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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/100 - Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających
substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu
zwierząt. w tym towarzyszących

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Joanna Andrzejewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/1 0412017 z 5.09.2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
(dalej: "Inspektorat" lub "Inspektorat Weterynaryjny")

Wojciech Trybowski, Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (dalej: "WLW'')1
(dowód: akta kontroli str. 3-7)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Obowiązujące w Inspektoracie w latach 2015-2017 (I półrocze)2 regulacje
wewnętrzne oraz plany kontroli uwzględniały prowadzenie kontroli z zakresu
nadzoru farmaceutycznego. Nie wyodrębniały one obszaru kontroli obrotu
i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych (dalej: "PLW") i produktów
leczniczych (dalej: "PL") o działaniu odurzającym, psychotropowym, anabolicznym
lub hormonalnym3.

Plany kontroli opracowywane były bez pozyskiwania i analizy danych dotyczących
obrotu i stosowania PLW i PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym.

WL W prawidłowo realizował zadania w zakresie przeprowadzonych w ramach
nadzoru farmaceutycznego kontroli, w oparciu o instrukcje Głównego Lekarza
Weterynarii (dalej: "GLW") i regulacje wewnętrzne Inspektoratu. Dodatkowo
w sporządzonych 134 protokołach kontroli, zgodnych z instrukcją GLW, wskazano
(we wszystkich zbadanych dokumentach) nazwy wybranych PLW. W 34 z nich
wskazano PLWodziałaniu hormonalnym lub psychotropowym.

WLW nie współdziałał w ww. okresie z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem
Farmaceutycznym (dalej: "WIF") w zakresie rozwiązywania problemów związanych
z przeciwdziałaniem nielegalnemu obrotowi i stosowaniu PL o działaniu
odurzającym lub hormonalnym w obszarze weterynarii, a do Inspektoratu nie
wpłynęły żadne wnioski w tym zakresie. Współpracował natomiast z organami
samorządu lekarsko-weterynaryjnego w zakresie wymiany informacji o zmianach
dotyczących wycofywanych PLW/PL i w ewidencji zakładów leczniczych, a ponadto
kierował powiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach. Współdziałanie
z organami ścigania polegało na ich zawiadamianiu o możliwości popełnienia
przestępstwa, w związku z wynikami kontroli w zakładach leczniczych dla zwierząt.

1 Do 22lutego 2016r. stanowisko WLW zajmował Pan Włodzimierz Przewoski, a od 23lutego 2016r. do 30grudnia 2016r.
Pan Paweł Niemczuk.

2 Badaniami objęto również działania Inspektoratu podejmowane przed, jak i po tym okresie, o ile miały one bezpośredni wpływ
lub związek z ustaleniami stanu faktycznego dotyczącymi okresu objętego kontrolą.

3 Dalej także: "o działaniu odurzającym lub hormonalnym".
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Opis stanu
faktycznego

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Organizacja pracy Inspektoratu Weterynaryjnego
1.1. W regulaminie organizacyjnym Inspektoratu Weterynaryjnego4 (§ 15)
wyszczególniono zadania zespołu ds. nadzoru farmaceutycznego, m.in.:
- opracowywanie rocznych planów i harmonogramów kontroli m.in. hurtowni

farmaceutycznych PLW i zakładów leczniczych5,

- przeprowadzanie kontroli w hurtowniach farmaceutycznych PLW,
- przeprowadzanie kontroli obrotu detalicznego i ilości stosowanych PL

w zakładach leczniczych,
- przeprowadzanie kontroli obrotu PLW wydawanymi bez przepisu lekarza

weterynarii u podmiotów, o których mowa wart. 71 ust. 1a ustawy z dnia
6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne6.

(dowód: akta kontroli str. 8-105)

Inspektorat Weterynaryjny stosował regulacje wewnętrzne określające zakres,
częstotliwość, sposób i kryteria doboru zakładów leczniczych i hurtowni PLW
do kontroli określone przez GLW (opisane w pkt 1.3 wystąpienia pokontrolnego)
w instrukcjach: GIWpuf-725/017/09 i GIWpuf-725/018/09 z dnia 18 września 2009 r.
oraz GIWpr-02010-1/2016 i GIWpr-02010-2/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.
przywoływanych w dokumentach: "Procedura kontroli bezpośredniej"7 i "Procedura
wewnętrzna obejmująca wytyczne do analizy ryzyka w zakresie ustalania
szczegółowych założeń planu kontroli w zakresie nadzoru nad -obrotem i ilością
stosowanych PLW w województwie pomorskim"8.

(dowód: akta kontroli str. 106-214,314-325)

WL W nie wprowadził odrębnych regulacji dotyczących prowadzenia kontroli
w zakresie obrotu i stosowania w zakładach leczniczych PLW o działaniu
odurzającym lub hormonalnym, stosowania w zakładach leczniczych PL o działaniu
odurzającym lub hormonalnym, wystawiania recept na PL przez lekarzy weterynarii
o działaniu odurzającym lub hormonalnym, obrotu PLW o działaniu odurzającym lub
hormonalnym w hurtowniach PLW.

Zgodnie z wyjaśnieniem WLW stosowane w Inspektoracie regulacje wewnętrzne
dotyczące zagadnień związanych z nadzorem nad obrotem i stosowaniem PLW i PL
obejmują: obrót i stosowanie PLW oraz stosowanie PL, w tym wystawianie recept
przez lekarzy weterynarii, w zakładach leczniczych całościowo. Nie ma zatem
konieczności wyszczególniania grup farmakoterapeutycznych tych produktów,
również obrót hurtowy PLW jest nadzorowany całościowo. Regulacje te są oparte na
obowiązujących w tym zakresie normach prawnych oraz instrukcjach i wytycznych
GLW, które takiego obowiązku wyszczególniania PLW/PL o działaniu odurzającym
lub hormonalnym nie nakładają.

(dowód: akta kontroli str. 105a-105b)

4 W latach 2015-2017 (do 30 czerwca) obowiązywały następujące zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu
Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Gdańsku: zarządzenie Nr 16/2011 WLW z dnia 30 maja
2011 r.• zarządzenie Nr 10/2015 WLW z dnia 21 grudnia 2015 r. zmienione zarządzeniem Nr 1/2016 WLW z dnia 23 lutego
2016 r. i zarządzeniem Nr 20/2016 WLW z dnia 19 września 2016 r. Ponadto WLW wydal w tej sprawie zarządzenie
Nr 16/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
5 Zakład leczniczy dla zwierząt w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla
zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 188. ze zm.).

6 Dz. U. z 2016 r. poz. 2142. ze zm. - dalej: "ustawa Prawo farmaceutyczne".

7 System Zarządzania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. Procedura wg PN-EN ISO 9001 :2009 oraz PN-EN
ISOIIEC 17020:2006 obowiązywała do 1.02:2017 r.

8 Zatwierdzona 29.02.2016 r.
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1.2. Zakres czynności pracownika Inspektoratu zatrudnionego na stanowisku
wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego ds. nadzoru farmaceutycznego (dalej:
"WIW") obejmował obowiązki w zakresie opracowania rocznych planów kontroli
w hurtowniach PLW i zakładach leczniczych. Do zakresu obowiązków WIW należało
także przeprowadzanie kontroli obrotu detalicznego PLW oraz ilości stosowanych
PL u zwierząt przez lekarzy weterynarii w zakładach leczniczych, a ponadto
przeprowadzanie kontroli obrotu hurtowego PLW. Obowiązki te były
wyszczególnione w regulaminie organizacyjnym Inspektoratu Weterynaryjnego.

W latach 2015-2017 (do 30 czerwca) w Inspektoracie na stanowisku WIW
zatrudniona była jedna osoba.

(dowód: akta kontroli str. 215-218)

1.3. W 2015 r. w Inspektoracie Weterynaryjnym obowiązywały wydane przez GLW
instrukcje, określające sposób i kryteria doboru do corocznych kontroli hurtowni
PLW oraz zakładów leczniczych:
- instrukcja9 GIWpuf-725/017/09 z 18 września 2009 r. w sprawie ujednolicenia

trybu przeprowadzania kontroli hurtowni farmaceutycznych PLW, zgodnie z którą
kontrole okresowe hurtowni znajdujących się na terenie województwa powinny
odbywać się nie rzadziej niż raz w roku; instrukcja regulowała również
prowadzenie kontroli doraźnych i sprawdzających oraz wprowadzała m.in. wzory
protokołów kontroli,

- instrukcjalO GIWpuf-725/018/09 z 18 września 2009 r. w sprawie ujednolicenia
trybu przeprowadzania kontroli obrotu detalicznego i ilości stosowanych
produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki
lekarsko-weterynaryjnej, zgodnie z którą kontrolami okresowymi należało objąć
10% zakładów leczniczych znajdujących się na terenie województwa; instrukcja
regulowała również prowadzenie kontroli doraźnych i sprawdzających oraz
wprowadzała m.in. wzory protokołów kontroli.

Obydwie instrukcje zostały wdrożone w Inspektoracie poprzez stosowany system
ISO i późniejszą procedurę (opisane poniżej).

Ponadto kryteria doboru zakładów leczniczych do rocznego planu kontroli w 2015 r.
były zgodne z wytycznymi ujętymi w piśmie GLW z 22 grudnia 2014 r., tj. kontrolą
objętych zostało 10% zakładów leczniczych znajdujących się na terenie
województwa, ~ wybranych do kontroli okresowych zakładów leczniczych miało
profil działalności "wyłącznie dla zwierząt gospodarskich" lub "zwierzęta
gospodarskie i towarzyszące". Kontrole w szczególności obejmowały zakłady
lecznicze zlokalizowane na terenie farm wielkotowarowych i specjalizujące się
w leczeniu jednego gatunku zwierząt gospodarskich, kontrole obejmowały zakłady
lecznicze zajmujące się świadczeniem usług lekarsko-weterynaryjnych na terenie
kilku województw.

