 zł, kwota umorzenia  

22 952 443,99 zł. W Centrum stawki amortyzacyjne nie zostały określone zgodnie 

z wymogami art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości77. 

Zawyżono przyjęte stawki amortyzacyjne dotyczące środków trwałych niezbędnych 

do produkcji radiofarmaceutyków. W systemie rachunkowości CO ujęto różne linie 

radiofarmaceutyków oraz wchodzące w ich skład wysokocenne środki trwałe jako 

jeden środek trwały o wartości brutto 7 657 649,87 zł, co opisano w sekcji Ustalone 

nieprawidłowości. Dwa bazowe środki trwałe do produkcji: cyklotron i linia produkcji 

radiofarmaceutyków uległy całkowitemu umorzeniu przed końcem 2016 r. 

Podstawową stawką amortyzacyjną bilansową była stawka 25%. Według opinii 

personelu technicznego większość urządzeń posiadała zdolność produkcyjną 10 

lat78 (dotyczyło to np. pracy cyklotronu) lub ograniczoną jedynie zabezpieczeniem 

serwisowym, tym samym przyjęte stawki amortyzacyjne w dniu oddania do 

użytkowania79 oraz na kolejnych etapach ich unowocześnienia nie uwzględniały 

faktycznego zużycia sprzętu do produkcji radiofarmaceutyków.  

(dowód: akta kontroli str. 392-399; 530-556) 

3.9. Zgodnie z wyjaśnieniami Koordynatora Zespołu Radiofarmaceutyków, od 

2007 r. nie wystąpił przypadek utylizacji radiofarmaceutyków. 

(dowód: akta kontroli str. 345) 

3.10. Przy produkcji radiofarmaceutyku FDG synteza odbywa się na modułach 

Explora FDG4 firmy Siemens. Moduł do syntezy produkcji radiofarmaceutyku FDG 

został zakupiony wraz z metodą syntezy radiofarmaceutyku FDG. Zestawy 

odczynników chemicznych wraz z prekursorem są dostarczane przez firmę ABX. 

Wykaz radiofarmaceutyków PET znajduje się we wzorcowych procedurach 

radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej Posiadane moduły syntez zostały 

zakupione wraz z metodami syntezy radiofarmaceutyków, a uruchomienie metody 

syntezy odbywało się przez dostawcę modułu syntezy. 

Opracowana, wdrożona i zatwierdzona przez GIF procedura produkcji FDG 

POZYTON była opracowaniem własnym nie wymagającym zakupu licencji 

zewnętrznych. Centrum Onkologii nie posiadało odrębnie zakupionych licencji na 

wytwarzanie radiofarmaceutyków PET. 

                                                      
77 Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm., zwanej dalej: „ustawą o rachunkowości”. 
78 Licząc od 31 grudnia 2016 r. 
79 Cyklotron oraz linia radiofarmaceutyków w podstawowej wersji zostały uruchomione w 2003 r. 
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Centrum posiadało cyklotron o mocy produkcji z jednego cyklu 7 Ci na dwóch 

tarczach80, dwa moduły syntezy o możliwości produkcji 5,6 Ci. Oba moduły 

dostosowane były do produkcji FDG do strzykawek, w tym jeden do wypełnienia 

fiolek na sprzedaż. Maksymalna teoretyczna aktywność do dyspozycji w procesie 

diagnozowania wynosiła 200 000 MBq przy dwóch tarczach i 120 minutach pracy 

cyklotronu (wariant pracy z wykorzystaniem jednego skanera PET/CET). Dawka 

200 000 MBq możliwa była do wykorzystania do badania 24 pacjentów 

(maksymalnie 27 pacjentów, ale część aktywności odpowiadająca dawkom 

ostatnich 3-4 pacjentów była potrzebna do przygotowania dawek - strzykawek do 

badania jałowości, zawartości endotoksyn, kontroli jakości i archiwum; 1 pacjent co 

25 minut dawka średnia – aktywność dla pacjenta 450 MBq). Przy takim systemie 

organizacji pracy czas podań radiofarmaceutyku odbywał się od godziny 8.00 do 

godziny 17:10 (zakładając maksymalne obłożenie pacjentami).  

W wariancie typowym (praca z jedną tarczą cyklotronu przez 120 minut 

i wykorzystaniem dwóch skanerów PET-CT) uzyskiwano 50 000 MBq. Czas 

podawania radiofarmaceutyku wynosił od godz. 8.00 do 14.00. Średnia liczba 

pacjentów przy średniej dawce 450 MBq mogła wynieść 26 osób.  

