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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 Katowicach 

Kontrolerzy Beata Pękul, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/43/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. i nr LKA/130/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

Mariusz Krynke, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/57/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. i nr LKA/131/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-8) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-923 Warszawa2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia – powołany w skład Rady Ministrów od dnia 
16 listopada 2015 r.3 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
I. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że  Minister Zdrowia nie zapewnił 
efektywnego wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania pn.: Tomografia Pozytonowa (PET) – uruchomienie 
produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce4, realizowanego w ramach 
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych5. 
I.1. Działanie zmierzające do uruchomienia produkcji radiofarmaceutyków podjęte 
zostało6 na podstawie rzetelnego rozeznania zapotrzebowania i możliwości 
finansowania świadczeń diagnostyki PET w Polsce. Jednak jego powodzenie 
wymagało skutecznego egzekwowania przez Ministra Zdrowia od realizatorów 
działań wynikających z Programu – to jest od Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach7 oraz Centrum Onkologii im. Prof. 
F. Łukaszczyka w Bydgoszczy8, realizacji postanowień zawartych z nimi umów 
o dofinansowanie. 
I.2. Sposób działania Ministra w tym zakresie, a w szczególności sposób 
sprawowania nadzoru i monitorowania postępów prac w ramach Zadania nie 

                                                      
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 Zwane dalej „Ministerstwem Zdrowia”, „Ministerstwem” lub „MZ”. 
3 Funkcję Ministra Zdrowia w okresie od 31 października 2005 r. do 15 listopada 2007 r. pełnił Zbigniew Religa, od 16 listopada 
2007 r. do 7 listopada 2011 r. – Ewa Kopacz, od 18 listopada 2011 r. do 15 czerwca 2015 r. – Bartosz Arłukowicz, od 16 
czerwca 2015 r. do 15 listopada 2015 r. – Marian Zembala. 
4 Zwanego dalej „Zadaniem’ lub „Zadaniem uruchomienia produkcji FDG”. 
5 Zwanego dalej „NPZChN” lub „Programem”. 
6 Było ono także konsekwencją sfinansowania w latach 2006-2008 ze środków publicznych zakupów inwestycyjnych, 
związanych z realizacją zadania Tomografia pozytonowa – budowa ośrodków PET. Zarówno opinie Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie Medycyny Nuklearnej, jak i innych uczestników systemu ochrony zdrowia, potwierdzały zasadność uruchomienia 
tej produkcji. 
7 Zwane dalej „CO w Gliwicach” lub Centrum Onkologii w Gliwicach”. 
8 Zwane dalej „CO w Bydgoszczy” lub „Centrum Onkologii w Bydgoszczy”. 

Ocena ogólna 
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zapobiegł temu, że w wyznaczonym terminie (do końca 2011 r. 9) nie osiągnięto celu 
polegającego na zwiększeniu dostępności radiofarmaceutyku FDG produkowanego 
przez CO w Bydgoszczy i Gliwicach. Podmioty te uzyskały bowiem możliwość 
legalnego wykorzystywania w swojej działalności i zaopatrywania ośrodków 
diagnostyki PET w wytwarzane przez siebie radiofarmaceutyki FDG, dopiero 
odpowiednio: we wrześniu 2014 r. - tj. z opóźnieniem 2 lat i 8 m-cy od ustalonego 
terminu oraz w maju 2016 r. - 4 lata i 5 m-cy później w stosunku do zaplanowanego 
terminu. Minister Zdrowia nie podjął działań w celu uzyskania zwrotu przekazanego 
dofinansowania, choć taką konsekwencję przewidywały umowy dofinansowania 
prowadzonych przez nich inwestycji w przypadku nieuruchomienia produkcji 
radiofarmaceutyków do końca 2011 r. 
I.3. Minister Zdrowia nie przeprowadził rzetelnej oceny rezultatów wydatkowania 
środków publicznych na uruchomienie produkcji FDG przez publiczne podmioty 
lecznicze. Minister doraźnie i w ograniczonym zakresie monitorował przebieg 
procesu realizacji Zadania i osiąganie założonych celów, a sprawozdania z realizacji 
NPZChN za lata 2011-2015 nie przedstawiały rzetelnego obrazu sytuacji. Zauważyć 
należy, że Minister nie wypracował spójnych zasad pozyskiwania informacji 
niezbędnych do dokonywania rzetelnej oceny postępów w realizacji celów Zadania. 

II. Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie nadzór sprawowany przez 
Ministra Zdrowia nad rynkiem produktów leczniczych w zakresie dotyczącym 
produkcji radiofarmaceutyków przez podmioty publiczne.  

Skutkowało to powstaniem sytuacji, w której centra onkologii objęte niniejszą 
kontrolą NIK wykorzystywały w działalności leczniczej wytwarzane przez siebie 
radiofarmaceutyki nieobjęte zezwoleniami na wytwarzanie oraz pozwoleniami na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o których mowa w art. 3 i 38 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne10. Wobec tego powstał stan, 
w którym ww. ośrodki naruszały wymóg wynikający z art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty11, który stanowi, że pacjentowi mogą 
być podawane tylko leki (produkty lecznicze) dopuszczone do obrotu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie decyzji o uruchomieniu produkcji 
radiofarmaceutyków 

1.1. Założenia przyjęte w NPZChN w zakresie uruchomienia produkcji 
radiofarmaceutyków. 

Podjęcie przez Ministra Zdrowia decyzji o uruchomieniu produkcji 
radiofarmaceutyków wynikało z realizacji zadań ujętych w NPZChN na lata 2006-
2015, a w szczególności działania dotyczącego zwiększenia dostępności metod 
wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości 
diagnostyki i terapii nowotworów. 

W pierwszym etapie jego realizacji pn.: Tomografia pozytonowa [PET] – budowa 
sieci ośrodków PET, w latach 2006-2008, założono m.in. utworzenie sieci 
składającej się z pięciu ośrodków PET: trzech wyposażonych w cyklotrony12 
i skanery PET-CT13 (w: Bydgoszczy, Warszawie i Gliwicach) oraz dwóch tzw. 
ośrodków satelitarnych, w Kielcach i Gdańsku (wyposażonych w skaner PET-CT). 

                                                      
9 Termin ustalony w umowach zawartych realizatorami zadania – Centrum Onkologii im prof. F. Łukaszczyka  
10 Dz. U. z 2016 r., poz.  2142 ze zm., zwanej dalej Prawem farmaceutycznym. 
11 Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm. 
12 Akceleratory cykliczne – urządzenia do produkcji radiofarmaceutyków. 
13 Pozytonowa tomografia emisyjna połączona z tomografią komputerową. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wskazano następujące źródła finansowania: środki finansowe z budżetu Ministra 
Zdrowia, środki własne ośrodków oraz fundusze pomocowe Unii Europejskiej. 

W drugim etapie pn.: Tomografia Pozytonowa (PET) – uruchomienie produkcji 
radiofarmaceutyku FDG w Polsce celem ustalonym do osiągnięcia w latach 2010-
2011 było zwiększenie dostępności do radiofarmaceutyków stosowanych 
w badaniach PET poprzez: uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG dla 
potrzeb wykorzystywania go w utworzonych i funkcjonujących w Polsce ośrodkach 
diagnostyki PET oraz utworzenie laboratoriów produkcji radiofarmaceutyków 
w ośrodkach centralnej i południowej Polski. 
Jako mierniki realizacji Programu produkcji FDG ustalono:  

− powstanie „laboratoriów do produkcji FDG”, 
− zabezpieczenie krajowych ośrodków PET w radiofarmaceutyk,  
− uzyskanie niższej ceny produkowanego FDG od sprowadzanego z innych 

krajów. 

Przedmiotem finansowania przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Zadania były 
zakupy sprzętowe związane z produkcją i kontrolą jakości FDG oraz modernizacje 
i zakupy inwestycyjne (bez inwestycji budowlanych) związane z możliwością 
uzyskania certyfikacji Dobrej Praktyki Wytwarzania14.  

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2010 określono na 12 500 000 zł, przy 15% 
udziale własnym oferentów w zakupie sprzętu. Poziom finansowania na 2011 rok 
nie został ustalony. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 27-28, 46-60) 

1.2. Analizy zasadności uruchomienia krajowej produkcji 
radiofarmaceutyków  

1.2.1. Podjęcie przez Ministra Zdrowia działań w celu uruchomienia produkcji FDG 
w Polsce w ramach drugiego etapu realizacji NPZChN było poprzedzone złożeniem 
przez CO w Gliwicach (pisma z 26 lutego i 12 marca 2009 r.) i UW (pismo bez daty 
– wpływ do MZ w dniu 5 marca 2009 r.) wniosków o wsparcie finansowe 
uruchomienia produkcji tego radiofarmaceutyku.  

W pismach CO w Gliwicach podano, że: (…) Planowane jest uruchomienie produkcji 
FDG w drugiej połowie 2009 roku. (…) szacuję, że wprowadzenie do produkcji 
polskiego radiofarmaceutyku obniży ceny tego preparatu o 15-30% w roku 2010, co 
w prosty sposób przełoży się na zwiększenie dostępności do diagnostyki PET-CT 
dla chorych w Polsce. (…) pozwoli zaopatrzyć w Polski radioznacznik co najmniej 
5 skanerów PET-CT, co wynika z lokalizacji ośrodka gliwickiego przy autostradzie 
A4 i budowanej obecnie A1, a więc zwiększy możliwość uzyskania oszczędności 
przez szpitale, w których te skanery będą ulokowane. (…) Umożliwi to rezygnację 
z dotychczasowego drogiego importu znacznika z zagranicy i przyczyni się do 
istotnych oszczędności środków przeznaczonych na badania PET w skali kraju.  