Z dniem 22 stycznia 2016 r. w zakresie trybu przeprowadzania kontroli hurtowni
i zakładów leczniczych obowiązywać zaczęły:
- instrukcja GIWpr-0201 0-1/2016 z 22 stycznia 2016 r. w sprawie ujednolicenia

trybu przeprowadzania kontroli hurtowni farmaceutycznych PLW,
- instrukcja GIWpr-02010-2/2016 z 22 stycznia 2016 r. w sprawie ujednolicenia

trybu przeprowadzania kontroli obrotu detalicznego i ilości stosowanych
produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki
lekarsko-weterynaryjnej.

(dowód: akta kontroli str. 106-214)

9 Wraz z Aneksem Nr 1 z 17 sierpnia 2010 L

10 Wraz z Aneksami: Nr 1 z 17 sierpnia 2010 L. Nr 2 z 9 lutego 2011 L i Nr 3 z 3 listopada 2011 r.
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WLW nie wprowadził w regulaminie organizacyjnym Inspektoratu, jak też w innych
regulacjach, odrębnych zasad dotyczących zakresu, sposobu i częstotliwości
prowadzenia kontroli PLW i PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym.

Z wyjaśnienia WLW wynika, że zakłady lecznicze dla zwierząt wytypowane do
kontroli okresowych kontrolowane są kompleksowo ze wszystkich stosowanych
PLW. Nie są prowadzone kontrole tematyczne obrotu i stosowania jednej czy kilku
grup farmakoterapeutycznych. Kontrole prowadzone są w zakresie wszystkich grup
farmakoterapeutycznych znajdujących się w obrocie i stosowaniu przez
kontrolowany zakład, m. in substancje przeciwbakteryjne, przeciwzapalne,
hormonalne, przeciwpasożytnicze, psychotropowe, immunologiczne,
przeciwgrzybicze, nasercowe, itp. Powyższe wynika ze specyfiki leczenia
(stosowania PLW), w trakcie którego niejednokrotnie wymagane jest podanie
różnych grup produktów. Kontrolowane jest także wystawianie recept na PL oraz
stosowanie tych produktów w zakładach leczniczych dla zwierząt Gest to zawarte
w obowiązującym wzorze protokołu kontroli), zatem jest uwzględnione w planie tych
kontroli - nie ma konieczności sporządzania dodatkowych planów.

Ponadto WLW wyjaśnił, że plany kontroli sporządzane są w oparciu o wytyczne
zawarte w przepisach prawa, instrukcjach i poleceniach GlW oraz w oparciu
o analizę ryzyka. I tak pismem nr GIWpuf-7220-36/2014(1) z 22.12.2014 r. GLW
polecił, aby plany kontroli zakładów leczniczych na 2015 r. zostały sporządzone
z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- kontrole okresowe mają zostać przeprowadzone w 10% zakładów leczniczych

dla zwierząt znajdujących się na terenie województwa,
- % wybranych do kontroli okresowych zakładów ma mieć profil. działalności:

"wyłącznie zwierzęta gospodarskie" lub "zwierzęta gospodarskie i towarzyszące",
- kontrole maja obejmować zakłady zlokalizowane na terenie ferm

wielkotowarowych i specjalizujące się w leczeniu jednego gatunku zwierząt
gospodarskich (drób, trzoda chlewna, bydło, itd.),

- kontrole mają obejmować zakłady lecznicze dla zwierząt zajmujące się
świadczeniem usług lekarsko-weterynaryjnych na terenie kilku województw.

Na lata 2016 i 2017 WLW nie otrzymał szczegółowych wytycznych dotyczących
planowania kontroli. Instrukcja GLW nr GIWpr-02Ó10-2/2016 zobowiązuje
do kontroli minimum 10% zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie
województwa. W związku z powyższym przyjęto następujące kryteria:
- liczba kontroli przeprowadzonych w poszczególnych zakładach od 2010 r.,
- wielkość zakładu (gabinet przyfermowy, klinika weterynaryjna, lecznica

weterynaryjna, przychodnia weterynaryjna, gabinet weterynaryjny),
- rodzaj zwierząt obsługiwanych przez poszczególne zakłady lecznicze dla

zwierząt (gospodarskie, gospodarskie i towarzyszące, towarzyszące),
- czas od ostatniej kontroli (7 i więcej lat, 4-6 lat, 2-3 lata, 0-1 rok),
- wyniki poprzednich kontroli, w szczególności skierowanie wniosku do organów

ścigania czy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (dalej: "ROZ"),
- dodatnie wyniki monitoringu mięsa, pasz, wody w gospodarstwach

obsługiwanych przez poszczególne zakłady,
- inne dane: np. donosy, duże obroty PLW stwierdzane podczas kontroli hurtowni

w danym zakładzie leczniczym dla zwierząt.
(dowód: akta kontroli str. 326-330)

1.4. WLW zatrudniał jedną osobę (pełny etat), której powierzył obowiązek
prowadzenia nadzoru farmaceutycznego w latach 2015-2017 (do 30 czerwca).
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W tym okresie WIW przeprowadził łącznie11 153 kontrole (na 151 zaplanowanych)
w zakresie objętym kontrolą, w tym 134 (na 133 planowane) w zakładach
leczniczych i 19 (na 18 planowanych) w hurtowniach farmaceutycznych PLW.

(dowód: akta kontroli str. 219-281)

1.5. WLW wyjaśnił, że wszystkie zaplanowane w latach 2015-2016 kontrole
w zespole ds. nadzoru farmaceutycznego w ujęciu liczbowym zostały wykonane.
W związku z powyższym należy przyjąć, iż wacenie ówczesnych Pomorskich
Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii jednoosobowa obsada w zespole ds. nadzoru
farmaceutycznego była wystarczająca. Jednakże ze względu na ilość oraz obszar
merytoryczny planowanych kontroli w przedmiotowym zespole, zdaniem WLW
zwiększenie zatrudnienia byłoby celowe. W kwietniu 2017 r. Inspektorat wystąpił
z wnioskiem o przyznanie dodatkowego etatu na realizację nowych zadań - nadzoru
nad rolniczym handlem detalicznym. W sytuacji otrzymania nowego etatu
i zatrudnienia pracownika do zespołu realizującego nowe zadania, tj. zespołu
ds. bezpieczeństwa żywności, planowane jest przesunięcie jednej osoby z tej
komórki do zespołu ds. nadzoru farmaceutycznego.

Ponadto WLW wyjaśnił, że prace nad zmianą struktury nadzoru nad obrotem
i stosowaniem PLW prowadzono w Głównym Inspektoracie Weterynarii w latach
2013-2014. Plany te zmierzały do wzmocnienia struktur nadzoru farmaceutycznego
poprzez stworzenie etatów ds. nadzoru farmaceutycznego w powiatowych
inspektoratach weterynarii. Nadzór farmaceutyczny nad zakładami leczniczymi dla
zwierząt miał zostać przeniesiony do powiatowych inspektoratów weterynarii.
Niestety struktura nadzoru nad obrotem i stosowaniem PLW do dziś nie uległa
zmianie. Powiatowe inspektoraty weterynarii prowadzą jedynie nadzór pośredni nad
obrotem i ilością stosowanych PLW w gospodarstwach w ramach innych kontroli,
nie zaś w zakładach leczniczych dla zwierząt. Powiatowi lekarze weterynarii są
zobowiązani do kontroli dokumentacji dotyczącej leczenia i padnięć zwierząt,
postępowania ze zwierzętami chorymi, zranionymi oraz wykonywania zabiegów
lekarsko-weterynaryjnych. Brak jest możliwości krzyżowego sprawdzenia przez
powiatowego lekarza weterynarii faktycznej ilości wizyt lekarza weterynarii w danym
gospodarstwie - a taka możliwość byłaby przy przeniesieniu nadzoru
farmaceutycznego nad zakładami leczniczymi dla zwierząt do poziomu powiatowego
lekarza weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. 331-338)

1.6. Wydatki Inspektoratu Weterynaryjnego wynosiły: w 2015 r. - 12.719 tys. zł,
w 2016 r. - 10.510 tys. zł i w 2017 r. (do 3.06) - 4.015 tys. zł.

Z wyjaśnienia Głównego Księgowego wynikało, że używany w Inspektoracie system
księgowy nie umożliwiał wygenerowania danych dotyczących komórki nadzoru
farmaceutycznego (poza danymi o delegacjach służbowych).

(dowód: akta kontroli str. 339-340)

Według wyjaśnienia WIW środki na wydatki budżetowe zespołu ds. nadzoru
farmaceutycznego, w szczególności osobowe, były niewystarczające, gdyż ze
względu na ilość planowanych kontroli w przedmiotowym zespole celowym byłoby
zwiększenie zatrudnienia. W 2017 r. W/W wystąpił z wnioskiem o przyznanie
dodatkowego etatu na realizację nowych zadań, co pozwoli na przesunięcie jednej
osoby do zespołu ds. nadzoru farmaceutycznego.

(dowód: akta kontroli str. 382-383)

11 Z tego kontroli okresowych w zakładach leczniczych zaplanowano i zrealizowano 95. a w hurtowniach PLW
z zaplanowanych 14 zrealizowano 13 (wygaszenie działalności hurtowni). lącznie zaplanowano 109 kontroli okresowych,
zrealizowano 108.
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Uwaga dotycząca
badanej działalności

Ocena cząstkowa I

1.7. W latach 2015-2017 (I półrocze) WIW uczestniczył w sześciu szkoleniach
(dwóch w 2015 r. i czterech w 2016 r.). Żadne z nich nie obejmowało zagadnień
nadzoru nad obrotem i stosowaniem PLW i PL o działaniu odurzającym lub
hormonalnym.

(dowód: akta kontroli str. 282-306)

Ponadto WLW wyjaśnił: szkolenia specjalistyczne (merytoryczne) dla Inspekcji
Weterynaryjnej organizowane są przez Państwowy Instytut Weterynaryjny -
Państwowy Instytut Badawczy w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia
Podyplomowego. W latach 2015-2017 szkolenia realizowane były w ramach
Programu Wieloletniego 2014-2018 "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia
publicznego", gdzie przez wskazany okres tematy szkoleń corocznie się powtarzały.
Zgłoszenia na szkolenia w ramach programu dokonywane są z poziomu
Inspektoratu Weterynarii w formie elektronicznej rejestracji.

W szkoleniach obejmujących wyłącznie zagadnienia nadzoru i stosowania PLW i PL
o działaniu odurzającym lub hormonalnym WIW nie uczestniczył (brak ofert tego
typu szkoleń).