Przy produkcji radiofarmaceutyku FDG realizowane są następujące etapy: 

1) przygotowanie cyklotronu, substratów do syntezy i modułu syntezy; 2) otrzymanie 

izotopu 18F w reakcji jądrowej w cyklotronie; 3) przesłanie izotopu 18F z tarczy 

cyklotronu (body target) do modułu syntezy; 4) wydzielenie w module syntezy na 

kolumnie jonowymiennej znacznika (izotopu) z „tarczy”; 5) synteza związku FDG 

i znakowanie izotopem 18F fluoru w procesie podstawienia nukleofilowego 

(otrzymanie związku [18F]FDG); 6) oczyszczanie radiofarmaceutyku i sterylizacja 

finalna; 7) kontrola jakości przed wysyłką; 8) zwolnienie radiofarmaceutyku do 

stosowania; 9) wydanie radiofarmaceutyku do transportu / podania dla pacjenta.  

W wariancie sprzedaży maksymalna aktywność jednej fiolki wynosi 40 300MBq, 

w umownym momencie dostarczenia fiolki do klienta (3h 40min.) otrzymuje się po 

rozpadzie 10 000MBq, co średnio starcza na 10 aktywności (10 pacjentów, umowna 

dawka 400 MBq). Umowny czas podań radiofarmaceutyku od 8.00 do 12:00 

w pracowni kupującego. 

Liczba cykli produkcyjnych cyklotronu w latach 2011-2016 wynosiła odpowiednio: 

312, 545, 489, 536, 590 i 473, a liczba godzin jego pracy odpowiednio: 624h, 881h, 

880h, 772h, 856h i 660 h. Poziom wykorzystania cyklotronu i posiadanych linii 

radiofarmaceutyków z uwagi na posiadane możliwości czterech uruchomień 

teoretycznie mógł być zwiększony czterokrotnie81. Powyższe nie przekładało się 

wprost na możliwości zwiększenia liczby pacjentów do zdiagnozowania chorób 

nowotworowych, biorąc pod uwagę aktualne ograniczenia organizacyjne (liczba 

urządzeń PET do diagnozowania, liczba specjalistów). 

(dowód: akta kontroli str.345-352) 

                                                      
80 Tarcza nie jest rozumiana jako część cyklotronu, ale dla izotopu fluoru 18F tarczą jest woda w stanie ciekłym, wzbogacona 
do 95% w izotop tlenu 18O. 
81 Cztery uruchomienia przy obecnym wykorzystaniu dają gwarancję kontynuacji produkcji radiofarmaceutyków przy zaistnieniu 
nieprzewidzianych okoliczności związanych ze wstrzymaniem produkcji radiofarmaceutyków ( liczba uruchomień w niewielkim 
stopniu zwiększa wartość całej inwestycji, a w bardzo wysokim stopniu zabezpiecza ciągłość produkcji radiofarmaceutyków). 
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3.11. Przerwy w produkcji w związku z zawodnością pracy specjalistycznego 

wyposażenia dotyczyły wyłącznie pracy cyklotronu82. Pozostałe awarie nie miały 

wpływu na wstrzymanie produkcji, w związku z pełnym dublowaniem sprzętu83. 

W latach 2011-2016 nastąpiły następujące przerwy spowodowane awariami lub 

przeglądami cyklotronu (w dniach): 

 2011 r. (20 dni przerwy, w tym 9 dni przeglądów); 

 2012 r. (16 dni przerwy, w tym 9 dni przeglądów); 

 2013 r. (11 dni przerwy, w tym 9 dni przeglądów); 

 2014 r. (23 dni przerwy, w tym 15 dni przeglądów); 

 2015 r. (18 dni przerwy, w tym 17 dni przeglądów); 

 2016 r. (27 dni przerwy, w tym 17 dni przeglądów). 

 (dowód: akta kontroli str. 472-478) 

3.12. Produkcja radiofarmaceutyku FDG oparta była o następujące urządzenia 

i wyposażenie (według stanu na 31 grudnia 2016 r.): 

 cyklotron Eclipse (rok prod. 2002, OT z 2003 r., nr inw. 58081, unowocześnienie 

w 2009 i 2010 r., wartość brutto: 13 025 235,75 zł, wartość netto: 0,00 zł); 

przeglądy zgodnie z umową serwisową – osiem w ciągu roku (nie podlega 

wymogom GMP); 

 komora gorąca BBS2V, SN: 38B2J (rok prod. 2010, OT z 2013 r., nr inw. 