Wniosek Uniwersytetu Warszawskiego dotyczył (…) wsparcia wdrożenia technologii 
produkcji radiofarmaceutyku: [F-18] Fluorodezoksyglukozy (FDG). W piśmie do MZ 
podkreślono, że w zasięgu oddziaływania Środowiskowego Laboratorium Ciężkich 
Jonów UW15 badania diagnostyki PET realizowane były m.in. w trzech ośrodkach 
(Warszawski Uniwersytet Medyczny16, Centrum Onkologii w Warszawie 
i Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach17), które potwierdzały potrzebę 
zwiększenia dostępności radiofarmaceutyków do rutynowej, onkologicznej 
diagnostyki klinicznej, produkowanych w Polsce w najbliższym sąsiedztwie 

                                                      
14 Zwanej dalej „GMP”. W rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, GMP to praktyka, która gwarantuje, że produkt leczniczy 
oraz substancja czynna są wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do ich zamierzonego zastosowania oraz zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w ich specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego. 
15 Tj. jednostki naukowej UW, zwanej dalej „ŚLCJ UW”. 
16 Zwany dalej: „WUM”. 
17 Zwane dalej: „Świętokrzyskie CO”. 



 

5 

 

skanerów PET oraz innowacyjnych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii 
nowotworów.  

(dowód: akta kontroli str. 294-299, 302-306) 

W związku z treścią ww. pism, Minister Zdrowia zwrócił się do Konsultanta 
Krajowego (pismo z 30 marca 2009 r. nr MZ-PZ-O-404-4441-244/BD/09) oraz do 
Dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych18 (pismo z 31 marca 2009 r. nr 
MZ-PZ-O-404-4441-244/BD/09) z prośbą o opinię w sprawie zasadności 
uruchomienia w Polsce produkcji radiofarmaceutyku [FDG], ze szczególnym 
uwzględnieniem efektywności ekonomicznej realizacji takiego projektu w kontekście 
funkcjonującego obecnie systemu transportowania tego radiofarmaceutyku z innych 
krajów europejskich oraz z uwzględnieniem ewentualnej lokalizacji produkcji 
radiofarmaceutyku z uwzględnieniem jego optymalnego wykorzystania przez ośrodki 
PET istniejące w Polsce, w kontekście krótkiego czasu przydatności wskazanego 
radiofarmaceutyku, tj. ok. 2 godz. od momentu jego wyprodukowania do 
wykorzystania dla potrzeb wykonania badania PET. (…).  

W ww. pismach MZ wskazano ponadto, że: w momencie uzgadniania zadań do 
realizacji na rok bieżący w ramach Narodowego programu zwalczania chorób 
nowotworowych, Rada ds. zwalczania chorób nowotworowych oraz koordynator 
przedmiotowego zadania, nie zgłosili potrzeby zabezpieczenia środków finansowych 
na uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce. 

(dowód: akta kontroli str. 309-311, 314-315) 

Konsultant Krajowy w opinii z 15 maja 2009 r. wskazał m.in.: (…) uważam, że 
krajowa produkcja jest uzasadniona. W pierwotnym planie przyjęto schemat, według 
którego powinny powstać trzy ośrodki produkcyjne: w Warszawie, Gliwicach 
i Bydgoszczy. (…) Należy podkreślić, że inwestycje w Warszawie i Gliwicach są na 
etapie końcowym. (…). Pragnę podkreślić, że obecnie podstawowym 
radiofarmaceutykiem w badaniach PET jest 18FDG. Dlatego uważam, że w ramach 
NPZChN należy wspomóc działania zmierzające do uruchomienia linii produkcyjnej 
i rejestracji 18FDG w wymienionych ośrodkach. Obecnie koszt pojedynczej dawki 
18FDG wynosi ponad 500 Euro (około 2 500 zł). Po uruchomieniu ośrodków 
krajowych cena ta powinna wynosić 200 – 250 Euro. Tak więc uruchomienie własnej 
produkcji powinno znacznie zmniejszyć koszt badań.    

(dowód: akta kontroli str. 312-313) 

Z kolei, Dyrektor AOTM w piśmie z 8 lipca 2009 r.19, wyraził opinię, że: (…) Z uwagi 
na fakt, że przygotowanie pełnej oceny zasadności uruchomienia produkcji FDG 
w Warszawie i w Gliwicach wykracza poza obszar kompetencji AOTM, tj. oceny 
technologii medycznych (HTA), w załączeniu przedstawiono jedynie zestawienie 
kluczowych informacji (oparte przede wszystkim na danych/odpowiedziach 
uzyskanych z ośrodków), które w naszej opinii mogą być istotne przy podejmowaniu 
decyzji o dofinansowaniu ww. projektu. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez AOTM, koszty produkcji FDG w Polsce, 
w poszczególnych ośrodkach w przeliczeniu na jedno badanie miały wynosić: 

- CO w Bydgoszczy („obecny producent”) - 1 071 zł, 

- CO w Gliwicach (przyszły producent) - 1 700 zł (przy założeniu wielkości produkcji 
do 30 dawek dziennie dla odbiorców zewnętrznych); 1 460 zł (30-60 dawek 
dziennie) i 1 260 zł (powyżej 60 dawek dziennie), 

- ŚLCJ UW (przyszły producent) - 350 euro (przy założeniu produkcji/sprzedaży 
5 000 dawek rocznie), 310 euro (6 000 dawek rocznie). 

                                                      
18 Zwanej dalej „AOTM”. 
19 Nr AOTM/1652/OT/073/272/ 09/LT. 
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W ww. piśmie AOTM, w zakresie szacowanych oszczędności oraz korzyści 
z produkcji FDG w Polsce, wskazano m.in.: 

- według Świętokrzyskiego CO: Produkcja radiofarmaceutyków w Polsce wydaje się 
niezbędna z kilku powodów: realne obniżenie kosztów zakupu przez odbiorców 
finalnych; wyszkolenie krajowej kadry specjalistów z zakresu produkcji 
radiofarmaceutyków oraz poszukiwania nowych radiofarmaceutyków na potrzeby 
technologii PET; prowadzenie poszukiwania dłużej żyjących emiterów, które 
mogłyby się stać podstawą dla nowych receptorowych radiofarmaceutyków dla PET; 
większej dostępności  FDG w Polsce; lepsze planowanie badań, ze względu na 
elastyczność dostaw; 

- według CO w Gliwicach – Przy produkcji poniżej 30 dawek dziennie produkcja nie 
jest opłacalna, przy produkcji 30-60 dawek dziennie uzyskuje się oszczędności 190 
PLN na badaniu, co daje ok. 1,1 mln oszczędności, przy produkcji powyżej 60 
dawek dziennie uzyskuje się oszczędność 390 PLN na badaniu, co daje ok. 4,5 mln 
oszczędności. 

- według CO w Bydgoszczy – W obecnych warunkach komunikacyjnych oraz 
planowanych zmianach w systemie drogowym w Polsce wystarczającym jest 
istnienie trzech centrów produkujących radiofarmaceutyki: Bydgoszcz, Gliwice, 
Warszawa. (…); 

- według CSK, WUM (prof. Leszek Królicki) – Uważam, że uruchomienie produkcji 
radiofarmaceutyków w Polsce jest uzasadnione, Nie mam jednak wystarczających 
kwalifikacji i wiedzy, aby przeprowadzić odpowiednią analizę. Nie znam nawet liczby 
wykonywanych w sumie badań PET w Polsce. Moje dane są tylko szacunkowe. (…). 
Muszę również zwrócić uwagę, że obecnie rozważania na temat opłacalności 
własnej produkcji radiofarmaceutyków do badań PET są co najmniej trudne do 
zrozumienia. Pełna produkcja jest uruchomiona w Bydgoszczy (i w zasadzie 
wskazana jest rejestracja preparatu). Cyklotrony zostały już zakupione 
i zainstalowane w ośrodku warszawskim i gliwickim.(…)  

(dowód: akta kontroli str. 316-322) 

1.2.2. Przed rozpoczęciem realizacji zadania związanego z uruchomieniem 
produkcji radiofarmaceutyków Minister Zdrowia wystąpił o opinię do Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą ostatecznej liczby ośrodków PET, które 
miałyby funkcjonować w Polsce oraz ich geograficznego usytuowania 
z uwzględnieniem możliwości zagwarantowania finansowania tego rodzaju 
świadczeń, w kontekście optymalnego wykorzystania urządzeń PET w diagnostyce 
(nie tylko onkologicznej). Ponadto, zwrócił uwagę na wątpliwość co do konieczności 
dalszego inwestowania środków publicznych w rozszerzenie sieci pracowni PET, 
w sytuacji powstawania niepublicznych ośrodków diagnostyki PET oraz 
ograniczonych możliwości finansowania świadczeń przez NFZ. 

W opinii z dnia 8 czerwca 2009 r. Prezes NFZ potwierdził planowane stopniowe 
zwiększanie środków finansowych przeznaczanych na badania PET, w związku ze 
wzrastającymi potrzebami oraz wynikami analizy porównawczej sytuacji Polski na tle 
kilku krajów europejskich, w zakresie przypadającej liczby pracowni PET na 1 milion 
mieszkańców.  