Jednakże zagadnienia dotyczące nadzoru nad obrotem i stosowaniem PLW i PL
poruszane i omawiane są na naradach organizowanych przez Główny Inspektorat
Weterynarii z udziałem wojewódzkich inspektorów weterynaryjnych ds. nadzoru
farmaceutycznego.

Ponadto, jak wynika z wiedzy WLW, Główny Lekarz Weterynarii podejmował wysiłki
w kierunku utworzenia kierunku specjalizacyjnego "Farmacja weterynaryjna",
jednakże jak dotychczas nie znalazło to oddżwięku w działaniach Krajowej Komisji
ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii i Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,
które to gremia mają prawną możliwość utworzenia takiego kierunku specjalizacji
lekarzy weterynarii.

(dowód: akta kontroli str. 306a)

W Inspektoracie nie zmieniono regulaminu organizacyjnego w zakresie
wprowadzenia obowiązku nadzoru WLW nad stosowaniem PLW, w związku
ze zmianą z dniem 8 lutego 2015 r.12 brzmienia art. 118 ust. 2 ustawy Prawo
Farmaceutyczne.

WLW wyjaśnił m.in., że wynikało to z braku odpowiednich zmian w przepisach
w pozostałych aktach, w tym w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej13 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych
produktów leczniczych weterynaryjnych 14.

(dowód: akta kontroli str. 384-386)

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości .

WLW wprowadził w aktach wewnętrznych regulacje dotyczące prowadzenia kontroli
w zakresie nadzoru farmaceutycznego, bez wyodrębnienia grupy leków o działaniu
odurzającym, psychotropowym, anabolicznym lub hormonalnym. Plany kontroli
tworzone były w oparciu o kryterium podmiotowe i nie wyodrębniały zagadnień
dotyczących obrotu i stosowania PLW oraz stosowania PL o działaniu odurzającym
lub hormonalnym oraz wystawiania recept przez lekarzy weterynarii na PL o takim
działaniu. WLW zastosował się do wytycznych GLW w zakresie kontroli obrotu

12 Przed zmianą - nad ilością stosowanych PLW.

13 Dz. U. z 2016r. poz. 1077.ze zm.

" Dz. U. Nr 84 poz. 511 - dalej: .rozporządzenie w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych PLW".
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Opis stanu
faktycznego

i stosowania PLW i PL. WLW nie dokonał zmiany regulaminu organizacyjnego
Inspektoratu w związku z wprowadzeniem od 8 lutego 2015 r. obowiązku nadzoru
nad stosowaniem PLW.

2. Nadzór WLW nad obrotem i stosowaniem produktów
zawierających substancje anaboliczne, hormonalne,
odurzające lub psychotropowe oraz nad
wystawianiem recept przez lekarzy weterynarii'
na takie produkty

2.1. Nadzorowi WLW podlegało, według stanu na:
- 1.01.2015 r. - 371 zakładów leczniczych, z tego obsługujących: zwierzęta

towarzyszące - 210, zwierzęta gospodarskie - osiem oraz towarzyszące
i gospodarskie - 153, ponadto cztery hurtownie PLW i dwie komory
przeładunkowe,

- 31.12.2015 r. - 384 zakłady, z tego obsługujące: zwierzęta towarzyszące - 223,
zwierzęta gospodarskie - 10 oraz towarzyszące i gospodarskie - 151, ponadto
pięć hurtowni PLW i dwie komory przeładunkowe,

- 31.12.2016 r. - 389 zakładów, z tego obsługujących: zwierzęta towarzyszące-
240, zwierzęta gospodarskie - 11 oraz towarzyszące i gospodarskie - 138,
ponadto pięć hurtowni PLW i dwie komory przeładunkowe,

- 30.06.2017 r. - 392 zakłady, z tego obsługujące: zwierzęta towarzyszące - 241,
zwierzęta gospodarskie - 11 oraz towarzyszące i gospodarskie - 140, ponadto
cztery hurtownie PLW i dwie komory przeładunkowe.

(dowód: akta kontroli str. 307-313)

WLW zatwierdzał corocznie15 sporządzane przez WIW plany kontroli, zgodnie
z którymi zaplanowano/wykonano16 kontrole - odpowiednio:
1) obrotu hurtowego w hurtowniach PLW:

- w 2015 r.: sześć/siedem kontroli (w pięciu protokołach kontroli odnotowano
PLWo działaniu odurzającym lub hormonalnym),

- w 2016 r.: 10/10 kontroli (w czterech protokołach odnotowano PLW
o działaniu odurzającym lub hormonalnym),

- w 2017 (do 30 czerwca): dwie/dwie kontrole (w jednym protokole odnotowano
PLW o działaniu odurzającym lub hormonalnym),

2) obrotu detalicznego w zakładach leczniczych:
- w 2015 r.: 57/58 kontroli (w ośmiu protokołach odnotowano PLW o działaniu

odurzającym lub hormonalnym),
- w 2016 r.: 48/48 kontroli (w 12 protokołach odnotowano PLW o działaniu

odurzającym lub hormonalnym),
- w 2017 r. (do 30 czerwca): 27/27 kontroli (w 14 protokołach odnotowano PLW

o działaniu odurzającym lub hormonalnym),
3) stosowania PLW:

- w 2015 r.: 57/58 kontroli (w ośmiu protokołach odnotowano PLW o działaniu
odurzającym lub hormonalnym),

- w 2016 r.: 48/48 kontroli (w 12 protokołach odnotowano PLW o działaniu
odurzającym lub hormonalnym),

- w 2017 r. (do 30 czerwca): 27/27 kontroli (w 14 protokołach odnotowano PLW
o działaniu odurzającym lub hormonalnym),

15 Od 2016 r. szczegółowy plan kontroli sporządzany był co kwartał, zgodnie z instrukcją GLW z dnia 22.01.2016 r.
16 W tym kontrole doraźne.
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4) stosowania PL:
- w 2015 r.: 42/42 kontrole (w 11 protokołach odnotowano PL o działaniu

odurzającym lub hormonalnym),
- w 2016 r.: 40/40 kontroli (w dziewięciu protokołach odnotowano PL

o działaniu odurzającym lub hormonalnym),
- w 2017 r. (do 30 czerwca): 22/22 kontroli (w sześciu protokołach odnotowano

PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym),
5) wystawianie recept przez lekarzy weterynarii:

- w 2015 r.: 42/42 kontrole (w 11 protokołach odnotowano PL o działaniu
odurzającym lub hormonalnym),

- w 2016 r.: 40/40 kontroli (w dziewięciu protokołach odnotowano PL
o działaniu odurzającym lub hormonalnym),

- w 2017 r. (do 30 czerwca): 22/22 kontroli (w sześciu protokołach odnotowano
PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym),

6) utylizacji PLW/PL (tj. postępowania z lekami przeznaczonymi do utylizacji17)

w zakładach leczniczych:
- w 2015 r.: 37/37 kontrole (w żadnym z protokołów nie wyszczególniono

PLW/PL poddanych utylizacji18),

- w 2016 r. 38/38 kontroli (w żadnym z protokołów nie wyszczególniono
PLW/PL poddanych utylizacji),

- w 2017 r. (do 30 czerwca): 21/21 kontroli (w żadnym z protokołów nie
wyszczególniono PLW/PL poddanych utylizacji),

7) utylizacji PLW (tj. postępowania z lekami przeznaczonymi do utylizacji)
w hurtowniach PLW:

- w 2015 r.: cztery/cztery kontrole (w żadnym z protokołów
nie wyszczególniono PLW/PL poddanych utylizacji),

- w latach 2016-2017 (do 30 czerwca) nie zaplanowano i nie wykonano
kontroli19.

Odrębne kontrole PLW/PL o działaniu hormonalnym i odurzającym nie były
planowane w latach 2015-2017 (I półrocze).

(dowód: akta kontroli str. 341-341 a)

WIW wyjaśnił, że wszystkie zaplanowane i wykonane kontrole dotyczyły środków
PLW/PL, w tym również o działaniu hormonalnym i odurzającym. Kontrole: obrotu
detalicznego w zakładach leczniczych, stosowania PLW/PL, wystawiania recept
przez lekarzy weterynarii, utylizacji w zakładach leczniczych PLW/PL o działaniu
hormonalnym i odurzającym nie były planowane w sposób odrębny, ponieważ
każdorazowa kompleksowa kontrola w zakładach leczniczych (zwierząt
towarzyszących, gospodarskich oraz gospodarskich i towarzyszących) zawsze
dotyczyła także tych środków, jak również kontrole w hurtowniach (komorach
przeładunkowych) każdorazowo dotyczyły tych środków, o ile hurtownia prowadzi
nimi handel. Informacje o poddaniu kontroli PLW/PL o działaniu hormonalnym
i odurzającym zamieszczane były w protokołach kontroli, o ile kontrolujący inspektor
odnotował nieprawidłowość w tym zakresie, jak również były wybierane w ramach
próby do szczegółowej analizy przyjęcia i zużycia wybranych 5-7 PLW, w tych
przypadkach przeprowadzano analizę krzyżową pomiędzy dokumentacją obrotu
a książką leczenia. Stany magazynowe PLW/PL, w tym o działaniu odurzającym
i hormonalnym, były sprawdzane za każdym razem, o ile takie środki były obecne
w magazynie i wykazane w dokumentacji obrotu detalicznego (PLW) oraz spisach

17 Na podstawie zawieranych umów na utylizację.

18 Srodki objęte wspólnym kodem odpadów.
19 Z uwagi na brak wymagań we wzorze protokołu kontroli przekazanego przez GLW zawartym w instrukcji GLW z 2201.2016 r.
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kontrolnych stanu magazynowego (w tym również PL). Obowiązujący w latach
2015-2017 (I półrocze) wzór protokołu kontroli, zlecony do stosowania przez GLW,
opracowany na podstawie obowiązujących stanów prawnych nie wymagał
odrębnego traktowania PLW/PL o działaniu hormonalnym i odurzającym. Ponadto
od 22.01.2016 r. (zmiana instrukcji GLW) nie były odnotowywane w protokołach
kontroli hurtowni informacje o zawarciu umowy z firmami utylizacyjnymi z uwagi na
brak takiego punktu w zmienionym wzorze protokołu. Pomimo tego, podczas kontroli
okresowych w hurtowniach był sprawdzany sposób postępowania
z przeterminowanymi PLW (hurtownie weterynaryjne nie prowadzą obrotu PL).
Umowy, jak i karty przekazania odpadów, nie wyszczególniają poszczególnych grup
preparatów, a jedynie kody odpadów weterynaryjnych, w przypadku
przeterminowanych PLW -180208.