5811784); zgodnie z wymogami GMP przegląd co 2 lata; 

 komora gorąca BBS2-75, SN: 38156 (rok prod. 2003, OT z 2003, nr inw. 58117); 

zgodnie z GMP przegląd co 2 lata; 

 moduł syntezy SN: 1016112191 060-1540000326-049 (rok prod. 2010, OT 

z 2011 r., nr inw. 58117); przeglądy miesięczne, kwartalne i roczne wg wymagań 

producenta; 

 moduł syntezy SN: 10179336000 060-1540000326-055 (rok prod. 2011, OT 

z 2013 r., nr inw. 58117); do komory najnowszej, przeglądy miesięczne, 

kwartalne i roczne wg wymagań producenta; 

 dyspenser strzykawkowy Althea SN:38268/2+39170, (rok prod. 2008, OT 

z 2009 r., nr inw. 58117, wyłącznie do produkcji FDG na potrzeby własne); 

przegląd wg potrzeb (wg stanu filtra Hepa), nie podlega wymogom GMP; 

 dyspenser fiołkowy Theodorico (rok prod. 2010, OT z 2013 r., nr inw. 58117, 

wyłącznie do produkcji na sprzedaż); według wymagań GMP – przegląd roczny; 

 komora z nawiewem laminarnym ALPINA (rok prod. 2013, OT z 2013 r., nr inw. 

119317, wartość brutto: 4 593,44 zł, wartość netto: 1 818,14 zł); podlega 

wymogom GMP - badanie co roku; 

 licznik cząstek IsoAir wraz z systemem Pharmaceutical Net (rok prod. 2013, OT 

z 2013 r., nr inw. 11968385, wyłącznie przy produkcji na sprzedaż); według GMP 

- kontrola co roku; 

                                                      
82 Występowały awarie: grzałki w pompie dyfuzyjnej, źródła jonów oraz folii węglowych. 
83 Patrz pkt 3.13. 
84 Grupa urządzeń tworzących tzw. laboratorium produkcji radiofarmaceutyków, oznaczona nr inw. „58117”, wartość brutto: 
7 657 649,87 zł, wartość netto: 0,00 zł. 
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 przenośny licznik cząstek HandiLanz mini (rok prod. 2013, OT z 2013 r., nr inw. 

119683); według GMP - przegląd co roku; 

 chłodziarko-zamrażarka (rok prod. 2013, OT z 2013 r., nr inw. 116191, wartość 

brutto: 21 515 zł, wartość netto: 7 620,03 zł), przegląd wg z GMP co trzy lata. 

(dowód: akta kontroli str. 354; 411-451) 

3.13. Jak wyjaśnił Dyrektor CO, ryzyka postojów w związku z awariami 

i przeglądami, mających wpływ na ciągłość produkcji FDG i FDG POZYTON86, poza 

cyklotronem dotyczyć mogą modułów syntezy, dyspensera strzykawkowego Althea 

i dyspensera fiolkowego Theodorico (FDG POZYTON). Przeglądy i awarie modułów 

syntezy nie powodują przerw w produkcji FDG, gdyż moduły te są zdublowane. 

Przeglądy są przesunięte względem siebie w czasie. Przeglądy i awarie dyspensera 

strzykawkowego Althea nie powodują przerw w związku z posiadaniem dwóch 

dodatkowych dyspenserów do produkcji innych radiofarmaceutyków (w pozostałych 

dwóch laboratoriach). Linia technologiczna FDG POZYTON opiera się na 

wykorzystaniu jednego z posiadanych modułów syntezy wskazanego 

w dokumentacji GMP, dyspensera Theodorico (jeden egzemplarz). Tym samym linia 

technologiczna produkcji FDG POZYTON nie jest zdublowana. Wprowadzenie 

drugiego posiadanego modułu syntezy wymagałoby dostosowania do wymogów 

GMP i dokonania zmian w dokumentacji rejestracyjnej w URPLWMiPB. 

(dowód: akta kontroli str. 470) 

3.14. Dokumentacja Główna Miejsca Prowadzenia Działalności87, jako element 

dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości, była aktualizowana88. Warunki 

wytwarzania radiofarmaceutyku FDG były uwzględnione w DGM, ale w 

kontrolowanym okresie nie podlegały zmianom. 

(dowód: akta kontroli, str. 233; 662-702)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W Centrum Onkologii wytwarzano i podawano pacjentom w badaniach 

diagnostycznych PET radiofarmaceutyki:  

 18F-FDG, 18F-FLT, 18F-FET – od 2003 r.,  

 18F-NaF, 11C-Cholina, 11C-Octan, 11C-Metionina, 11C-PIB – od 2010 r.,  

dla których nie uzyskano zezwoleń na wytwarzanie oraz pozwoleń na dopuszczenie 

do obrotu produktami leczniczymi, co stanowiło naruszenie art. 3 ust. 1 i art. 38 ust. 

1 Prawa farmaceutycznego89, a także art. 45. ust. 1 i 3 ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty. 

Wniosek z 29 grudnia 2014 r. o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktu 

leczniczego, dotyczył wyłącznie FDG POZYTON, a nie pozostałych ww. 

radiofarmaceutyków.  