(dowód: akta kontroli str. 160, 434-438) 

1.3. Przebieg postępowania konkursowego w 2010 r. 

W dniu 10 maja 2010 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs ofert na wybór 
realizatorów zadania pn. Tomografia Pozytonowa (PET) – uruchomienie produkcji 
radiofarmaceutyku FDG w Polsce.  

Do wymogów stawianych oferentom należało m.in. dysponowanie wyposażeniem w: 
− cyklotron do produkcji fluoru F-18 lub cyklotron będący w trakcie budowy 

i instalacji;  
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− co najmniej 1 moduł syntezy FDG, zlokalizowany w komorze gorącej, 
o wydajności produkcji co najmniej 5 Ci FDG z jednej produkcji lub moduł 
będący w trakcie instalacji, 

− moduł dyspensujący dawki do fiolek zgodnie z żądaną przez ośrodek 
wykonujący badanie PET aktywnością lub moduł będący w trakcie instalacji. 

Jako warunki pożądane i deklarowane przez jednostkę wskazano: zapewnienie 
przeprowadzenia procesu rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych20 oraz certyfikacji GMP po 
zakończeniu inwestycji i uruchomieniu produkcji, posiadanie wyposażenia 
w podstawową linię kontroli jakości produkcji FDG lub w trakcie instalacji, 
zapewniającą kontrolę jakości, zgodną co najmniej z wymogami opisanymi 
w Farmakopei wyd. polskie VIII (…). 

W ogłoszeniu stwierdzono, że kompletna oferta powinna zawierać 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”. 

(dowód: akta kontroli str. 46, 105-106) 

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] 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. 51) 

W ramach konkursu oferty złożyły21 trzy podmioty: Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy, Centrum Onkologii Gliwicach oraz Uniwersytet Warszawski22.  

Zgodnie ze złożonymi ofertami: 

• CO w Gliwicach dysponowało cyklotronem do produkcji FDG. Od połowy 
grudnia 2009 r. wytwarzane w nim radiofarmaceutyki były – jak to określano – 
wykorzystywane w działalności własnej pracowni PET.  
Dofinansowaniem objęte miały być: zakupy sprzętowe związane 
z uruchomieniem produkcji i kontroli jakości FDG, modernizacją i zakupami 
inwestycyjnymi (bez inwestycji budowalnych) związanymi z uzyskaniem 
certyfikacji GMP oraz zakup licencji na produkcję FDG.  
Przypuszczalny czas uzyskania rejestracji produktu określono na maj – 
czerwiec 2011 r.  

• CO w Bydgoszczy dysponowało cyklotronem do produkcji FDG. Wytwarzane 
w nim od 2002 r. radiofarmaceutyki były wykorzystywane – jak to określano – 
w działalności własnej pracowni PET.  
Przypuszczalny termin uruchomienia produkcji określono na rok 2010. 

• w ŚLCJ UW ośrodek produkcji radiofarmaceutyków był w trakcie budowy 
i instalacji cyklotronu. Przypuszczalny termin uruchomienia produkcji określono 
na 1 lipca 2011 r., a uzyskania pozwolenia na dystrybucję – 1 stycznia 2012 r. 

W przypadku ośrodków w Bydgoszczy i Warszawie, wnioskowano 
o dofinansowanie: zakupów sprzętowych związanych z uruchomieniem 
produkcji i kontroli jakości FDG, modernizacją i zakupami inwestycyjnymi (bez 
inwestycji budowalnych) związanymi z uzyskaniem certyfikacji GMP. 

                                                      
20 Zwanym dalej URPL. 
21 W terminie – do 9 czerwca 2010 r. 
22 W ramach działalności ŚLCJ UW. 
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(dowód: akta kontroli str. 61-125) 

Do ofert załączono opinie Konsultanta Wojewódzkiego i Konsultanta Krajowego, 
m.in. potwierdzające możliwość uruchomienia produkcji radiofarmaceutyków: 

• CO w Gliwicach – (…) już na etapie projektowym przyjęto założenia niezbędne 
do uzyskania certyfikatu GMP, dzięki czemu w chwili obecnej nie są 
praktycznie potrzebne żadne modyfikacje w zakresie budowlanym w obrębie 
Pracowni. Pracownia dysponuje cyklotronem IBA Cyclone 18/9 o dużej 
wydajności, a planowane w ramach dofinansowania zakupy mają tę wydajność 
jeszcze dwukrotnie zwiększyć. Przy zapewnieniu właściwej logistyki dostaw 
umożliwia to dzienną produkcję dla co najmniej 20 ośrodków PET – opinia z 28 
maja 2010 r.; 

• CO w Bydgoszczy – (…) uruchomiło produkcję fluorodeoksyglukozy (FDG) dla 
badań PET już 7 lat temu (…). (…) stwierdzam, że ośrodek – po 
przeprowadzeniu postulowanych inwestycji jest gotowy do podjęcia produkcji 
radiofarmaceutyków i ich dystrybucji do zakładów medycyny nuklearnej 
wyposażonych w aparaty PET. Pracownia dysponuje cyklotronem 
o wystarczającej wydajności, a planowane w ramach dofinansowania zakupy 
mają zapewnić ciągłość produkcji i uzyskanie odpowiednich certyfikatów – 
opinia z 30 maja 2010 r.; 

•  ŚLCJ UW – (…) rozpoczęło budowę ośrodka produkcji radiofarmaceutyków 
w roku 2006. Obecnie inwestycja znajduje się w końcowym etapie realizacji. 
Oferent posiada cyklotron o dużej wydajności typu „PET trace 8”. (…). Po 
zapoznaniu się ze stanem zaawansowania prac stwierdzam, że ośrodek ten 
powinien rozpocząć produkcję FDG w roku 2011 – opinia z 30 maja 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 74, 98, 107) 

Wszystkie oferty zawierały oświadczenia uczestników postępowania o zapoznaniu 
się z: 1]  treścią ogłoszenia, 2] skrótowym opisem celów i podstawowych elementów 
zadania oraz zawierały zapewnienie, że program będzie realizowany zgodnie 
z opisem zawartym w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie.  

(dowód: akta kontroli str. 62,64,78,102,104) 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, na realizatorów Programu produkcji FDG 
wskazano wszystkich trzech ww. oferentów.  
Wybór realizatorów Zadania uruchomienia produkcji FDG dokonany został na 
podstawie oceny ofert, według kryteriów przedstawionych oferentom w ogłoszeniu 
konkursowym. 

(dowód: akta kontroli str. 139-141, 152-155)  

Łączna kwota dofinansowania wnioskowana przez oferentów wyniosła 14 672 003 zł 
(po odliczeniu 15% udziału własnego), a kwota przyznana 12 500 000 zł, w tym: CO 
w Gliwicach przyznano 6 148 450 zł, tj. 74,7% kwoty wnioskowanej (8 234 953 zł), 
CO w Bydgoszczy - 4 524 050 zł, tj. 98,1% kwoty wnioskowanej (4 609 550 zł) 
i Uniwersytetowi Warszawskiemu - 1 827 500 zł, tj. 100% kwoty wnioskowanej. 

(dowód: akta kontroli str. 159, 292) 

Jak wyjaśniła Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w MZ: Biorąc pod uwagę 
fakt, że wybór realizatorów zadań NPZChN odbywał się w drodze procedur 
konkursowych, wysokość dofinansowania przyznaną poszczególnym podmiotom 
wyłonionym w konkursie (…) zaproponowała komisja konkursowa, na podstawie 
dostępnych środków i wysokości ofert złożonych przez oferentów. Propozycja 
wyboru realizatorów i podziału pomiędzy nich środków finansowych została 
następnie zaakceptowana przez Ministra Zdrowia.  

(dowód: akta kontroli str. 160) 
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Treść złożonych ofert zawierała informację o prowadzeniu przez centra 
w Bydgoszczy (od 2002 r.) i Gliwicach (od 2009 r.) badań diagnostycznych 
z wykorzystaniem radiofarmaceutyków nieposiadających wymaganych prawem 
zgód i zezwoleń.  

Załączone do ofert opinie konsultantów w dziedzinie medycyny nuklearnej – 
Krajowego (dla CO w Bydgoszczy) i Wojewódzkiego (dla CO w Gliwicach), 
zawierały sformułowania aprobujące powyższą praktykę: „(…)obowiązujące 
przepisy prawne umożliwiają produkcję radiofarmaceutyku na potrzeby własne”.  

Najwyższa Izba Kontroli nie zgadza się z tym poglądem (szczegółową argumentację 
przedstawiono w pkt IV nin. Wystąpienia – uwaga nr 2). 

1.4. Zawieranie umów o realizację programu zdrowotnego 

Zawarcie umów o realizację programu zdrowotnego zaproponowano wszystkim 
podmiotom wyłonionym w konkursie ofert. 

1) W dniu 8 września 2010 r. Minister Zdrowia zawarł umowy z CO w Gliwicach 
(1/7/3/2010/27/955) i CO w Bydgoszczy (nr 1/7/2/2010/12/954)  dotyczące realizacji 
w roku 2010 Programu produkcji FDG w zakresie zadania obejmującego zakupy 
inwestycyjne dla potrzeb uruchomienia produkcji FDG oraz uzyskania certyfikacji 
GMP przez te ośrodki.  