W rejestrze PL przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych, dopuszczonych do
obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (na stronie:
https:i/rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/dane.html) było zarejestrowanych 1 730 PLW
w dniu 12.10.2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 341, 341a, 377)

2.2. WIW kontrolował2o, na podstawie § 4 pkt 2 lit. g rozporządzenia w sprawie
nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych PLW, stosowanie przez zakłady
lecznicze PLW o działaniu odurzającym lub hormonalnym, badając na podstawie
książki leczenia w szczególności ilość, dawkowanie w relacji do wagi zwierzęcia,
zastosowanie produktu zgodnego z jego charakterystyką, odnotowując wyniki badań
w pkt 111.4.5.wzoru protokołu21, określając zgodność lub niezgodność stanu
faktycznego w odniesieniu do zasad prowadzenia dokumentacji lekarsko-
weterynaryjnej, zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji
lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji
i ewidencji22, umieszczając adnotację w części dotyczącej opisu niezgodności
w kolumnach "WP" i "N" wszystkich 10 zbadanych protokołów kontroli (na 133
przeprowadzone kontrole odnotowano te dane w części "Opis niezgodności
zaznaczonych w kolumnach WP i N" 34 protokołów kontroli).

(dowód: akta kontroli str. 424-817)

Na 10 poddanych badaniu protokołów kontroli23, w dziewięciu WIW odnotował PLW
o działaniu odurzającym lub hormonalnym (Oestrophan, Phenoleptil 12,5 i 50 mg,
Oxytocinum 10 jm. Oestrophan 0,25 mg/mi, DepoPromone 50 mg/mi, PG 600
a 1 dawka, Prid Delta 1,55 g wkładki dopochwowe, Forthyron 400 i Forthyron 200
tabl., DicortineffVet a 5 mi). W sporządzonych protokołach kontroli obejmujących
prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej nie wyodrębniono grupy leków
o działaniu odurzającym i hormonalnym.

(dowód: akta kontroli str. 406-407)

WIW wyjaśnił, że w trakcie kontroli okresowej kontrolowany jest obrót i stosowanie
wszystkich PLW/PL będących w obrocie i stosowaniu zakładu leczniczego

20 Do kontroli wybrano 10protokołów kontroli WIW ds. nadzoru farmaceutycznego, w których w części opisowej znalazły się
PLW/PL o działaniu hormonalnym lub odurzającym stosowane w lecznicach dla zwierząt gospodarskich (3), gospodarskich i
towarzyszących (4) oraz tylko towarzyszących (3): WIW/nf.9141.402016, WIW/nf.9141.7.2017, WIW/nf.9141.19.2017,
WIW/nf.914124.2015, WIW/nf.9141.132015, WIW/nf.9141.202016, WIW/nf.9141.31.2016, WIW/nf.9141.9.2017,
WIW/nf.9141222017, WIW/nf.9141.30.2016

11 Załącznik do instrukcji GLW z 22.01.2016r.

n Dz. U. Nr 224poz. 1347- dalej: "rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-
weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji".

13 Do kontroli wybrano 10 protokołów kontroli WIW zawierających dane dotyczące skontrolowanych PLW:
WIW/nf.9141.402016, WIW/nf.9141.7.2017, WIW/nf.9141.242015, WIW/nf.9141.13.2015, WIW/nf.914120.2016,
WIW/nf.9141.31.2016, WIW/nf.9141.92017, WIW/nf.9141.6.2017, WIW/nf.9141.2.2017, WIW/nf.9141.22.2217.
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na podstawie okazanej książki leczenia zwierząt i dokumentacji obrotu,
z uwzględnieniem substancji hormonalnych, odurzających i psychotropowych
(substancji anabolicznych nie stwierdzono w ani jednej kontroli). Nie były
wyszczególniane poszczególne grupy farmakoterapeutyczne (pod względem składu
nazwy, postaci, dawkowania) z puli wszystkich stosowanych PLW/PL.

(dowód: akta kontroli str.377)

2.3. WIW kontrolował24, na podstawie § 12 ust. 3 w związku z § 1 pkt 4
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez
lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone
dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt25, stosowanie przez lekarzy weterynarii
PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym w ramach kontroli prowadzonej przez
lekarzy weterynarii książki leczenia zwierząt, określając zgodność lub niezgodność
stanu faktycznego w stosunku do podstawy prawnej przywołanej w pkt IV w części
"Kontrola stosowania produktów i leków" ppkt 1, 2, 3 i 4 wzoru protokołu26 oraz
odnotowywał stwierdzony stan faktyczny w części protokołu "Opis niezgodności
zaznaczonych w kolumnach "WP" i "N", pomimo że wzór protokołu nie wymagał
opisu stanu faktycznego (na 104 przeprowadzone kontrole odnotowano te dane
w części opisowej 26 protokołów kontroli, z których do kontroli wybrano 10),
uwzględniając zasadność i prawidłowość ich stosowania (tj. czy wywiad chorobowy
zwierzęcia uzasadniał stosowanie konkretnego PLW, czy PL można było
zastosować z uwagi na brak odpowiednika PLW dla zwierząt, stosowanie zgodnie
z charakterystyką PL, dawkowanie dostosowane do stwierdzonej jednostki
chorobowej i wagi zwierzęcia). W sześciu z 10 wybranych protokołów kontroli,
w części "Opis niezgodności zaznaczonych w kolumnach WP i N", wymienione były
nazwy PL o działaniu odurzającym i hormonalnym (Luminal, Diazepam),
w pozostałych czterech protokołach dokonano opisu ogólnego wystawianych
na recepty PL.

Ustalenia tych 10 kontroli dotyczyły: wystawianie recept na PL, pomimo
zarejestrowanego PLW zawierającego tą samą substancję czynną (w pięciu
kontrolach Luminal-Phenoleptil) i brak kopii recepty (w dwóch kontrolach, w tym
w jednej Diazepam, w drugim przypadku nie podano nazwy PL).

(dowód: akta kontroli str. 408-410,424-817)

2.4. WLW wyjaśnił, że nie występował, ani nie otrzymywał w latach 2015-2017
(I półrocze) od WIF informacji o zakładach leczniczych dla zwierząt, które uzyskały
zgody na zakup i stosowanie środków odurzających i psychotropowych.

(dowód: akta kontroli str. 326-329)

2.5. Z wyjaśnienia WLW wynikało, że w ramach sprawowanego nadzoru nad
stosowaniem PLW nie posiada on kompetencji do kontrolowania książki kontroli
środków odurzających i substancji psychotropowych, o której mowa
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie wytwarzania,
przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę oraz obrotu
środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami27.

(dowód: akta kontroli str. 387-389)

2.6. WLW nie kontrolował ww. książki kontroli środków odurzających i substancji
psychotropowych.

14 Do kontroli wybrano 10protokołów kontroli WIW zawierających dane dotyczące skontrolowanych PL: WIW/nf.9141.6.2017,
WIW/nf.9141.2.2017, WIW/nf.9141.5.2016, WIW/nf.9141.35.2015, WIW/nf.9141.56.2015, WIW/nf.9141.11.2017,
WIW/nf.9141.7.2017, WIW/nf.9141.19.2017, WIW/nf.9141.31.2016, WIW/nf.9141.9.2017.

15 Dz. U. Nr 97 poz. 891, ze zm. - dalej: ,rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na PL'.

~ Załącznik do instrukcji GLW z 22.01.2016r

17 Dz. U. Nr 77poz. 885.
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(dowód: akta kontroli str. 387-389)

2.7. Z wyjaśnienia WLW wynikało, że nie pozyskiwał z hurtowni PLW danych
o nabywanych przez zakłady lecznicze PLW o działaniu odurzającym lub
hormonalnym.

(dowód: akta kontroli str. 326-329)

2.8. WLW wyjaśnił, że nie pozyskiwał i nie otrzymywał informacji od Głównego
Inspektora Farmaceutycznego o zakładach leczniczych dla zwierząt zakupujących
w hurtowniach PL największe ilości PL o działaniu odurzającym lub
psychotropowym, ponieważ nadzór nad tymi produktami sprawowany jest przez
Państwową Inspekcję Farmaceutyczną. W zakresie substancji o działaniu
hormonalnym również nie pozyskiwano takich informacji, ale ich brak nie utrudnia
bieżącej pracy Inspektoratu, gdyż te produkty podczas kontroli w zakładzie
leczniczym są nią objęte na równi ze wszystkimi innymi.

(dowód: akta kontroli str. 326-329)

2.9. WLW wyjaśnił, że nie pozyskiwano informacji od WIF, ani z aptek, na temat
skali zjawiska recept wystawianych przez lekarzy weterynarii na PL o działaniu
odurzającym lub hormonalnym. Ponadto żadne instrukcje, czy wytyczne,
nie obligowały do pozyskiwania takich danych.

(dowód: akta kontroli str. 331-339)

2.10. Według wyjaśnienia WIW, kontrola zakładów leczniczych każdorazowo
obejmowała zapisy w książce leczenia zwierząt w celu weryfikacji poprawności
wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na PL, w tym na PL o działaniu
hormonalnym lub odurzającym, pod względem możliwości zastąpienia wypisanego
w recepcie PL przez jego odpowiednik PLW28. Ponadto, tak jak w przypadku kontroli
książki leczenia pod względem stosowania PLW, WIW weryfikował, czy wywiad
chorobowy zwierzęcia wynikający z książki leczenia zwierząt, uzasadniał
stosowanie PL oraz zaordynowaną na recepcie dawkę leku. Wynik tej weryfikacji był
odnotowywany w sporządzanym protokole kontroli na takich samych zasadach, jak
w przypadku kontroli PLW. Jeżeli recepty były wystawiane i wpisywane do książki
leczenia, to każdorazowo w przypadku substancji psychotropowych kontrolowane
były kopie tych recept. WIW nie ma możliwości pełnej weryfikacji poprawności
oświadczenia lekarza weterynarii co do niewystawiania przez niego recept, gdyż
inspekcja weterynaryjna nie kontroluje aptek.