                                                                                                                                       
85 Grupa urządzeń o nr inw. „119683”, wartość brutto: 76 629,00 zł, wartość netto: 31 928,68 zł. 
86 Nazwa własna w dokumentacji GMP dla FDG przeznaczonego na sprzedaż. 
87 Dalej „DGM”. 
88 Sporządzono pięć edycji DGM, aktualna obowiązuje od 10 kwietnia 2017 r. Poprzednie obowiązywały: I – od 18 grudnia 
2014 r., II – od 1 marca 2015 r., III – od 3 sierpnia 2015 r., IV – od 12 grudnia 2016 r. 
89 W wyniku inspekcji doraźnej GIF przeprowadzonej 28 czerwca 2017 r. na wniosek NIK (raport z inspekcji z 22 września 
2017 r.) wskazano na wytwarzanie produktów leczniczych niezgłoszonych do GIF, co stanowiło naruszenie art. 42 ust. 1 
i art. 42 ust. 1 pkt. 4 lit. b Prawa farmaceutycznego. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Liczba badań diagnostycznych wykonanych metodą tomografii pozytonowej (PET) 

wyniosła w latach 2010-2016 łącznie 35 230.  

 (dowód: akta kontroli, str. 253-255;  263-273; 400; 859) 

Główny Inspektor Farmaceutyczny, w toku kontroli przeprowadzonej na zlecenie 

NIK w Centrum w czerwcu 2017 r., potwierdził że Centrum wytwarzało ww. produkty 

lecznicze i wykorzystywało je w badaniach diagnostycznych PET we własnym 

ośrodku. 

(dowód: akta kontroli str. 864-871)  

Dyrektor Centrum wyjaśnił, że od momentu rozpoczęcia produkcji 

radiofarmaceutyków na tzw. potrzeby własne CO nie występowało do GIF o wydanie 

zezwolenia na wytwarzanie oraz do URPL o wydanie pozwolenia na dopuszczenie 

do obrotu produktów leczniczych. Zgodnie bowiem z przepisami rozdz. 2 art. 3 ust. 4 

pkt. 3 ustawy Prawo Farmaceutyczne, do obrotu dopuszczone są bez konieczności 

uzyskania pozwolenia produkty radiofarmaceutyczne przygotowywane w momencie 

stosowania w upoważnionych podmiotach leczniczych, z dopuszczonych do obrotu 

generatorów, zestawów, radionuklidów i prekursorów, zgodnie z instrukcją 

wytwórcy, oraz radionuklidy w postaci zamkniętych źródeł promieniowania. W myśl 

tego przepisu Centrum nie musiało występować do URPL o wydanie pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, dla 

wytwarzanych na potrzeby własne produktów radiofarmaceutycznych. Jednocześnie 

Dyrektor podkreślił, że CO jest upoważnionym podmiotem leczniczym posiadającym 

wymagane zezwolenia wynikające z ustawy Prawo atomowe dla funkcjonującego 

w swojej strukturze ZMN. Poinformował również, że zgodnie z przepisami rozdz. 3 

art. 38 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, o wydanie zezwolenia na wytwarzanie 

ubiega się podmiot (Wytwórca), który podjął działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania lub importu produktu leczniczego. Zgodnie natomiast ze Statutem 

Centrum Onkologii (§ 7 ust. 1 pkt 11) CO prowadzi działalność gospodarczą 

wyłącznie w zakresie sprzedaży radiofarmaceutyku FDG POZYTON, na którą – 

w myśl art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne – posiada zezwolenie na 

wytwarzanie nr 031/0463/15 (decyzja GIF z 1 lipca 2015 r.) oraz pozwolenie na 

wprowadzanie do obrotu produktu leczniczego FDG POZYTON nr 23238 z 31 maja 

2016 r. W pozostałym zakresie, dla wytwarzanych na potrzeby własne 

radiofarmaceutyków, CO nie prowadzi działalności gospodarczej, zatem nie ma 

konieczności ubiegania się o wydanie przez GIF zezwolenia na wytwarzanie.   

 (dowód: akta kontroli, str. 643-646) 

NIK nie podziela stanowiska przedstawionego w powyższych wyjaśnieniach. 

Z przepisów art. 45. ust. 1 i 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wynika 

bowiem, że pacjentowi mogą być podawane tylko leki dopuszczone do obrotu 

w Polsce lub w uzasadnionych przypadkach leki dopuszczone do obrotu w innych 

państwach. Z kolei podejmowanie działań prowadzących do powstania produktu 

leczniczego, w tym zakup i przyjmowanie w miejscu wytwarzania przez wytwórcę 

materiałów używanych do produkcji, produkcja, dopuszczanie do kolejnych etapów 

wytwarzania, związane jest z koniecznością uzyskania zezwolenia na wytwarzanie 

produktu leczniczego, do czego obliguje art. 38 ust. 1 Prawa farmaceutycznego.  