Oba podmioty złożyły wnioski o zmianę terminu realizacji zadania obejmującego 
zakupy inwestycyjne oraz terminu przedłożenia sprawozdań finansowych. W 
uzasadnieniu wskazano na zbyt krótki termin wykonania przedmiotu umowy oraz 
obowiązek zachowania, przy realizacji zakupów inwestycyjnych, terminów 
określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych23.   

W dniu 14 października 2010 r., podpisano aneksy nr 1 do ww. umów, na mocy 
których wydłużono termin złożenia rozliczenia finansowego, stanowiącego podstawę 
przekazania przez MZ środków publicznych, z 10 listopada 2010 r. do 15 grudnia 
2010 r.   

Ponadto, 16 grudnia 2010 r. z CO w Gliwicach zawarto aneks nr 2, którym 
dokonano zmiany podziału kwoty dofinansowania na poszczególne zadania, co 
uzasadniano potrzebą modyfikacji ilościowej, zwiększającej lub redukującej ilość 
sprzętu oraz rezygnację z zakupu niektórych urządzeń. Zmianie nie uległa wartość 
dofinansowania określona w umowie.  

  (dowód: akta kontroli str. 163-175, 209-227) 

2) Uniwersytet Warszawski odstąpił od zawarcia umowy z Ministrem Zdrowia na 
realizację Zadania uruchomienia produkcji FDG. Przyznane przez MZ środki 
finansowe dotyczyły dofinansowania zakupu m.in. dyspensera automatycznego do 
strzykawek wraz z komorą gorącą dla linii produkcyjnej FDG, zestawu 
chromatograficznego w wykonaniu niemetalowym z wyposażeniem i syntezera MX 
FDG – tj. zgodnie z wnioskowanym zakresem rzeczowym. Natomiast, w ocenie UW 
terminy ustalone w umowie uniemożliwiały jej rzetelną realizację. 

W piśmie z dnia 8 października 2010 r. skierowanym do MZ, Prorektor UW 
wnioskując o wyjaśnienia i ewentualną zmianę lub doprecyzowanie zapisów umowy, 
podniósł m.in., że: 

• Terminy wskazane w Umowie nie są możliwe do przyjęcia, szczególnie 
w świetle sankcji w postaci kar umownych (§ 7 ust. 2). Należy zauważyć, że 
realizacja umowy wymaga postępowania przetargowego, zaś przepisy 
umożliwiają oferentom odwołanie się do Krajowej Izby Odwoławczej. Termin 
rozstrzygnięcia przez KIO nie zależy od Uniwersytetu, stąd niezbędne jest 
zaplanowanie wystarczającej rezerwy czasowej. Samo postępowanie 
przetargowe zajmie co najmniej 50 dni, a jeżeli zaistnieje konieczność złożenia 

                                                      
23 Dz.U. z 2017 r., poz. 1579. 
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dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia dokumentów, powtórzenia postępowania 
lub rozstrzygnięcia odwołania, może być ono o kilka tygodni dłuższe. 

• Według posiadanych informacji, terminy dostaw sprzętu wynoszą 3-4 miesiące 
od daty podpisania umowy. 

• Terminy prac instalacyjnych szacowane są na 2-4 tygodnie. 

• Wybór dostawcy FDG dla szpitala następuje w trybie przetargu. Zapis § 5 ust. 4 
Umowy nakłada na Zleceniobiorcę obowiązek zaproponowania ceny nie 
wyższej od dostawców zagranicznych w sytuacji, kiedy cena ta nie jest znana 
przed otwarciem wszystkich ofert. Dodatkowo, zastosowanie przez 
któregokolwiek z oferentów zagranicznych znających zapis § 5 ust. 4 ceny 
dumpingowej, zmusiłoby Uniwersytet Warszawski do dostarczania FDG poniżej 
kosztów wytworzenia, co naruszałoby przepisy finansowe obowiązujące 
uczelnie publiczne. W takiej sytuacji Uniwersytet nie może zgodzić się na zapis 
§ 5 ust. 4. 

• Do nieokreślonego w Umowie terminu odwołuje się § 5 ust. 6 zobowiązując UW 
do złożenia w terminie określonym w ust. 3 oświadczenia o uruchomieniu 
produkcji FDG, nakładając jednocześnie w ust. 7 sankcję zwrotu środków MZ, 
jeśli w terminie 7 dni nie złoży go. Te postanowienia nie biorą pod uwagę tego, 
że procedury rejestracyjne mogą trwać rok, a nawet dłużej.   

(dowód: akta kontroli str. 270-280) 

W odpowiedzi MZ poinformowało m.in., że: umowy zawierane z realizatorami 
NPZChN są ujednolicone, wobec czego zawarcie umowy z innym brzmieniem 
zapisów wyłącznie tylko z jednym realizatorem jest niezasadne. (…) zgodnie 
z informacją przekazaną przez Ministra Finansów w bieżącym roku nie jest 
planowane wydanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego. (…) Wobec powyższego istnieje 
bezwzględna konieczność realizacji i rozliczenia zadań objętych umową w zakresie 
środków przyznanych na 2010 rok. 

(dowód: akta kontroli str. 281-282) 

Zgodnie z postanowieniami umów zawartych w dniu 8 września 2010 r. z CO 
w Bydgoszczy i CO w Gliwicach, ośrodki te zobowiązane były m.in. do: 

1) dokonania zakupów inwestycyjnych (w 2010 r.) dla potrzeb uruchomienia 
produkcji FDG oraz uzyskania certyfikacji GMP - § 1 ust. 1; 

2) uzyskania rejestracji wyprodukowanego przez siebie radiofarmaceutyku FDG 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla rejestracji wyrobów 
medycznych - § 5 ust. 3; 

3) uruchomienia produkcji radiofarmaceutyku FDG nie później niż w roku 2011 r. 
- § 5 ust. 5; 

4) zapewnienia, że koszty zbycia wyprodukowanego radiofarmaceutyku FDG nie 
będą wyższe od kosztów zbycia radiofarmaceutyku FDG produkowanego 
w ośrodkach poza granicami naszego kraju; 

5) złożenia, w terminie do 15 grudnia 2010 r., w siedzibie MZ rozliczenia 
stanowiącego podstawę przekazania środków publicznych24 (§ 2 ust. 5 
umów); 

6) złożenia w formie pisemnej, w terminie do 15 grudnia 2010 r. sprawozdania 
merytorycznego25 z realizacji umowy (§ 2  ust. 16 umów); 

                                                      
24 Wraz z potwierdzonymi przez Głównego Księgowego uwierzytelnionymi kserokopiami oryginałów faktur VAT za dokonany 
zakup inwestycyjny, potwierdzonymi pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym wraz z kserokopią protokołu 
zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru dokonanego zakupu inwestycyjnego potwierdzoną przez Głównego Księgowego za 
zgodność z oryginałem.  
25 Z określeniem:  rodzaju i ilości dokonanych zakupów inwestycyjnych, parametrów technicznych, zastosowanego trybu 
postępowania o zamówienie publiczne na zakup i dostawę, miejsca i daty zainstalowania dokonanego zakupu inwestycyjnego. 
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7) przekazania w terminie do 15 stycznia 2011 r. końcowego rozliczenia 
merytoryczno-finansowego (§ 2 ust. 14 umów); 

8) złożenia, nie później niż w roku 2011, oświadczenia o uruchomieniu, oddaniu 
do użytku i wpisaniu dokonanego zakupu inwestycyjnego do ewidencji 
księgowej środków trwałych (§ 5 ust. 6 umów). 

W § 7 ust. 3 umów zawarto możliwość nałożenia, za nieterminowe złożenie ww. 
dokumentów, kary umownej w wysokości 3% kwoty środków publicznych 
przekazanych przez Ministra Zdrowia na realizację umowy.  

W § 8 umów zawarto postanowienie, zgodnie z którym umowy te „1.1. umowa 
wygasa z upływem terminu, na który została zawarta” W § 13 umów natomiast 
ustalono, że obowiązywały one od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2010 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 163-168, 209-214) 

NIK zwraca uwagę, że przyjęty do realizacji Programu produkcji FDG, krótki czas 
wykonania umowy został wskazany na etapie realizacji umów jako argument 
uzasadniający konieczność aneksowania umów zawartych z podmiotami, które 
zdecydowały się uczestniczyć w realizacji tego zadania i był zasadniczą przyczyną 
niepodpisania umowy przez UW, który w 2007 r. otrzymał od MZ środki na zakup 
aparatury do kontroli jakości produkowanego FDG.  
Z kolei to, że zostały dotrzymane terminy w zakresie dokonania zakupów 
inwestycyjnych w 2010 r. wynikało z wcześniejszego zaangażowania środków 
własnych i uruchomienia procedur przetargowych na zakupy przez centra onkologii 
w Bydgoszczy i Gliwicach.  
Równocześnie NIK dostrzega, że możliwość działania Ministra Zdrowia w zakresie 
przyjętych w umowach terminów realizacji Programu produkcji FDG, była 
ograniczona ze względu na uwarunkowania wydatkowania środków budżetowych, 
tj. dokonywania ich w roku, którego dotyczyły. 
 