Na podstawie analizy 10 protokołów kontroli ustalono, że WIW:
- sprawdzał oświadczenia lekarzy weterynarii o niewystawianiu recept na PL,

porównując ich treść ze stanem rzeczywistym, tj. poprzez weryfikację zapisów
książki leczenia zwierząt oraz dokonał adnotacji w części protokołu "Opis
niezgodności zaznaczonych w kolumnach "WP" i "N" w 10 zbadanych
protokołach kontroli,

- w przypadku niewpisania przez lekarza weterynarii faktu wystawienia recepty na
PL do dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej (stwierdzono w dwóch protokołach
kontroli) samorząd lekarsko-weterynaryjny nie był informowany.

(dowód: akta kontroli str. 403-405, 411-413, 424-817)

WIW wyjaśnił, że z § 18 rozporządzenia w sprawie wystawiania przez lekarzy
weterynarii recept na PL wynika, że kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne
Ueżeli w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w wystawianiu, realizacji

28 Zgodnie z art. 69 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 32 ustawy Prawo farmaceutyczne, w zw. z § 1 pkt 1 i § 2 ust. 2 pkt 6
rozporządzenia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na PL, lekarz weterynarii może stosowac PL tylko
w sytuacji, gdy brak jest PLW dopuszczonego do obrotu.
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recept albo stosowaniu produktów lub leków), nie ma natomiast wzmianki
o kierowaniu sprawy do samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

(dowód: akta kontroli str. 406-408)

2.11. WIW, w ramach kontroli obrotu detalicznego w zakładach leczniczych,
weryfikował stany magazynowe z kartotekowymi PLW, m.in. o działaniu
odurzającym lub hormonalnym29, dokumentując czynności w protokole kontroli
w części tabelarycznej i dokonując tabelarycznego opisu w części Opis
niezgodności zaznaczonych w kolumnach "WP i "N". Badanie pięciu wybranych
protokołów kontroli wykazało, że w jednym zakładzie leczniczym stwierdzone
zostały nieprawidłowości w tym zakresie, niezgodność dotyczyła 39 szt. Forthyron
400 (na 4250 sztuk przychodu) i 10 sztuk Forthyron 200 (na 3500 sztuk przychodu).
WIW wydał zalecenia co do prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego z każdej
transakcji i pisemnego wyjaśnienia niezgodności, które zostały zrealizowane.

WIW sprawdzał, czy zakłady lecznicze zawarły umowę na unieszkodliwianie
odpadów, przy czym we wszystkich pięciu analizowanych protokołach kontrolach
stwierdził w części III Dokumentacja obrotu i stosowania produktów leczniczych
w pkt. 7 zawarcie umowy z firmą odbierającą odpady i odnotował szczegółowe dane
w części "Wnioski, zalecenia".

(dowód: akta kontroli str. 414-420, 424-817)

WIW wyjaśnił, że w trakcie kontroli badane były każdorazowo stany magazynowe
(asortyment PLW znajdujący się na stanie zakładu), do szczegółowej kontroli
wybierane było 5-7 PLW, które poza weryfikacją stanów magazynowych
i kartotekowych dodatkowo dobierane były do kontroli krzyżowej z książką leczenia
zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 398-399)

2.12. WIW przeprowadzał kontrolę obrotu detalicznego30 dokonując weryfikacji
zapisów dokumentacji obrotu detalicznego PLW, m.in. o działaniu odurzającym lub
hormonalnym, porównując stany magazynowe z ich stanami kartotekowymi,
dokumentując czynności w części "Opis niezgodności zaznaczonych w kolumnach
WP i N" protokołu kontroli m.in. w sporządzanej tabeli. W tabeli tej zamieszczane
były nazwy PLW, m.in. o działaniu hormonalnym i odurzającym (w tym: Oestrophan,
DicortineffVet, Phenoleptil, PG 600, Prid Delta, Forthyron 400 i 200), stany
magazynowe na dzień kontroli i ostatniego remanentu, ich przyjęcie i zużycie, uwagi
dat. zgodności rozliczenia.

Na podstawie analizy uregulowań wewnętrznych Inspektoratu i zaleceń GLW
stwierdzono, że nie zostały ustalone zasady dotyczące weryfikacji zapisów
w dokumentacji obrotu detalicznego, liczby zapisów tej dokumentacji
porównywanych z książką leczenia zwierząt, nie określono rodzajów i liczby PLW,
w tym o działaniu odurzającym lub hormonalnym, wybieranych do kontroli.
Z analizowanych protokołów kontroli wynika, że WIW, dokonując weryfikacji zapisów
w dokumentacji obrotu detalicznego, wybierał 5-8 pozycji PLW, w tym o działaniu
odurzającym lub hormonalnym, które były stosowane przez okres około roku.
Z poddanych analizie protokołów kontroli nie wynika, jaka skala zapisów
dokumentacji obrotu detalicznego była kontrolowana i jaka liczba zapisów
dokumentacji obrotu detalicznego była porównywana z książką leczenia zwierząt.

29 Kontrole: WIW/nf.9141.7.2017 (Phenoleptil 12.5 mg i Dicortineff-wet), WIW/nf.9141.20.2016 (Prid Delta 1,55g),
WIW/nf.9141.20.2017 (Forthyron 400 i Forthyron 200, stany niezgodne), WIW/nf.91419.2017 (Forthyron 400 i Forthyron 200),
WIW/nf.9141.22.2017 (Dicortineff).
30 Na podstawie 10 zbadanych protokoJów kontroli wybranych spośród 34 protokołów, w których WIW odnotował PLW
o działaniu odurzającym lub hormonalnym, na 133 przeprowadzone kontrole, ij.: WIW/nf.9141.40.2016, WIW/nf.9141.7.2017,
WIW/nf9141.24.2015, WIW/nf9141.112015, WIW/nf.9141.20.2016, WIW/nf.9141.31.2016, WIW/nf.9141.92017,
WIW/nf914122.2017, WIW/nf9141.62017, WIW/nf91412.2017

13



WIW nie pobierał z kontrolowanych zakładów leczniczych dokumentów
potwierdzających całość dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, tj. obrotu
detalicznego PLW i książki leczenia zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 414-817)

WIW wyjaśnił zasady prowadzonych w zakładach leczniczych kontroli PLW: "nie są
prowadzone kontrole tematyczne obrotu i stosowania jednej czy kilku grup
farmakoterapeutycznych, kontrole prowadzone są w zakresie wszystkich grup
farmakoterapeutycznych znajdujących się w obrocie i stosowaniu przez
kontrolowany zakład leczniczy dla zwierząt, m.in substancje przeciwbakteryjne,
przeciwzapalne, hormonalne, przeciwpasożytnicze, psychotropowe,
immunologiczne, przeciwgrzybicze, nasercowe, itp. Powyższe wynika ze specyfiki
leczenia (stosowania PLW), w trakcie którego niejednokrotnie wymagane jest
podanie różnych grup produktów leczniczych weterynaryjnych. Na podstawie ilości
wizyt lekarsko-weterynaryjnych wykazanych w książce leczenia wybierany jest
przedział czasowy do kontroli - najczęściej jest to okres około roku do półtora roku.
Kontrola książki leczenia zwierząt, tj. dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, o której
mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, polega na sprawdzeniu prawidłowości zakresu i sposobu jej prowadzenia
m.in. w zakresie ilości, dawkowania i okresu karencji zastosowanych produktów,
zgodnych z ich charakterystyką, czy zasadności ich użycia. Podczas kontroli
warunków przechowywania PL w zakładzie leczniczym dla zwierząt, wymagań
jakościowych, oznakowania i opakowań PLW i PL znajdujących się na stanie
zakładu leczniczego dla zwierząt oraz wywiadu z kontrolowanym, identyfikowane są
PLW będące przedmiotem obrotu detalicznego. Jednocześnie weryfikowane są
stany magazynowe PLW z ich stanami kartotekowymi. Na podstawie asortymentu
PLW znajdującego się na stanie zakładu leczniczego oraz zidentyfikowanych PLW
będących przedmiotem obrotu detalicznego, tzn. leków wydawanych właścicielom
zwierząt (najczęściej produkty w postaci proszków i płynów per os, tabletek, kropli
i zawiesin do uszu i oczu, czy tubostrzykawek dowymieniowych), dobierane są PLW
do szczegółowej kontroli obrotu z uwzględnieniem ich przyjęcia i zużycia
zaewidencjonowanej w dokumentacji obrotu detalicznego. Jest to zazwyczaj 5-7
PLW, które poza weryfikacją stanów magazynowych i kartotekowych Uak to ma
miejsce w przypadku pozostałych PLW) dobierane są do kontroli krzyżowej
z książką leczenia zwierząt.

Wpisy w dokumentacji obrotu detalicznego w przypadku 5-7 PLW porównywane są
z zapisami książki leczenia zwierząt w zakresie daty zużycia, ilości, oraz numerów
pozycji w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. Jednocześnie książka leczenia
weryfikowana jest dodatkowo w celu oceny prawidłowości zakresu i sposobu jej
prowadzenia m.in. w zakresie ilości, dawkowania i okresu karencji zastosowanych
produktów, zgodnych z ich charakterystyką, czy zasadności ich użycia.

(dowód: akta kontroli str. 398-399)

Najwyższa Izba Kontroli zleciła31 WLW przeprowadzenie kontroli doraźnych w trzech
zakładach leczniczych dla zwierząt (w jednym gabinecie działającym przy fermie
bydła oraz w dwóch zakładach obsługujących różne schroniska dla zwierząt),
którymi objęto m.in.: zakupy PLW i PL o działaniu odurzającym, psychotropowym,
hormonalnym, tyreostatycznym i ~ agonistycznym oraz leków anabolicznych
należących do grupy A14 wg ATC32, ich zaewidencjonowanie i rozliczenie,

31 Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524) - dalej:
"ustawa o NIK".
32 Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna.
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przechowywanie, dokumentację lekarsko-weterynaryjną, wystawiane recept,
sporządzanie spisu kontrolnego stanu magazynowego.