Wyjątek od tej zasady stanowi wytwarzanie radiofarmaceutyków w ramach 
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eksperymentu medycznego na zasadach opisanych m.in. w art. 21 ustawy 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty; w tym przypadku produkty do diagnostyki lub 

leczenia podawane pacjentom w ramach eksperymentu medycznego nie muszą 

spełniać wymogu posiadania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. W każdym 

innym przypadku wytwarzanie produktu leczniczego wiąże się z koniecznością 

posiadania zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych wydanego 

przez GIF oraz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych 

wydanego przez Prezesa URPL.  

Podnoszony w wyjaśnieniach wyjątek, określony w art. 3 ust. 4 pkt. 3 Prawa 

farmaceutycznego, jakoby możliwe było dopuszczenie do obrotu – bez konieczności 

uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego – produktów 

radiofarmaceutycznych przygotowywanych w momencie stosowania w Centrum 

Onkologii, z dopuszczonych do obrotu generatorów, zestawów, radionuklidów 

i prekursorów, zgodnie z instrukcją wytwórcy, nie znajduje zastosowania  

w odniesieniu do sposobu wytwarzania ww. radiofarmaceutyków. W procesie ich 

wytwarzania (po otrzymaniu izotopu w cyklotronie) zachodzą bowiem procesy 

obejmujące syntezę chemiczną, oczyszczanie, przetwarzanie, formowanie  

i dozowanie oraz wytwarzanie w warunkach aseptycznych lub końcowa sterylizacja. 

Z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 

w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania90 wynika, że ww. etapy procesu 

prowadzącego do przygotowania radiofarmaceutyku przeznaczonego do diagnostyki 

PET powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki 

Wytwarzania. W świetle przepisów Prawa farmaceutycznego produkty takie powinny 

posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, ponieważ nie zostały wymienione 

w art. 3 ust. 4 ww. ustawy, zawierającym katalog zamknięty produktów leczniczych, 

które nie wymagają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.  

Nie mają również znaczenia podnoszone w wyjaśnieniach okoliczności, że produkty 

lecznicze nie są dystrybuowane do innych podmiotów leczniczych (nie są 

przedmiotem obrotu), lecz tylko podawane pacjentom w ramach wykonywanych 

badań PET w tej samej placówce leczniczej. Obowiązujące regulacje nie przewidują 

wyjątku polegającego na wytwarzaniu radiofarmaceutyków na tzw. potrzeby własne, 

rozumiane jako wykorzystywanie ich przez wytwórcę w diagnostyce PET we 

własnym ośrodku, z pominięciem spełnienia ww. wymogów.  

Zauważyć należy, że w procesie uzyskiwania pozwolenia na dopuszczenie do 

obrotu produktu leczniczego dokonywana jest m.in. ocena i zatwierdzenie procesu 

wytwarzania, wymagań jakościowych, metod badań i kontroli produktu leczniczego 

oraz skuteczności leku i współczynnika korzyści wynikających z jego zastosowania 

do ryzyka, jaki ten lek stwarza dla pacjenta. Wytwarzanie produktów leczniczych 

w miejscu objętym zezwoleniem na jego wytwarzanie ma zapewnić możliwość 

sprawowania nadzoru przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, który polega 

m.in. na weryfikacji warunków wytwarzania produktów leczniczych oraz zgodności 

stosowanego przez wytwórcę procesu wytwarzania i badań z procesem 

zdefiniowanym w dokumentacji związanej z pozwoleniem na dopuszczenie do 

                                                      
90 Dz. U. z 2015 r. poz. 1979, ze zm., zwanym dalej rozporządzeniem ws. Dobrej Praktyki Wytwarzania. Rozporządzenie było 
poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 
Wytwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 318). 
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obrotu.  

Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, że w powyższej kwestii istniały 

rozbieżności interpretacyjne. Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Nuklearnej 

w opinii z maja 2010 r.91 informował MZ, że Centrum uruchomiło produkcję FDG dla 

badań PET już 7 lat temu, zaznaczając jednocześnie, że obowiązujące przepisy 

prawne umożliwiają produkcję radiofarmaceutyku na potrzeby własne ośrodka, nie 

pozwalają jednak na produkcję i dystrybucję radiofarmaceutyku dla innych 

jednostek. Zdaniem NIK, obowiązujące regulacje nie przewidują jednak wyjątku 

polegającego na wytwarzaniu radiofarmaceutyków na tzw. „potrzeby własne”, 

z pominięciem spełnienia wymogów w zakresie uzyskania stosownych zezwoleń na 

wytwarzanie i pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (art. 38 

ust. 1 i art. 3 ust. 1 Prawa farmaceutycznego). 