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

1. Minister Zdrowia określając w umowach, że warunkiem przekazania środków 
finansowych jest złożenie rozliczenia za dokonane zakupy inwestycyjne (§ 2 
umowy), działał w sposób niecelowy, tj. niezapewniający uzyskania rezultatu 
Programu. Takie sformułowanie umowy umożliwiło bowiem przekazanie 
środków publicznych stanowiących zwrot wydatków poniesionych przez 
realizatorów na zakupy inwestycyjne pomimo tego, że nie został przez nich 
zrealizowany cel Zadania, którym było uruchomienie produkcji 
radiofarmaceutyków uwzględniającej możliwość zaopatrywania ośrodków 
diagnostyki PET w Polsce (szczegółowy opis przebiegu realizacji Zadania – 
patrz pkt 2 nin. Wystąpienia pokontrolnego).  

2. Warunek określony w § 5 ust. 4 umowy, polegający na zobowiązaniu 
zleceniobiorcy, że koszty zbycia wyprodukowanego radiofarmaceutyku FDG nie 
będą wyższe od kosztów zbycia radiofarmaceutyku FDG produkowanego 
w ośrodkach poza granicami kraju, był sformułowany nierzetelnie ponieważ 
stwierdzenie, czy zobowiązanie to zostało dotrzymane było trudne do spełnienia 
z uwagi na brak możliwości uzyskania danych dotyczących kosztów 
wytworzenia od konkurencyjnych wytwórców (tajemnica handlowa). Ponadto, 
ustalenie, czy ww. warunek został spełniony lub nie, możliwe było dopiero po 
wydatkowaniu wszystkich przeznaczonych na realizację Zadania środków 
i uruchomieniu produkcji. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. W § 5 ust. 6 i 7 umów (w wersjach przekazanych do podpisania przez 
realizatorów Zadania) wskazano realizację zobowiązań w terminie, o którym 
mowa w ust. 3 (tego samego paragrafu), w sytuacji gdy w § 5 ust. 3 nie 
określono terminu. Skorygowanie tych zapisów zostało dokonane poprzez 
odwołanie się do terminu określonego w § 5 ust. 5.  
Zmiany te zostały wprowadzone nierzetelnie: odręcznie, w niewyjaśnionych 
w toku kontroli okolicznościach (bez zaparafowania przez strony umów).  
Choć przebieg realizacji umowy i korespondencja prowadzona przez Ministra 
z CO w Gliwicach i CO w Bydgoszczy stanowią dowód na zaakceptowanie 
przez strony umowy terminu realizacji zadania do końca 2011 r., to należy 
stwierdzić, że w umowach jednoznacznie powinny być sprecyzowane cele i 
terminy ich realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 166, 212, 555, 560)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Minister Zdrowia podjął decyzję 
o dofinansowaniu krajowej produkcji radiofarmaceutyku FDG ze środków 
publicznych w oparciu o rzetelne rozeznanie zapotrzebowania i możliwości w tym 
zakresie. Jednakże sformułowanie niektórych postanowień  umów zawartych 
z wykonawcami Programu produkcji FDG  sprawiało, że warunki stawiane CO w 
Bydgoszczy i CO w Gliwicach umożliwiały przekazanie środków publicznych 
pomimo nieuzyskania oczekiwanych rezultatów. Ponadto część warunków 
umownych była trudna do spełnienia bądź określona błędnie.  

2. Monitorowanie przebiegu procesów inwestycyjnych 

2.1. Realizacja umów 

2.1.1. Realizacja umowy przez CO w Gliwicach 

CO w Gliwicach w 2010 r. dokonało zakupów inwestycyjnych zgodnie ze 
specyfikacją stanowiącą załącznik do umowy z 8 września 2010 r.  

Zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, Centrum przekazało Ministrowi Zdrowia 
(pismem z 13 grudnia 2010 r.) ww. rozliczenie mające stanowić podstawę 
przekazania środków publicznych oraz sprawozdanie merytoryczne z realizacji 
umowy. Końcowe rozliczenie zostało sporządzone 4 stycznia 2011 r. 

Ponadto, pismem z 28 listopada 2011 r. przekazane zostało oświadczenie, o którym 
mowa w § 5 ust. 6 umowy, że specjalistyczny sprzęt zakupiony w ramach realizacji 
Programu jest uruchomiony, oddany do użytku oraz wpisany do ewidencji księgowej 
środków trwałych. 

 (dowód: akta kontroli str. 229-269) 

Zgodnie z treścią § 5 ust. 5 umowy z 8 września 2010 r., CO w Gliwicach 
zobowiązane było do uruchomienia produkcji radiofarmaceutyku FDG nie później niż 
w roku 2011 r. Spełnienie powyższego zobowiązania było możliwe po uzyskaniu 
rejestracji dla wytwarzanego produktu radiofarmaceutycznego, umożliwiającej 
legalne wytwarzanie FDG i legalne podawanie go pacjentom. 
Centrum w Gliwicach zezwolenie GIF na wytwarzanie26 FDG (FDGtomosil 550 
MBq/mL roztwór do wstrzykiwań) uzyskało 3 września 2012 r. Pozwolenie nr 22068 
na dopuszczenie do obrotu tego produktu leczniczego wydane zostało decyzją 
Prezesa URPL z 8 września 2014 r.27 (produkcja FDG na tzw. „potrzeby własne” 
prowadzona była od 2009 r.; pierwszej sprzedaży radiofarmaceutyku podmiotom 

                                                      
26 O którym mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 ze 
zm., zwanej dalej „Prawo farmaceutyczne”. 
27 Decyzja nr UR/RD/0422/14. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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zewnętrznym dokonano w 2015 r.). Z kolei, certyfikat GMP w zakresie zgodności 
warunków wytwarzania FDG wydany został 22 lipca 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 468-470, 476-477, 602-606) 

2.1.2. Realizacja umowy przez CO w Bydgoszczy 

CO w Bydgoszczy w 2010 r. dokonało zakupów inwestycyjnych zgodnie ze 
specyfikacją stanowiącą załącznik do umowy z 8 września 2010 r.  

Zgodnie ze sprawozdaniem merytorycznym (datowanym na dzień 13 stycznia 
2011 r.) złożonym przez CO w Bydgoszczy całość zakupionego sprzętu 
zainstalowana została w dniach 8 i 9 grudnia 2010 r. Sprawozdanie to zostało 
złożone w MZ z co najmniej 29-dniowym opóźnieniem w stosunku do terminu 
określonego w umowie28. 

Według oświadczenia złożonego przez dyrektora ww. Centrum w dniu 14 stycznia 
2011 r. w MZ, aparatura medyczna zakupiona w ramach realizacji umowy zawartej 
8 września 2010 r. została uruchomiona, oddana do użytku oraz wpisana do 
ewidencji środków trwałych.   

(dowód: akta kontroli str. 202-208) 

Tymczasem, jak wykazała kontrola NIK przeprowadzona w CO w Bydgoszczy, 
w okresie od września 2011 r. prowadzono rozbudowę i przebudowę Zakładu 
Medycyny Nuklearnej, w którym – według sprawozdania merytorycznego –  
zainstalowano zakupiony w ramach umowy sprzęt. Dokument OT (dowód księgowy 
przyjęcia środka trwałego) na linię produkcyjną i diagnostyczną radioznacznika FDG 
został wystawiony dopiero w dniu 30 sierpnia 2013 r. (szczegółowy opis znajduje się 
niżej w sekcji Ustalone nieprawidłowości). 

Ówczesny Dyrektor CO w Bydgoszczy wyjaśnił, że dostarczone komponenty zostały 
rozpakowane i sprawdzone, aby uwzględnić ich wymogi techniczne w realizacji 
projektu. Z uwagi na to, w sprawozdaniu została użyta terminologia „miejsce i data 
zainstalowania sprzętu”, natomiast jego właściwe uruchomienie nastąpiło po 
zamknięciu całości inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 656-658) 

Według postanowień umowy z 8 września 2010 r. (§ 5 ust. 5), CO w Bydgoszczy 
zobowiązane było do uruchomienia produkcji radiofarmaceutyku FDG nie później niż 
w roku 2011 r. Spełnienie powyższego zobowiązania było możliwe  po uzyskaniu 
rejestracji dla wytwarzanego produktu radiofarmaceutycznego, umożliwiającej 
legalne wytwarzanie FDG i legalne podawanie go pacjentom. 

Tymczasem Centrum w Bydgoszczy zezwolenie GIF na wytwarzanie FDG (FDG 
POZYTON roztwór do wstrzykiwań 250MBq/ml) uzyskało 8 kwietnia 2015 r. 
Pozwolenie nr 23238 na dopuszczenie do obrotu tego produktu leczniczego wydane 
zostało decyzją Prezesa URPL z 31 maja 2016 r.29 (produkcja FDG na tzw. 
„potrzeby własne” prowadzona była od 2003 r.). Do zakończenia czynności 
kontrolnych prowadzonych przez NIK w CO w Bydgoszczy30, Centrum nie uzyskało 
certyfikatu GMP.  

(dowód: akta kontroli str. 508-510, 512-514) 

2.2. Dofinansowanie realizacji zadań 

2.2.1. Ministerstwo Zdrowia sukcesywnie (już od 2007 r.) w ramach NPZChN 
finansowało zakup sprzętu specjalistycznego związanego ze stworzeniem sieci 

                                                      
28 Sprawozdanie należało złożyć w terminie do 15 grudnia 2010 r. Na egzemplarzu sprawozdania brak było daty wpływu 
dokumentu do MZ. 
29 Decyzja nr UR/RD/0311/16. 
30 Tj. do 28 kwietnia 2017 r. 
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ośrodków diagnostyki PET oraz z uruchomieniem krajowej produkcji 
radiofarmaceutyków, wykorzystywanych w badaniach PET. 
 