Z ustaleń tych kontroli, przeprowadzonych przez WIW w październiku i listopadzie
2017 r., wynika m.in., że:
- w gabinecie "przyfermowym": w części dotyczącej przyjęcia PLW w dokumentacji

obrotu detalicznego zawsze podawano dane jednego dostawcy, pomimo
dokonywania zakupów również w innej hurtowni,

- w zakładzie leczniczym dla zwierząt obsługującym jedno ze schronisk dla
zwierząt poddanych kontroli: wystąpiły niezgodności w sposobie
ewidencjonowania kupowanych PLW (Depo-Medrone V 40, Forthyron Flavoured
400, Incurin 1 mg, Receptal, Dexa-ject 2 mg/mi, Bioketan, Vetoryl 30 mg,
Forthyron Flavoured 200, Morbital) i PL (Depo Medrol 40 mg, Dexaven 8 mg/mi,
Diprophos inj. 1 mi, Provera tab!. 5 mg), których nie wprowadzono do programu
komputerowego, zapisy dotyczące leczenia zawarte w zeszycie leczenia
zwierząt na rzecz schroniska nie zawierały dokładnego opisu leczonych zwierząt
(nie podawano płci, wieku), często ilości, dawkowania i sposobu podania leków
oraz podpisu i pieczęci lekarza weterynarii, z analizy obu form dokumentacji
(elektronicznej i papierowej) wynika, że w latach 2015 i 2016 nie wszystkie wizyty
były ewidencjonowane w formie elektronicznej, co powodowało niezgodne ze
stanem faktycznym zużycie PL i późniejsze ich rozchodowanie w formie wizyty
zbiorczej lub zdjęcia ze stanu leków na rzecz schroniska (powyższe miało
odzwierciedlenie w dokumentacji obrotu detalicznego PLW - zdejmowanie ze
stanu magazynowego leków w dużych ilościach na jedną wizytę lub fakturę),
stosowano PL (Euthrox i Luminalum), mimo istnienia zarejestrowanych PLW
(Forthyron i Phenoleptil), spisy kontrolne stanu magazynowego za lata 2015
i 2016 były przeprowadzane bez uwzględnienia w nich zaistniałych rozbieżności,

- w zakładzie leczniczym dla zwierząt obsługującym drugie z poddanych kontroli
schronisk dla zwierząt: niezgodności w ewidencjonowaniu nabycia i zużycia PLW
(Depo-Medrone V 40, Oexafort 1,32 mg+2,67 mg/I, Rapidexon 0,2% 2 mg/mi),
jak wynika z analizy dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. książki leczenia
zwierząt oraz dokumentacji obrotu detalicznego, ewidencjonowane było zarówno
ich nabycie, jak i zużycie, z błędami i niespójnościami, dokumentacja obrotu
detalicznego prowadzona była według nieobowiązującego wzoru, stosowano PL
(Dicortineff i Tyrozol), mimo istnienia zarejestrowanych PLW (Oicortineff Vet
i Thiafeline Vet), spisy kontrolne stanu magazynowego za lata 2015 i 2016
nie były przeprowadzane prawidłowo, z uwzględnieniem zaistniałych
rozbieżności, nie dokonano zgłoszenia do okręgowej izby lekarsko-
weterynaryjnej zmiany w danych ewidencyjnych zakładu leczniczego.

Zakładom leczniczym dla zwierząt wydano zalecenia wynikające z powyższych
uchybień, informując jednocześnie o obowiązku pisemnego poinformowania WLW
o sposobie ich wykonania i usunięciu uchybień.

(dowód: akta kontroli str. 978-1046 )

2.13. WLW nie przeprowadzał kontroli realizacji zadań wymienionych wart. 72 ust. 1
pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząP3.

(dowód: akta kontroli str. 344)

WLW wyjaśnił, że nie sprawuje bezpośredniego nadzoru nad stosowaniem PLW
oraz PL w gospodarstwach. Zagadnienie to jest kontrolowane przez powiatowych
lekarzy weterynarii podczas kontroli dobrostanu zwierząt i to oni, jako organ

33 Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 - dalej: .ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakażnych zwierząt"·
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bezpośrednio nadzorujący, podejmują ewentualne dalsze działania w przypadkach
stwierdzenia nieprawidłowości. WLW okresowo kontroluje powiatowych lekarzy
weterynarii, oceniając sposób sprawowania nadzoru w tym zakresie. Powiatowi
lekarze weterynarii sprawują nadzór na podstawie Instrukcji GLW Nr GIWpr.02010-
1/2015 z 11 lutego 2015 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii
przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem
dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach
gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt -
w gospodarstwach gdzie organem właściwym pierwszej instancji jest powiatowy
lekarz weterynarii. W latach 2015-2017 (I półrocze) powiatowi lekarze weterynarii
województwa pomorskiego nie zgłaszali nieprawidłowości w przedmiotowym
zakresie.

Powiatowi lekarze weterynarii przeprowadzili w ww. latach odpowiednio po 1830,
1854, 716 kontroli realizacji zadań wymienionych wart. 72 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 326-329)

2.14. W analizowanym okresie przeprowadzono 19 kontroli w hurtowniach
i komorach przeładunkowych.

W okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października
2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych
weterynaryjnych34 WIW przeprowadził 13 kontroli hurtowni i komór
przeładunkowych, z których pięć dotyczyło hurtowni i komór posiadających
zezwolenie GlF35 na obrót PLW zawierającymi środki odurzające lub substancje
psychotropowe. Pozostałych osiem kontroli dotyczyło: trzech hurtowni
nieposiadających tego zezwolenia (i kontrola nie wykazała obrotu PLW
zawierającymi środki odurzające lub substancje psychotropowe), jednej kontroli
przed wydaniem zezwolenia na działalność i czterech kontroli doraźnych
przeprowadzonych z polecenia GLW (obrót przeciwbakteryjnymi PLW).

W okresie obowiązywania rozporządzenia OPD PLW, a przed wydaniem instrukcji
GLW36 z 22 stycznia 2016 r., WIW przeprowadził jedną kontrolę okresową hurtowni
(nieposiadającej zezwolenia GIF na obrót PLW zawierającymi środki odurzające lub
substancje psychotropowe), przywołując w protokole kontroli aktualną w tym okresie
podstawę prawną (rozporządzenie OPD PLW).

We wszystkich (pięciu) kontrolach37 hurtowni i komór przeładunkowych
posiadających zezwolenie GIF na obrót PLW zawierającymi środki odurzające lub
substancje psychotropowe WIW sprawdzał:
a) właściwe przechowywanie PLW zawierających środki odurzające lub

substancje psychotropowe (§ 5 pkt 3 rozporządzenia OPD PLW), zaznaczając
kaźdorazowo ocenę pozytywną,

b) załadunek i transport PLW, w tym o działaniu odurzającym lub
psychotropowym, w sposób gwarantujący identyfikację PLW oraz identyfikację
nadawcy i odbiorcy PLW (§ 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia OPD PLW),
zaznaczając w czterech protokołach ocenę pozytywną, a w jednym stan
wymagający poprawy w całym zakresie,

34 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 pażdziernika 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. poz. 1952) - dalej: "rozporządzenie OPD PLW". obowiązuje od 10 grudnia
2015 r..

35 Na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi. substancjami psychotropowymi i prekursorami \-R.
J6 Nr GIWpr-02010-2/2016

37 Protokoły kontroli nr: WIW/nf9140.13.2017, WIW/nf9140.1.10.2016. WIW/nf.9140.1.8.2016, WIW/nf.9140.1.6.2016,
WIW/nf.9140.1.5.2016.
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c) przeładunek PLW, w tym o działaniu odurzającym lub psychotropowym,
w komorach przeładunkowych usytuowanych poza hurtownią farmaceutyczną
PLW38, pod warunkiem zachowania odpowiednich wymogów (§ 7 ust. 2
rozporządzenia OPD PLW), zaznaczając we wszystkich trzech protokołach
ocenę pozytywną,

d) prowadzenie hurtowni PLW z uwzględnieniem:
- procedur rejestrowania zwracanych PLW, w tym o działaniu odurzającym

lub psychotropowym oraz rejestrowania reklamacji (§ 8 pkt 1 w zw. z § 9
ust. 1 pkt 8 i 9 rozporządzenia OPD PLW), zaznaczając w czterech
protokołach ocenę pozytywną, a w jednym stan wymagający poprawy
w zakresie rejestrowania zwracanych PLW oraz poprawny w zakresie
rejestrowania reklamacji,

- zasad i trybu sporządzania protokołu przyjęcia lub wydania PLW, w tym
o działaniu odurzającym lub psychotropowym (§ 8 pkt 2 w zw. z § 9 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia OPD PLW), zaznaczając w trzech protokołach ocenę
pozytywną, a w dwóch stan wymagający poprawy,

- procedur w zakresie postępowania dotyczącego PLW, w tym o działaniu
odurzającym lub psychotropowym, nieodpowiadających wymaganiom
jakościowym, w tym zwróconych oraz przechowywania prowadzonych
rejestrów zwrotów (§ 8 pkt 3 w zw. z § 9 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia
OPD PLW), zaznaczając w czterech protokołach ocenę pozytywną,
a w jednym stan wymagający poprawy w całym zakresie,

- postępowania z PLW, w tym o działaniu odurzającym lub psychotropowym,
będących przedmiotem reklamacji (§ 8 pkt 4 w zw. z § 9 ust. 5
rozporządzenia OPD PLW), zaznaczając we wszystkich protokołach ocenę
pozytywną.

Zalecenia pokontrolne były wydawane w każdym przypadku sformułowania oceny
"wymaga poprawy" (w dziewięciu z 19 kontroli), a ich wykonanie potwierdzone było
przez kontrolowanych, w wyznaczonych terminach oraz podczas kolejnych
przeprowadzanych kontroli.

Przed wejściem w życie rozporządzenia OPD PLW, WIW przeprowadził sześć
kontroli, które były realizowane w oparciu o wzór protokołu zawarty w Instrukcji GLW
z 2009 r.