(dowód: akta kontroli, str. 863-871) 

2. W Centrum Onkologii stawki amortyzacyjne nie zostały określone zgodnie 

z wymogami art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości92. 

Zawyżono przyjęte stawki amortyzacyjne dotyczące środków trwałych niezbędnych 

do produkcji radiofarmaceutyków, co spowodowało, że pomimo dalszego 

użytkowania wartość księgowa netto tych środków trwałych była równa zero93 

zamiast wyliczonej według obecnych założeń wykorzystywania środków trwałych do 

2026 r. Dyrektor ds. Ekonomicznych Maria Stejbach wyjaśniła, że sprawozdanie 

finansowe CO podlegało corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta. Sprzęt 

radiologiczny zgodnie z informacją uzyskaną od Koordynatora ZMN mógł być 

używany przez 10 lat od czasu zakupu, niemniej ze względu na postęp w technologii 

medycznej zakupiony sprzęt po okresie 3-4 lat używania wymagał znacznej 

modyfikacji i zmian. Cyklotron modelu RDS firmy CTI został zamontowany 

w Bydgoszczy jako jeden z pierwszych w Polsce w 2002 r. W związku z postępem 

technologicznym został zmodernizowany w 2010 r. do wersji Eclipse HP. W zeszłym 

roku firma Siemens zakomunikowała zakończenie produkcji cyklotronów i w związku 

z tym, biorąc pod uwagę prawa rynku, można liczyć na zapewnienie serwisu do roku 

2026. Dyrektor ds. Ekonomicznych nie odniosła się do zamortyzowanej linii 

produkcji radiofarmaceutyków oraz urządzeń diagnostycznych PET-CT.  

NIK zauważa, że przeprowadzenie kolejnych modernizacji (zwiększających wartość 

początkową środka trwałego, zgodnie z zapisami księgowymi) nie było 

równoznaczne z likwidacją dotychczasowego urządzenia. Faktyczny obecnie 

planowany okres pracy cyklotronu i linii produkcyjnej radiofarmaceutyków 

wyznaczono do 2026 r. Ponadto nieprzerwanie od 2013 r. trwa proces uzyskiwania 

certyfikatu GMP celem uruchomienia produkcji radiofarmaceutyków na sprzedaż 

w oparciu o wykorzystanie obecnego cyklotronu, a nie zakup nowego. Powyższe 

oznacza, że przez co najmniej 10 lat rzeczywisty koszt produkcji 

radiofarmaceutyków, zarówno na własne potrzeby, jak i na sprzedaż, nie będzie 

uwzględniał koniecznych odpisów amortyzacyjnych związanych z utratą wartości. 

                                                      
91 Dotyczącej celowości przystąpienia Centrum do programu zdrowotnego pt.: Tomografia Pozytonowa (PET) – uruchomienie 
produkcji radiofarmaceutyków FDG w Polsce w ramach jednego z zadań NPZChN.  
92 Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm., zwanej dalej: „ustawą o rachunkowości”. 
93 Cyklotron RDS 111 (nr inwentarzowy 1452, wartość brutto 13 025 235,75 zł, wartość netto 0,00 zł) oraz linia produkcyjna 
radiofarmaceutyków (nr inwentarzowy 1464, wartość brutto 7 657 649,87 zł, wartość netto 0,00), które zostały oddane do 
użytku w 2003 r., a w kolejnych latach dokupywano kolejne elementy składowe służące ich unowocześnieniu. 
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Stanowiło to naruszenie art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości, gdyż wytwarzając 

radiofarmaceutyki Centrum Onkologii uznawało, że cyklotron i linia produkcji 

radiofarmaceutyków posiadają wartość użytkową różną od zera, co przeczyło 

wartości zapisów dotyczących środków trwałych w księgach jednostki. Wykaz liczby 

awarii za ostatnie 7 lat wpływających na postój cyklotronu z jednoczesnym 

wstrzymaniem produkcji radiofarmaceutyków, a także liczba wyprodukowanych 

radiofarmaceutyków w ostatnich latach (w tym za dwa pierwsze miesiące 2017 r.) 

nie potwierdzają obniżenia zdolności produkcyjnych cyklotronu oraz linii 

produkcyjnej radiofarmaceutyków. CO nie przedłożyło żadnych ekspertyz za okres 

od 2003 r. do dnia zakończenia kontroli potwierdzających utratę tzw. „wartości 

odzyskiwalnej”94 wyliczonej jako kwota wyższa z dwóch: 1) możliwej do uzyskania 

ceny sprzedaży netto; i 2) wartości użytkowej wyliczonej na bazie dyskontowania 

przepływów finansowych generowanych w związku z eksploatacją cyklotronu i linii 

produkcyjnej radiofarmaceutyków. 