W pierwszym etapie realizacji Programu, w latach 2006-2008, Minister Zdrowia 
dofinansował, jako ośrodki pełnoprofilowe – w których zakładano uruchomienie  
produkcji radiofarmaceutyków: 

- CO w Bydgoszczy kwotą 15 001 814 zł przeznaczoną na zakup skanera PET-CT 
(10 001 814 zł) oraz rozbudowę laboratorium FDG 5 000 000 zł), 

- CO w Gliwicach kwotą 16 850 071,24 zł przeznaczoną na zakup skanera 
(10 000 000 zł) PET, zakup i modernizację cyklotronu i przygotowanie infrastruktury 
i rozbudowę laboratorium FDG (6 850 071,24 zł), 

- Uniwersytet Warszawski31 kwotą 2 000 000 zł przeznaczoną na zakup syntezera 
radiofarmaceutyku FDG i zestaw kontroli jakości wyprodukowanego radioznacznika. 

(dowód: akta kontroli str. 290-291, 647-649) 

 

Z kolei, w drugim etapie realizacji tego Programu, w wyniku realizacji umów 
zawartych w dniu 8 września 2010 r., dofinansowanie przez Ministra Zdrowia  
Zadania uruchomienia produkcji FDG wyniosło 10 374 121,24 zł, w tym dla:  

- CO w Bydgoszczy - 4 524 050 zł (tj. 100% przyznanej kwoty), na zakup m.in. 
systemu klimatyzacji (2 000 000 zł), syntezera wielouruchomieniowego (800 000 zł), 
dyspensera fiolkowego (600 000 zł), komory gorącej (450 000 zł);   

- CO w Gliwicach - 5 850 071,24 zł (tj. 95,1% przyznanej kwoty), na zakup m.in. 
dyspensera manualnego z dwoma ramionami sterującymi (1 600 000 zł), modułu 
syntezy FDG (1 100 000 zł), zestawu VHP (600 000 zł), komory laminarnej z osłoną 
przesuwalną (250 000 zł), windy do pokoju aplikacji (200 000 zł). Wniosek został 
negatywnie rozpatrzony w zakresie dofinansowania zakupu licencji na produkcję 
FDG.  
Łącznie Ministerstwo Zdrowia na inwestycje związane z uruchomieniem produkcji 
radiofarmaceutyku FDG wydatkowało, w latach 2007 – 2010, środki w kwocie 
24 224 192,48 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 283-289) 

2.2.2. Uniwersytet Warszawski uczestniczył w realizacji wspólnej inicjatywy32 
jednostek badawczych i naukowych, utworzenia Warszawskiego Ośrodka 
Tomografii Pozytonowej PET. W Ośrodku tym miała być prowadzona produkcja 
radiofarmaceutyków na potrzeby diagnostyki oraz prowadzenia badań naukowych 
nad radioznacznikami. Zakładano docelową produkcję 3 000 dawek rocznie na 
potrzeby diagnostyki medycznej oraz 1 000 dawek w celach badawczych. 

Źródłem finansowania powyższego przedsięwzięcia były środki przyznane przez 
Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, Ministra Nauki i Informatyzacji 
i Ministra Zdrowia33.  

Na podstawie decyzji nr 4974/IA-IB/115/2004 z 22 listopada 2004 r. Ministra Nauki 
i Informatyzacji, Uniwersytet otrzymał dotację celową w kwocie 10 000 000 zł na 
dofinansowanie w latach 2004-2005 kosztów adaptacji pomieszczeń dla cyklotronu 
i radiochemii oraz zakupu wyposażenia – cyklotronu, urządzeń do radiochemii 
i kontroli jakości. 

(dowód: akta kontroli str. 385) 

                                                      
31 Zwany dalej: „Uniwersytetem Warszawskim” lub „UW”. 
32 „Porozumienie o współpracy” podpisane w 2003 r.  
33 W ramach realizacji NPZChN w latach 2006-2008, opisane w punkcie 2.2.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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W zakresie współpracy MZ z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji34 przy 
podejmowaniu decyzji o przekazaniu środków finansowych Uniwersytetowi 
Warszawskiemu na rozpoczęcie działalności w zakresie wytwarzania 
radioznaczników, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej podała: Z uwagi na 
zachodzące w latach 2007-2016 liczne zmiany organizacyjne i kadrowe 
w Departamencie Polityki Zdrowotnej, w posiadanej dokumentacji nie znaleziono 
informacji w zakresie współpracy Departamentu z innymi podmiotami 
współfinansującymi uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków w Środowiskowym 
Laboratorium (…). 

(dowód: akta kontroli str. 161) 

Z kolei, Podsekretarz Stanu w MNiSW poinformowała, że: Ministerstwo Nauki 
i Informatyzacji nie współpracowało z Ministerstwem Zdrowia w zakresie stawianych 
wymagań Środowiskowemu Laboratorium (…), dotyczących współfinansowania 
uruchomienia produkcji radiofarmaceutyków.  
Przed wydaniem decyzji nr 4974/IA-IB/115/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. na 
dofinansowanie w latach 2004-2005 kosztów realizacji inwestycji wspólnej (…) 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji nie analizowało potrzeb w zakresie konieczności 
uruchomienia krajowej produkcji radiofarmaceutyków, finansowanej ze środków 
publicznych. Należy zauważyć, ze środki budżetowe na finansowanie inwestycji, 
będące w dyspozycji ministra właściwego ds. nauki, przeznacza się na aparaturę 
naukowo-badawczą oraz inwestycje budowlane służące potrzebom badań 
naukowych lub prac rozwojowych. Wnioski o finansowanie ww. inwestycji podlegają 
ocenie w zakresie, w jakim ich realizacja przyczyni się do rozwoju badań 
naukowych. 

Minister Nauki i Informatyzacji – Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych wydał 
decyzję o finansowaniu przedmiotowej inwestycji na podstawie pozytywnej oceny 
wniosków złożonych przez Środowiskowe Laboratorium (…), lidera Konsorcjum 
mającego na celu rozwinięcie w Warszawie Metod Tomografii Pozytonowej PET. 
Wniosek podlegał ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w § 45 ust. 1 
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 
2001 r. „w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych 
ustalanych w budżecie państwa na naukę35”, tj.: 1) znaczenie dla nauki i rozwoju 
technicznego badań naukowych i prac rozwojowych, którym ma służyć inwestycja, 
2) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji, 3) zasadność 
planowanych nakładów, (…). 
Na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r. Komitet badań naukowych powziął 
uchwałę o przyznaniu Środowiskowemu Laboratorium (…) kwoty 10 000 000 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji środowiskowej 
o charakterze budowlano-aparaturowym, polegającej na utworzeniu Warszawskiego 
Ośrodka Tomografii Komputerowej.       

(dowód: akta kontroli str. 440-441) 

Ostatecznie Uniwersytet Warszawski nie rozpoczął działalności w zakresie 
samodzielnego wytwarzania radiofarmaceutyków na potrzeby zaopatrywania 
ośrodków diagnostyki PET.  

Za zgodą Ministra Zdrowia, sprzęt zakupiony przez Uniwersytet (m.in. ze środków 
przyznanych w pierwszym etapie NPZChN – w latach 2006-2008) z przeznaczeniem 
na uruchomienie produkcji radioznaczników, został wydzierżawiony UWRC Sp. 
z o.o. (powołanej przez Uniwersytet). W okresie od października 2014 r. do marca 
2017 r. produkcja FDG prowadzona była w ośrodku produkcji i badania 
radiofarmaceutyków zlokalizowanym na terenie ŚLCJ UW, przez Advanced 

                                                      
34 Obecnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej: MNiSW. 
35 Dz. U. z 2001 r. nr 146, poz. 1642. 
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Accelerator Applications Polska Sp. z o.o. (na podstawie umowy z UWRC Sp. 
z o.o.).  

(dowód: akta kontroli str. 628-629, 693) 
 

2.3. Działania Ministra Zdrowia w zakresie egzekwowania postanowień 
umownych 

Zgodnie z postanowieniami § 6 umów zawartych w dniu 8 września 2010 r. z CO 
w Bydgoszczy oraz CO w Gliwicach, Minister Zdrowia posiadał uprawnienia do 
przeprowadzenia, w okresie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu albo 
rozwiązaniu, kontroli m.in. w zakresie zgodności realizowanych zadań z zadaniami 
określonymi w § 1 (realizacja w 2010 r. programu uruchomienia produkcji 
radiofarmaceutyków FDG w zakresie zadania obejmującego zakupy inwestycyjne 
dla potrzeb uruchomienia produkcji FDG oraz uzyskania certyfikatu GMP) oraz 
stanu realizacji umowy.   
W okresie objętym kontrolą Minister Zdrowia nie skorzystał z możliwości 
przeprowadzenia kontroli u zleceniobiorców.  