(dowód: akta kontroli str. 236-253,421-423,818-977)

2.15. W latach 2015-2017 (I półrocze) przeprowadzono 1139 kontroli w hurtowniach
(i komorach przeładunkowych) prowadzących obrót PLW (z wyłączeniem 8 kontroli,
przeprowadzonych w hurtowniach nie prowadzących obrotu PLW lub przed
wydaniem zezwolenia na działalność oraz bez kontroli doraźnych), w tym dziewięć
kontroli w hurtowniach posiadających zezwolenie GIF na prowadzenie' obrotu
hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami 1-
R (z dziewięciu w okresie obowiązywania rozporządzenia OPD PLW skontrolowano
pięć).

Przeprowadzone kontrole hurtowni PLW obejmowały kontrolę przychodu i rozchodu,
weryfikację w hurtowni stanów magazynowych i kartotekowych PLW, dane były
umieszczane w załączniku do protokołu "Dane o obrocie produktami leczniczymi".
Ponadto kontrole te obejmowały umowy o utylizację odpadów.

38 W trzech kontrolach dotyczących komór przeładunkowych, pozostałe dwie kontrole dotyczyły hurtowni.

39 Protokoły kontroli nr: WIWlnf.9140 132017, WIWlnf9140.1.2.2017, WIWlnf.9140.1.9.2016, WIWlnf.9140.1.8.2016,
WIWlnf.9140.1.6.2016, WIWlnf.9140.1.5.2016, WIWlnf9140.1.7.2015, WIWlnf9140.162015, WIWlnf.9140.112015,
WIWlnf.9140.1.2.2015, WIWlnf9140.1.12015
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WIW odnotował w dwóch (na 11 sporządzonych protokołów w kontrolowanym
zakresie) dane dotyczące PLW o działaniu hormonalnym i psychotropowym
(Dilaterol i Dexafort).

W dwóch40 protokołach kontroli hurtowni41 z 2015 L, w których prowadzono obrót
środkami PLWa działaniu odurzającym i psychotropowym, odnotowano dane
o umowach o utylizację oraz o kartach przekazania odpadów. W latach 2016 i 2017
(do 30 czerwca) nie odnotowywano42 w protokole danych dotyczących umowy
o utylizację odpadów.

WIW wyjaśnił, że pomimo zmiany wzoru protokołu GLW, umowy o utylizację oraz
procedura przekazywania do utylizacji przeterminowanych PLW były kontrolowane.

(dowód: akta kontroli str. 341)

2.16. WLW wyjaśnił, że tzw. "odwrócony łańcuch dystrybucji leków" to pojęcie
stworzone w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej dla opisu nielegalnej praktyki
stosowanej przez przedsiębiorców w celu niezgodnego z prawem pozyskania
preparatów leczniczych dla celów eksportowych i dotyczy PL, głównie
refundowanych. Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, obrót PL
może być prowadzony tylko na zasadach określonych w tej ustawie. Prawo
farmaceutyczne w sposób jasny określa prawidłową drogę dystrybucji PL: od
podmiotu odpowiedzialnego/wytwórcy do pacjenta i PLW - do zakładu leczniczego
dla zwierząt. W medycynie weterynaryjnej obrót PLW pomiędzy zakładami
leczniczymi dla zwierząt jest niedopuszczalny. Działalność polegająca na
prowadzeniu obrotu hurtowego PL, zgodnie z art. 74 ust. 1 i 3 ustawy Prawo
farmaceutyczne, zarezerwowana jest dla działających na podstawie stosownego
zezwolenia hurtowni farmaceutycznych, w tym PLW. Na podstawie danych
pozyskiwanych podczas kontroli można stwierdzić, że proceder zwrotu zakupionych
produktów do hurtowni jest marginalny i w większości dotyczy pojedynczych
produktów na skutek błędnego zamówienia lub wycofania produktu z obrotu.
W związku z powyższym WLW nie występował do organów administracji skarbowo-
celnej - w zakresie wykrywania tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji PLW
o działaniu odurzającym lub hormonalnym.

(dowód: akta kontroli str. 387-389)

2.17. Na podstawie wybranych pięciu protokołów kontroli zakładów leczniczych43

i dwóch protokołów kontroli hurtowni44 stwierdzono, że podmioty te były
kontrolowane pod względem utylizacji przeterminowanych i uszkodzonych PLW/PL,
w tym PLW/PL o działaniu hormonalnym45 oraz PLW/PL wycofanych z obrotu, na
podstawie przedłożonych dokumentów, takich jak: protokoły likwidacyjne, protokoły
zniszczenia (zakłady lecznicze) lub procedury postępowania z produktami
przeterminowanymi i uszkodzonymi (w hurtowniach).

W przypadku zakładów leczniczych informacje o umowach na odbiór odpadów
i karty przekazania odpadów były odnotowywane.

40 Nr WIW/nf.9140.1.1.2015 i nr WIW/nf.1.6.2015.

41 Na sześe sporządzonych protokołów kontroli okresowych.

42 Wzór protokołu GIW z 22.01.2016 r. nie zawierał takiego wymogu.

43 Nr: WIW/nf.9141.7.2017, WIW/nf.914119.2017, WIW/nf.9141.13.2015, WIW/nf.9141.20.2016 i WIW/nf.9141.20.2017.
44 Nr WIW/nf.9140.1.5.2016 i nr WIW/nf.9140.1.10.2016.

45 Zasady i sposób utylizacji PLW/PL o działaniu odurzającym i psychotropowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub
którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory
kategorii 1 (Dz. U. poz. 236), kontroluje Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna.
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W przypadku hurtowni każdorazowo kontrolowana była procedura postępowania
z produktami, dla których upłynął termin ważności lub nie odpowiadającymi
wymaganiom jakościowym, co odnotowywane było w sporządzanych protokołach
kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 421-423, 818-977)

2.18. WLW wyjaśnił, że nie posiada porozumienia46 zawartego pomiędzy Głównym
Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Jednakże
w latach 2009-2011 odbywały się wspólne kontrole pracowników Inspektoratu
Weterynarii i Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w zakładach
leczniczych dla zwierząt w zakresie środków odurzających i substancji
psychotropowych. WIW przygotował także projekt porozumienia pomiędzy WLW
i WIF w zakresie wspólnych kontroli oraz wymiany informacji dotyczących
stwierdzanych uchybień w stosowaniu i obrocie PLW, w tym zawierającymi
substancje psychotropowe, wystawiania recept przez lekarzy weterynarii, czy
wspólnych szkoleń. Porozumienie takie nie zostało jednak zawarte przez ówczesne
kierownictwo obu inspekcji. W latach kolejnych nie kontynuowano wspólnych
kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 327-330)

2.19. WLW wyjaśnił, że w latach objętych kontrolą nie kontrolował zakładów
leczniczych dla zwierząt działających na terenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.
W 2017 r. Inspektorat przeprowadził dwie kontrole w schroniskach dla bezdomnych
zwierząt, weryfikując nadzór powiatowych lekarzy weterynarii nad tymi
schroniskami. Podczas prowadzonych kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt
nie prowadzono z ramienia WLW kontroli tematycznych, pod kątem weryfikacji
podawania zwierzętom poddanym zabiegom weterynaryjnym, tj. sterylizacji czy
kastracji, leków uśmierzających ból. Jednakże każdorazowo podczas kontroli
zakładów leczniczych prowadzona jest kontrola prawidłowości prowadzenia
dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, tj. książki leczenia zwierząt. Zgodnie z art. 53
ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, lekarze weterynarii są obowiązani do prowadzenia dokumentacji lekarsko-
weterynaryjnej z wykonywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz
stosowanych PL i pasz leczniczych. Zauważyć jednocześnie należy, że nadzór nad
należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, sprawuje
samorząd lekarsko-weterynaryjny.

(dowód: akta kontroli str. 327-330)

2.20. WLW wyjaśnił, że spośród 10 schronisk dla bezdomnych zwierząt
województwa pomorskiego, cztery nie posiadają zakładu leczniczego dla zwierząt,
a opiekę lekarsko-weterynaryjną w tych schroniskach sprawują inne zakłady
lecznicze weterynaryjne w oparciu o umowy. W takich przypadkach dokumentacja
leczenia zwierząt, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt
oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji, znajduje się we właściwych zakładach
leczniczych. Dokumentacja jest przedkładana na żądanie powiatowego lekarza
weterynarii. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne (np. sterylizacja czy kastracja),
zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt47, mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające kwalifikacje
określone odrębnymi przepisami. Kwalifikacje takie posiadają lekarze weterynarii,
których z racji wykonywania zawodu zaufania publicznego obowiązuje

46 Porozumienie z dnia 27 maja 2009 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i Głównym Lekarzem
Weterynarii o współpracy w ramach sprawowania nadzoru nad produktami leczniczymi weterynaryjnymi pozostającymi
w obrocie.

47 Dz. U z 2017 r. poz. 1840.
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Ocena cząstkowa I

przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz deontologii oraz dobrych obyczajów -
art. 2 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, a ich nieprzestrzeganie powoduje
odpowiedzialność zawodową określoną w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r.
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych48. Kodeks ten
wart. 40 wskazuje jako właściwe dla rozstrzygania spraw odnośnie błędów
w sztuce, naruszeń zasad etyki i deontologii lekarzy weterynarii i przejawach
niekompetencji zawodowej, organy okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, a nie
organy inspekcji weterynaryjnej. Powiatowi lekarze weterynarii nie przeprowadzali
kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji lekarsko-
weterynaryjnej oraz rozchodu leków. Kontrole przedmiotowej dokumentacji
kontrolowane są pod kątem zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom,
czy taka opieka jest zapewniona. W przypadku schronisk bez zakładu leczniczego
kontrolę dokumentacji leczenia zwierząt przeprowadzał Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Wejherowie. Natomiast w przypadku schronisk posiadających zakłady
lecznicze weterynaryjne, mając na uwadze sprawowanie nadzoru nad
zapewnieniem opieki lekarsko-weterynaryjnej w schroniskach dla bezdomnych
zwierząt, powiatowi lekarze weterynarii dokonują weryfikacji dokumentacji leczenia
zwierząt. Takie kontrole, obejmujące również postępowanie po kastracji i sterylizacji
zwierząt, przeprowadzali w podległych schroniskach Powiatowi Lekarze Weterynarii:
w Gdyni (dwa schroniska), Starogardzie Gd., Pruszczu Gd. oraz Tczewie.