W ocenie NIK jedną z przyczyn ww. nieprawidłowości jest brak opracowania 

wystarczająco szczegółowej polityki rachunkowości odnoszącej się do takich 

kwestii, jak weryfikacja stawek amortyzacyjnych, wartość użytkowa i wartość 

godziwa w odniesieniu do utraty wartości środków trwałych. Ustawa 

o rachunkowości stanowi, że sprawozdania finansowe powinny dawać jasny 

i rzetelny obraz sytuacji majątkowo-finansowej i wyniku finansowego. Natomiast 

zawyżone odpisy amortyzacyjne wpływają na nieuzasadnione obniżenie księgowych 

wartości netto znacznie poniżej tzw. „wartości użytkowej” aktywów jednostki i na 

tworzenie „ukrytych rezerw”, których posiadania nie przewiduje ani ustawa 

o rachunkowości, ani międzynarodowe standardy rachunkowości. 

(dowód: akta kontroli str. 283-286) 

3. W systemie rachunkowości CO ujęto różne linie radiofarmaceutyków oraz 

wchodzących w ich skład wysokocennych środków trwałych jako jeden środek 

trwały (nr inw. 1464) o wartości brutto 7 657 649,87 zł. Tym samym trzy różne linie 

radiofarmaceutyków o różnym stopniu wykorzystania, posiadające urządzenia  

i wyposażenia mające różny termin przydatności (komory gorące, syntezery, 

dyspensery, różnego rodzaju pojemniki, urządzenia pomiarowe  

i wiele innych) rozliczane były jedną stawką amortyzacyjną.  

Wskutek powyższego jedna z linii produkcyjnych radiofarmaceutyku FDG 

POZYTON (objęta wymogami GMP) została całkowicie zamortyzowana, pomimo 

braku rozpoczęcia sprzedaży tego radiofarmaceutyku i tym samym rozliczenie 

faktycznych kosztów wytwarzania nie będzie uwzględniało kosztów amortyzacji, 

co narusza treść art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

Dyrektor ds. Ekonomicznych stwierdziła, że rozbicie środka trwałego wprowadziłoby 

problemy z zakwalifikowaniem elementów, które są używane zamiennie lub 

równolegle, zależnie od liczby pacjentów i czasu zużycia.  

NIK zauważa, że odpisy amortyzacyjne w CO nie są rozliczane metodą naturalną, 

a stałymi stawkami rocznymi. Ich analiza i wpływ na kształtowanie się kosztów może 

podlegać ocenie personelu księgowego z przygotowaniem ekonomicznym 

i rachunkowym i powinna być odnoszona do prawidłowo zdefiniowanych miejsc 

                                                      
94 Międzynarodowe Standard Rachunkowości Nr 16 „Środki trwałe” 
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powstawania kosztów, z uwzględnieniem ilości dawek wyprodukowanego 

radiofarmaceutyku na danej wydzielonej linii produkcji (zakres tych danych jest 

dostępny). Ponadto wadą stosowanego rozwiązania jest: 1) utrudniona kalkulacja 

kosztów produkcji różnych farmaceutyków (w tym na sprzedaż i na potrzeby własne 

realizowane w różnych laboratoriach, (tj. laboratorium produkcji FDG; laboratorium 

węglowe, laboratorium elektrofilowe i poza laboratorium – radiofarmaceutyk H2O 

i PSMA); 2) trudna do przeprowadzenia inwentaryzacja szczegółowa bardzo 

drogiego i unikalnego sprzętu; 3) utrudniony audytowy i księgowy nadzór nad 

drogim sprzętem; 4) niemożliwa do przeprowadzenia rzetelna ocena faktycznej 

utraty wartości użytkowej (wyceny) poprzez jeden odpis amortyzacyjny dla urządzeń 

posiadających różne wskaźniki niezawodności i tempo utraty wartości użytkowej; 

5) niemożliwa do przeprowadzenia analiza występowania kosztów 

nieuzasadnionych w związku z treścią art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości. 

(dowód: akta kontroli str. 327-342) 

4. W Centrum Onkologii dokonano zwiększenia wartości środka trwałego pod nazwą 

„laboratorium produkcji radiofarmaceutyków” bez zwiększenia wartości cyklotronu95. 

Wydzielona grupa składników majątkowych na kwotę 3 400 000,00 zł zawierająca 

elementy odnoszące się do funkcjonowania cyklotronu („Opór zastępczy do modułu 

RF w cyklotronie”, „Źródło jonów do cyklotronu - zapewniające ciągłość pracy 

cyklotronu”, i „Target HPF”) zwiększyła w całości wartość laboratorium produkcji 

radiofarmaceutyków (OT z 30 sierpnia 2013 r.), podczas gdy wartość powinna 

zwiększyć jednocześnie linie produkcji radiofarmaceutyków i cyklotronu. 