W zakresie kontroli właściwego wykorzystania środków finansowych na realizację 
zadań dotyczących uruchomienia produkcji radiofarmaceutyków, a także 
dochowania terminów przyjętych dla prowadzonych inwestycji, Dyrektor 
Departamentu Polityki Zdrowotnej wyjaśniła: Odnośnie kontroli prawidłowości 
wykorzystania środków finansowych przez realizatorów zadania pn. „Tomografia 
Pozytonowa (PET) – uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków FDG w Polsce”, 
informuję, że prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację ww. 
zadania była weryfikowana przez Departament Polityki Zdrowotnej na podstawie 
sprawozdań z wykonania umowy, przesyłanych przez realizatorów.  
Ponadto, w sierpniu 2012 r. Departament (…) zgłosił do Propozycji tematów kontroli 
do planu Najwyższej Izby Kontroli na 2013 r. wniosek o przeprowadzenie kontroli w 
obu jednostkach, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz 
efektywności wykorzystania sprzętu zakupionego ze środków publicznych do 
udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym do korzystania ze 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(…).  

(dowód: akta kontroli str. 156-157, 161, 167, 213) 

2.3.1. Ministerstwo 5 grudnia 2011 r. wystąpiło do realizatorów Zadania 
uruchomienia produkcji FDG o przedstawienie informacji dotyczących 
zaawansowania prac w zakresie: uruchomienia produkcji radiofarmaceutyków36, 
uzyskania „zgody Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych na rejestrację radiofarmaceutyku FDG”37 oraz 
gotowości do dystrybuowania od początku 2012 r. wyprodukowanych przez siebie 
radiofarmaceutyków FDG dla potrzeb podmiotów leczniczych w Polsce. 

 (dowód: akta kontroli str. 445, 490) 

W odpowiedzi na powyższe, jednostki podały:  
• CO w Gliwicach (pismo z 6 grudnia 2011 r.): 

− uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków nastąpiło już w maju 2008 r. 
(wdrożono do produkcji analog somatostatyny znakowany izotopem galu – 
68Ga-DOTATATE, w grudniu 2009 r. 18F-FDG oraz w marcu 2011 r. 18F-
NaF), 

− ośrodek był wówczas w trakcie prac związanych z uzyskaniem zgody na 
rejestrację radiofarmaceutyku FDG, która prawdopodobnie miała nastąpić w 
lipcu 2012 r., 

                                                      
36 Zgodnie z § 5 ust. 5 umowy z 8 września 2010 r. wykonawcy zadania zobowiązali się do uruchomienia produkcji 
radiofarmaceutyku FDG nie później niż w roku 2011. 
37 § 5 ust. 3 umowy z 8 września 2010 r. 
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− Centrum było przygotowane na dystrybucję wyprodukowanych przez siebie 
radiofarmaceutyków, jednakże nie było to możliwe przed uzyskaniem zgody 
na rejestrację w URPL; 

• CO w Bydgoszczy (pismo z 6 grudnia 2011 r.): 
− Produkujemy radiofarmaceutyki FDG, a od strony logistycznej jesteśmy 

przygotowani do ich sprzedaży zainteresowanym podmiotom, 
− (…) przygotowujemy dokumentację niezbędną do wystąpienia do Urzędu 

Rejestracji (…)  o uzyskanie certyfikatu rejestracyjnego radiofarmaceutyku 
FDG, 

− Przewidujemy, że w I półroczu 2012 r. jest możliwe uzyskanie certyfikatu 
niezbędnego do dystrybuowania radiofarmaceutyku FDG.  

Ponadto w piśmie z 7 grudnia 2011 r. dyrektor CO w Bydgoszczy podał: (…) 
zgodnie z § 5 pkt 5 Umowy Nr 1/7/2/2010/12/954 z dnia 8.09.2010 r. 
zleceniobiorca wywiązał się ze zobowiązania uruchomienia produkcji 
radiofarmaceutyku FDG w 2011 roku i jest przygotowany logistycznie do jego 
dystrybucji kontrahentom zewnętrznym. Natomiast z uwagi na konieczność 
spełnienia specyficznych wymogów GMP nie było możliwe realizowanie 
jednocześnie działań rejestracyjnych. Pragnę zapewnić, że (...) jest możliwe 
uzyskanie certyfikatu GMP w I półroczu 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 446, 491-492) 

NIK zauważa, że powyższe informacje wskazywały na brak możliwości dotrzymania 
umownych terminów uruchomienia produkcji radiofarmaceutyków uwzględniającej 
możliwość zaopatrywania w nie innych pracowni PET, co było celem realizacji 
Zadania w ramach NPZChN.  
  
2.3.2. W ramach realizacji Zadania uruchomienia produkcji FDG, MZ zwróciło się 
w grudniu 2011 r. do CO w Gliwicach o przekazanie szczegółowych wyjaśnień 
dotyczących opóźnienia w uzyskaniu „zgody na rejestrację” FDG (w lipcu 2012 r.), 
jeśli zgodnie z §5 ust. 5 umowy (…) jednostka zobowiązała się do uruchomienia 
produkcji radiofarmaceutyku FDG nie później niż w roku 2011. Ponadto dlaczego 
szpital nie sygnalizował o występujących trudnościach z uzyskaniem do końca 
2011 r. pozwolenia na rejestrację produktu, a tym samym zagrożenia rozpoczęcia 
dystrybucji radiofarmaceutyków dla ośrodków w Polsce (pismo z 6 grudnia 2011 r.). 
W dalszej korespondencji (pismo z 20 grudnia 2011 r.) Ministerstwo zobowiązało 
Centrum do niezwłocznego rozpoczęcia działań zmierzających do zarejestrowania 
i rozpoczęcia dystrybucji (…) produktu. Ponadto, wystąpiło o bieżące przedstawianie 
informacji odnośnie etapu realizacji procedur rejestracyjnych, w tym przesłanie kopii 
złożonych wniosków do GIF (o zezwolenie na wytwarzanie i certyfikat GMP) i do 
Prezesa URPL (o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu) oraz wydanych na ich 
podstawie decyzji administracyjnych i zaświadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 447, 449) 

W odpowiedzi na powyższe CO w Gliwicach stwierdziło, że produkcja FDG została 
uruchomiona już w grudniu 2009 r., co według Centrum było równoznaczne 
z realizacją zobowiązania wynikającego z § 5 ust. 5 umowy (…). Wniosek 
o przeprowadzenie inspekcji przez GIF został złożony we wrześniu 2011 r. (pismo 
z 7 grudnia 2011 r.). 
Przy piśmie z 23 grudnia 2011 r. Centrum przesłało kopię wniosku (z 30 września 
2011 r.) o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego oraz kopię 
uzyskanej promesy (z 5 grudnia 2011 r.) zezwolenia na wytwarzanie produktu 
leczniczego 18F-FDG.  
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 (dowód: akta kontroli str. 448, 450-455) 

Ministerstwo wystąpiło (23 grudnia 2011 r.) o udzielenie w wyznaczonym w terminie 
(do 27 grudnia 2011 r.)  dodatkowych wyjaśnień, bowiem uznało, że dotychczasowa 
korespondencja nie zawiera wyjaśnienia powodów zwłoki w ubieganiu się 
o zarejestrowanie produktu leczniczego. Jednocześnie zwróciło uwagę, że zgodnie 
z §5 ust. 5 umowy zawartej na realizację zadania, jednostka zobowiązana była do 
uruchomienia produkcji radiofarmaceutyku FDG nie później niż w roku 2011, co 
wiąże się z uzyskaniem wszelkich uprawnień, w tym pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego (podkreślenie – NIK). 

W odpowiedzi (pismo z 28 grudnia 2011 r.) CO podtrzymało swoje wcześniejsze 
stanowisko, że zgodnie z umową (…) zawartą w dn. 08.09.2010, Instytut Onkologii 
w Gliwicach uruchomił produkcję radiofarmaceutyku 18F-FDG już w grudniu 2009 r. 
(…) a ponadto uzyskanie zgody na jego dystrybucję nie jest we wspomnianej 
umowie (§ 5 pkt 3), ani w praktyce powiązane czasowo z uruchomieniem produkcji. 

(dowód: akta kontroli str. 607-609) 

Wypełniając zobowiązania wobec MZ, w okresie od stycznia 2012 r. do stycznia 
2013 r. co miesiąc, a następnie w czerwcu i wrześniu 2013 r., CO w Gliwicach 
informowało pisemnie Ministerstwo o bieżącym stanie realizacji procedury 
rejestracyjnej. 
Kolejne działania ze strony Ministerstwa w zakresie realizacji umowy przez 
Centrum, podjęte zostały po około 15-tu miesiącach od otrzymania ostatniej 
informacji. Pismem z 15 grudnia 2014 r. MZ zwróciło się z prośbą o udzielenie 
bieżącej informacji dotyczącej stopnia zaawansowania prac w zakresie rejestracji 
FDG i wypełnienia tym samym zapisów § 1 oraz § 5 ww. umowy. 
W odpowiedzi na powyższe CO w Gliwicach, w piśmie z 17 grudnia 2014 r. 
poinformowało MZ, że otrzymało pozwolenie (z 8 września 2014 r. – przyp. NIK) na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego FDGtomosil38 (…) Tym samym 
postanowienia umowy (…) w zakresie rejestracji radiofarmaceutyku FDG zostały 
wypełnione.  
W odpowiedzi na kolejne pisma MZ: z 30 grudnia 2014 r., 10 stycznia 2017 r. 
Centrum przedstawiło informację dotyczącą ilości i kosztów wyprodukowanego 
farmaceutyku odpowiednio w 2014 r. i 2016 r., a w odpowiedzi na pismo z 20 lutego 
2017 r. informację o ilości radiofarmaceutyków wyprodukowanych w celu zbycia 
odbiorcom zewnętrznym. 