(dowód: akta kontroli str. 327-330)

2.21. WLW wyjaśnił, że w latach 2015-2017 (I półrocze) nie otrzymywał od GLW
poleceń w zakresie przeprowadzenia kontroli stosowania i obrotu PLWo działaniu
odurzającym lub hormonalnym, czy też stosowania PL o takim działaniu. Natomiast
w wyniku kontroli przeprowadzonej 4.11.2016 r. w jednym z zakładów leczniczych
dla zwierząt i stwierdzeniu szeregu nieprawidłowości w zakresie gospodarki
wszystkimi PL, w tym o działaniu hormonalnym, pismem z 17.11.2016 r. WLW
polecił powiatowemu lekarzowi weterynarii przeprowadzenie kontroli
w gospodarstwie rolnym obsługiwanym przez ten zakład. Ponadto skierował
zawiadomienie o popełnieniu przewinień zawodowych do ROZ i organów ścigania.

(dowód: akta kontroli str. 105a-105b)

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości.

WLW przeprowadzał w latach 2015-2017 (I półrocze) w zakładach leczniczych dla
zwierząt i hurtowniach PLW kontrole obejmujące swym zakresem obrót i stosowanie
PLW/PL zawierających substancje hormonalne, psychotropowe i odurzające,
wystawianie recept na PL o ww. działaniu oraz utylizację PLW i PL o ww. działaniu.
Ustalenia prowadzonych kontroli potwierdzane były odnotowywaniem informacji
w części "Opis niezgodności zaznaczonych w kolumnach WP i N" i w części
"Wnioski, zalecenia". WLW nie kontrolował w zakładach leczniczych dla zwierząt
książki kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych, gdyż - jak
wyjaśnił - nie jest do tego zobowiązany przepisami prawa. WLW posiadał wiedzę
o zakładach leczniczych dla zwierząt, które otrzymały od WIF zgodę na zakup
środków odurzających i psychotropowych, pozyskiwaną na etapie prowadzenia
kontroli.

4S Dz. U. z 2016 r. poz. 1479 - dalej: "ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych".
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Opis stanu
faktycznego

3. Współdziałanie WLW z innymi organami i instytucjami
w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu
produktów zawierających substancje anaboliczne,
hormonalne, odurzające lub psychotropowe

3.1. WLW nie współpracował z WIF w latach 2015-2017 (I półrocze) w zakresie
nadzoru nad PL wykorzystywanymi w obszarze weterynarii. Do Inspektoratu nie
wpłynęły żadne wnioski w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 390-397)

3.2. WLW nie współdziałał z organami administracji skarbowo-celnej w zakresie
wykrywania tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji PLW o działaniu odurzającym
lub hormonalnym.

(dowód: akta kontroli str. 390-397)

Współpraca WLW z organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego (Kaszubsko-
Pomorską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną w Gdańsku) polegała na przekazywaniu tej
jednostce otrzymywanych z Głównego Inspektoratu Weterynarii informacji
o PLW/PL, w tym również o działaniu hormonalnym i odurzającym (np. Biopartus
O.4mg/ml, Scanofol 10mg/ml, Delvosteron 20ml, Plhydroxyzine hydrochloride inj.
Usp 100mg/2ml, Encorton 10mg tbl., Encorton 1mg tbl.) w zakresie ich wycofania,
wstrzymania produkcji, zmian w pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu. Ponadto
informacje te były przekazywane do hurtowni PLW na terenie województwa
pomorskiego.

Kaszubsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Gdańsku prowadziła
i zamieszczała na swojej stronie internetowej ewidencję zakładów leczniczych dla
zwierząt oraz corocznie przekazywała te informacje do Inspektoratu. Według
wyjaśnienia WLW, ewidencja ta stanowiła bazę do sporządzenia analiz i planów
kontroli na potrzeby Inspektoratu. Ponadto od stycznia 2017 r. WLW otrzymywał od
ww. Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informacje o zakładach wykreślonych
z powyższej ewidencji.

Jako dobrą praktykę należy odnotować przekazywanie wykreśleń zakładów
leczniczych oraz informacji o zmianach (wycofaniach, wstrzymanej produkcji PLW)
do hurtowni PLW na terenie województwa pomorskiego.

WLW wyjaśnił, że nie prowadzono wspólnych kontroli z organami samorządu
lekarsko-weterynaryjnego, jednakże stwierdzone naruszenia w ramach
sprawowanego nadzoru farmaceutycznego kierowane były do Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej przy Kaszubsko-Pomorskiej Izbie Lekarsko-
Weterynaryjnej w Gdańsku. Z wyjaśnienia WLW wynikało, że Inspektorat
współpracował z organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego w zakresie obrotu
i stosowania PLW/PL bez wyszczególnienia leków o działaniu odurzającym
i hormonalnym.

(dowód: akta kontroli str. 390-397)

WLW nie współdziałał w zakresie kontroli zasadności stosowania PL o działaniu
odurzającym lub hormonalnym z WIF.

(dowód: akta kontroli str. 390-397)

WLW nie współdziałał z organami dochodzeniowo-śledczymi i innymi organami
i instytucjami w celu zapobiegania i zwalczania wprowadzania do nielegalnego
obrotu PLW/PL o działaniu odurzającym i hormonalnym.

(dowód: akta kontroli str. 390-397)
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WLW nie współdziałał w zakresie nadzoru nad obrotem i stosowaniem PLW
o działaniu odurzającym lub hormonalnym z organizacjami pozarządowymi, w tym
z organizacjami pożytku publicznego. WIW zamieszczał na swojej stronie
internetowej ogólnodostępne informacje o zasadach prowadzenia dokumentacji
lekarsko-weterynaryjnej, dokumentacji obrotu detalicznego PLWoraz zasady
wystawiania recept skierowane do lekarzy weterynarii, jak również zasady
stosowania PL u zwierząt oraz prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt dla
hodowców zwierząt.

(dowód: akta kontroli str. 390-397)

3.3. W latach 2015-2017 (I półrocze) WLW skierował do organów ścigania dziewięć
zawiadomień dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w zakładach leczniczych
dla zwierząt, w tym siedem obejmujących swym zakresem m.in. PLWa działaniu
hormonalnym:
- dwa dotyczyły popełnienia wykroczenia z art. 85 ust. 1 pkt 4 lit. b w związku z art.

53 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, polegającego na nieprowadzeniu lub nieprawidłowym prowadzeniu
dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej,

- pięć dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 132c w związku
z art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo farmaceutyczne, polegającego na
prowadzeniu obrotu detalicznego PLW bez prowadzenia dokumentacji obrotu
PLW, wniesionego w związku z art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks postępowania karnego49 i popełnienia wykroczenia z art. 85 ust. 1 pkt 4
lit. b w związku z art. 53 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, polegającego na nieprowadzeniu lub
nieprawidłowym prowadzeniu dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.

Wszystkie wymienione powyżej zawiadomienia kierowane były równolegle do ROZ
przy okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej, w związku z art. 45 oraz art. 33
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Efektami
tych działań było:
- w trzech sprawach: zawiadomienie z prokuratury o przesłaniu wniosku do sądu

o warunkowe umorzenie postepowania karnego,
- w jednej sprawie: zawiadomienie z prokuratury o przesłaniu do sądu aktu

oskarżenia,
- w jednej sprawie: wyrok sądu dotyczący warunkowego umorzenia postępowania

karnego,
- w dwóch sprawach: zawiadomienie z Policji o przesłaniu wniosku o ukaranie

do sądu,
- w jednej sprawie: brak informacji z Policji,
- w dwóch sprawach: orzeczenie Sądu Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej w Gdańsku o uznaniu winy i wymierzenie kary upomnienia,
- jednej sprawie: orzeczenie ww. Sądu o uznaniu niewinności,
- w jednej sprawie: postanowienie ROZ o umorzeniu postępowania

wyjaśniającego,
w jednej sprawie: postanowienie ROZ o odmowie wszczęcia postępowania
wyjaśniającego,

- w dwóch sprawach: brak informacji od ROZ.
(dowód: akta kontroli str. 390-397)

3.4. W dniu 5.07.2017 r. do WIW przekazana została przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Słupsku dokumentacja kontroli przeprowadzonej 29.06.2017 r.

'9 Dz. U. z 2017 r. poz. 1904.
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Ocena cząstkowa I

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwagi

w gospodarstwie rolnym, w trakcie której wykazano przechowywanie PLW, w tym
leków hormonalnych, na terenie tego gospodarstwa. Leki te pochodziły od lekarza
weterynarii, który pomimo wcześniejszego zawiadomienia z dnia 23.11.2016 r.
o popełnieniu przewinień zawodowych do ROZ i organów ścigania, po raz kolejny
popełnił przewinienie zawodowe polegające na przechowywaniu PLW na terenie
gospodarstwa. W związku z powyższym w dniu 25.07.2017 r. skierowano kolejne
zawiadomienie o popełnieniu przewinienia zawodowego do ROZ oraz pismo
do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku nakazujące podjęcie działań
zmierzających do wyegzekwowania stanu zgodnego z obowiązującym prawem.
Pismem z 23.08.2017 r. ww. Lekarz Weterynarii poinformował o złożeniu
zawiadomienia do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

(dowód: akta kontroli str. 390-397)

W działalności Inspektoratu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości.

WLW nie współpracował z WIF w zakresie nadzoru nad PL wykorzystywanymi
wobszarze weterynarii. WLW współpracował z organami samorządu lekarsko-
weterynaryjnego, do których kierował powiadomienia o stwierdzonych
nieprawidłowościach, jednocześnie zawiadamiając organy ścigania o możliwości
popełnienia przestępstwa (łącznie dziewięć zawiadomień, w tym 7 obejmujących
swym zakresem PLW o działaniu hormonalnym).

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

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

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.

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.

Gdańsk, dnia t 8 grudnia 2017 r.

Kontroler

Joanna Andrzejewska
Specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
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