Dyrektor ds. Ekonomicznych wyjaśniła, że zwiększenie jedynie wartości 

laboratorium produkcji radiofarmaceutyków związane było z pomyłką 

interpretacyjną, gdzie elementy stanowiące rozbudowę cyklotronu potraktowano 

jako jedną nierozerwalną wielofunkcyjną całość linii technologicznej do produkcji 

radiofarmaceutyków.  

(dowód: akta kontroli str. 330-331) 

5. W Centrum Onkologii od czasu uruchomienia cyklotronu oraz linii produkcji 

radiofarmaceutyków do momentu zakończenia dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych w 2014 r. nie dokonywano weryfikacji stawek amortyzacyjnych, co 

było niezgodne z art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości. 

Dyrektor ds. Ekonomicznych wyjaśniła, że faktycznie nie weryfikowano stawek 

amortyzacyjnych i jednocześnie stwierdziła, że Centrum Onkologii podlega 

corocznie badaniu przez biegłego rewidenta i wszystkie uzyskane opinie od 2003 r. 

do 2013 r. były pozytywne. W ramach ww. badań środki trwałe i wartości 

niematerialne były badane przez biegłych. 

NIK zauważa, że konieczność weryfikacji stawek amortyzacyjnych jest podstawą 

potwierdzenia utraty wartości użytkowej środków trwałych w wyniku nieprzerwanej 

eksploatacji tych środków. Dokonuje się tego na bazie wprowadzonej wcześniej 

stawki amortyzacyjnej lub w wyniku konieczności (jak miało to miejsce w Centrum) 

jej zmniejszenia w związku z planowanym wydłużonym okresem eksploatacji 

i spodziewanymi w przyszłości „dodatkowymi” korzyściami ekonomicznymi. Tym 

                                                      
95 W związku z rozliczeniem umowy z 8 września 2010 r 
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samym, w ocenie NIK, mając na uwadze art. 32 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy 

o rachunkowości, istnieje obowiązek weryfikacji stawek amortyzacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 349-350) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania CO, w wyniku których została 

opracowana, wdrożona i zatwierdzona przez GIF własna procedura produkcji 

radiofarmaceutyku FDG POZYTON, nie wymagająca zakupu licencji zewnętrznych. 

Jednocześnie NIK negatywnie ocenia fakt, że w Centrum wytwarzano 

i wykorzystywano w badaniach diagnostycznych PET radiofarmaceutyki, dla których 

nie uzyskano  zezwoleń na wytwarzanie oraz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 

produktów leczniczych. Pomimo wydatkowania środków z MZ na zakupy 

inwestycyjne dla potrzeb (…) uzyskania certyfikacji GMP, do czasu zakończenia 

kontroli w Centrum96 nie uzyskano tego potwierdzenia dla produkcji 

radiofarmaceutyku FDG POZYTON.  

W polityce rachunkowości nie w pełni zdefiniowano pojęcia mające znaczenie dla 

wyceny środków trwałych, a stawki amortyzacyjne dotyczące środków trwałych 

niezbędnych do produkcji radiofarmaceutyków nie zostały określone zgodnie z 

wymogami ustawy o rachunkowości. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 

Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli97, wnosi o: 

1. Niezwłoczne podjęcie działań w celu doprowadzenia do stanu zgodnego 

z prawem w zakresie wykorzystywania radiofarmaceutyków produkowanych 

w Centrum Onkologii w badaniach diagnostycznych PET.  

2. Sporządzenie i przekazanie do MZ skorygowanego sprawozdania 

merytorycznego z realizacji inwestycji w zakresie daty i miejsca instalacji 

aparatury medycznej zakupionej w ramach Umowy z 8 września 2010 r. 

3. Sporządzenie i przekazanie do MZ skorygowanego oświadczenia, o którym 

mowa w § 5 ust. 6 Umowy z 8 września 2010 r. 

4. Rozważenie uzupełnienia polityki rachunkowości poprzez zdefiniowanie pojęć 

mających znaczenie dla wyceny środków trwałych oraz dla określenia okresów 

amortyzacji, takich jak wartość użytkowa, inna wartość godziwa.  

5. Stosowanie i weryfikowanie stawek amortyzacyjnych środków trwałych zgodnie 

z wymogami ustawy o rachunkowości. 

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 

                                                      
96 28 kwietnia 2017 r. 
97 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 

do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 

wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 

tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz,                  stycznia  2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Emil Wojak 
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