(dowód: akta kontroli str. 456-482) 

W toku niniejszej kontroli NIK, Ministerstwo pismem z 15 marca 2017 r. wystąpiło do  
CO w Gliwicach o przedstawienie informacji, po przeprowadzeniu analizy finansowej 
za rok 2016, na temat opłacalności produkcji i dystrybucji radiofarmaceutyków do 
innych podmiotów oraz podanie czy koszty produkcji w kraju są bardziej korzystne 
z punktu widzenia finansowego, niż koszty sprowadzenia radiofarmaceutyków od 
zagranicznych kontrahentów. 
W odpowiedzi z 27 marca 2017 r. CO w Gliwicach podało, że: (…) dystrybucja 
radiofarmaceutyków do innych podmiotów w 2016 r. była korzystna. Co nie daje 
jednak gwarancji utrzymania takiego poziomu sprzedaży w bieżącym roku. (…). 
Każdorazowo Instytut przystępując do przetargów konkuruje z innymi oferentami i 
nie jest w stanie przewidzieć wyboru najkorzystniejszej oferty. Centrum (…) na 
bieżąco posiada informacje dotyczące sytuacji rynkowej odnośnie sprzedaży 
w południowej części Polski. Instytut bierze udział w postępowaniach przetargowych 
na sukcesywne dostawy FDG i na tej podstawie analizowane są informacje 

                                                      
38 Na podstawie wniosku z 29 maja 2012 r. o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu radiofarmaceutycznego 
FDG. 
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z otwarcia ofert. (…) Jedyny wykonawca, biorący udział w analizowanych 
postępowaniach, którego siedziba znajduje się poza granicami kraju (…) posiada 
cyklotron zlokalizowany w Polsce. (…) W związku z powyższym Gliwicki Oddział 
Instytutu nie posiada i nie dokonuje analizy kosztów sprowadzenia 
radiofarmaceutyków od zagranicznych kontrahentów.  

(dowód: akta kontroli str. 484-486) 

2.3.3. Ministerstwo w 2011 r. podejmowało następujące działania dotyczące 
wypełniania przez CO w Bydgoszczy warunków umowy z 8 września 2010 r.  
W pismach (z 15 i 20 grudnia 2011 r.) MZ skierowało zapytanie o szczegółowe 
wyjaśnienia w sprawie podjętych działań zmierzających do rejestracji i dystrybucji 
radiofarmaceutyku FDG oraz o przesłanie kopii korespondencji prowadzonej w tym 
zakresie. Ponadto, zobowiązało Centrum do niezwłocznego rozpoczęcia działań 
zmierzających do zarejestrowania i rozpoczęcia dystrybucji (…) produktu. Wystąpiło 
także o bieżące przedstawianie informacji odnośnie etapu realizacji procedur 
rejestracyjnych, w tym przesłanie kopii złożonych wniosków do GIF (o zezwolenie 
na wytwarzanie i certyfikat GMP) i do Prezesa URPL (o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu) oraz wydanych na ich podstawie decyzji administracyjnych 
i zaświadczeń. 
W odpowiedzi na powyższe pisma, Centrum poinformowało MZ, że dotychczas nie 
występowało do GIF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie 
produktów leczniczych oraz rozpoczęło przygotowanie dokumentacji niezbędnej do 
zarejestrowania i rozpoczęcia dystrybucji FDG.  

(dowód: akta kontroli str. 494-496) 

Po ponad ośmiu miesiącach MZ (pismem z 26 lipca 2012 r.) zobowiązało CO do 
przekazywania informacji dotyczącej stopnia zaawansowania prac w zakresie 
rejestracji FDG, na koniec każdego kwartału do czasu zakończenia procedury 
rejestracyjnej radiofarmaceutyku.  

CO w Bydgoszczy przedkładało wymagane informacje w następujących terminach: 
sierpień i listopad 2012 r. oraz styczeń 2013 r. Według tych informacji dopiero 
w listopadzie 2012 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługę przygotowania pełnej dokumentacji rejestracyjnej FDG, 
a o podpisaniu umowy z wyłonionym w tym postępowaniu wykonawcą 
poinformowano w styczniu 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 497-502) 

W dniu 26 czerwca 2013 r. MZ zwróciło się do CO o wyjaśnienie dotyczące 
podjętych działań zmierzających do rejestracji i dystrybucji radiofarmaceutyku FDG, 
w szczególności ustosunkowanie się do informacji GIF, iż Centrum 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. 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”.  

Po ponad roku MZ ponownie zwróciło się 11 lipca 2014 r. do CO o przekazanie 
informacji odnośnie podejmowanych 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. 
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Kolejnym pismem (z 15 grudnia 2014 r.) MZ wystąpiło z zapytaniem o stopień 
zaawansowania prac w zakresie rejestracji radiofarmaceutyku FDG i wypełnienia 
tym samym zapisów § 1 oraz § 5 ww. umowy. 
CO w Bydgoszczy poinformowało (pismo z 30 grudnia 2014 r.), że zwróciło się do 
GIF z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego. 
Następnie pismem z 19 maja 2015 r. poinformowało o uzyskaniu tego zezwolenia 
(z 8 kwietnia 2015 r.), a pismem z 3 czerwca 2016 r. – o uzyskaniu pozwolenia 
Prezesa URPL na dopuszczenie do obrotu FDG POZYTON (z 31 maja 2016 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 503-504, 507, 511-514, 650-653) 

Dodatkowo, w związku z realizacją przez Centrum umowy z 8 września 2010 r., 
Ministerstwo uzyskało w styczniu 2017 r. informację dotyczącą ilości i kosztów 
wyprodukowanego radiofarmaceutyku w 2016 r. 

  (dowód: akta kontroli str. 515-516) 

Następnie, w trakcie niniejszej kontroli NIK, MZ (pismem z 20 lutego 2017 r.) 
wystąpiło do CO w Bydgoszczy o przedstawienie informacji w zakresie dystrybucji 
radiofarmaceutyku do innych podmiotów w Polsce (ze wskazaniem nazw podmiotów 
i liczby sprzedanych dawek). W udzielonej odpowiedzi (pismo z 24 lutego 2017 r.) 
Centrum poinformowało, że nie rozpoczęło dystrybucji FDG POZYTON, natomiast 
podjęło starania o rozpoczęcie współpracy w zakresie sprzedaży radiofarmaceutyku 
oraz o przeprowadzenie przez inspektorów GIF w kwietniu 2017 r. inspekcji w celu 
uzyskania certyfikatu GMP.  

(dowód: akta kontroli str. 517-518) 

2.3.4. Centra onkologii, uczestniczące w realizacji Programu produkcji FDG, 
wykonały zgodnie z warunkami umów z 8 września 2010 r. tylko pierwszy 
z elementów Zadania uruchomienia produkcji FDG, tj. dokonały zakupów 
inwestycyjnych.  

Pozostałe dwa elementy, dotyczące uzyskania rejestracji produktu leczniczego oraz 
uruchomienia produkcji radiofarmaceutyków z uwzględnieniem możliwości 
zaopatrywania ośrodków diagnostyki PET w Polsce, nie zostały zrealizowane 
w terminach wynikających z umowy. Należy przy tym zaznaczyć, że beneficjenci 
dofinansowania przystępując do konkursu ofert, zadeklarowali przypuszczalny 
termin uzyskania rejestracji produktów leczniczych i uruchomienia ich produkcji, 
przed upływem terminów ustalonych w umowie oraz złożyli deklaracje o zapoznaniu 
się z celami realizacji Zadania zawartymi w załączniku nr 1 do ogłoszenia o 
konkursie – patrz pkt 1.3. nin. Wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli str. 72, 95)  

W umowie zawarty został warunek zwrotu środków w przypadku niedopełnienia 
przez beneficjentów zobowiązania do uruchomienia produkcji FDG nie później niż w 
roku 2011 (§ 5 ust. 5 i 7 umowy). Ponadto, w korespondencji prowadzonej 
z centrami onkologii w okresie od grudnia 2011 r. do grudnia 2014 r., MZ kilkukrotnie 
zwracało im uwagę, że uruchomienie produkcji (w wyraźnie określonym terminie) 
wiązało się z uzyskaniem wszelkich uprawnień, w tym pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego. 

Minister Zdrowia, pomimo niespełnienia przez te centra warunku uruchomienia 
produkcji FDG w terminie określonym w § 5 ust. 5 umowy, nie podjął skutecznych 
działań w celu zrealizowania, przez beneficjentów dofinansowania, zobowiązania 
wynikającego z § 5 ust. 7 umowy, tj.  zwrotu otrzymanych środków (co szczegółowo 
opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości).  

 (dowód: akta kontroli str. 71, 95, 163-168, 209-214) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Minister nie wyegzekwował od podmiotów realizujących (CO w Bydgoszczy 
i Gliwicach) terminowej realizacji zobowiązań umownych, w związku z czym do 
końca 2011 r. nie uzyskano możliwości legalnego zaopatrywania krajowych 
ośrodków PET w radiofarmaceutyk FDG produkowany przez ww. ośrodki. 

(dowód: akta kontroli str. 71, 74, 98, 446, 491, 688-692)  

2. Minister Zdrowia nie podjął  działań w celu zrealizowania, przez beneficjentów 
dofinansowania, zobowiązania wynikającego z § 5 ust. 7 umowy, tj.  zwrotu 
środków39 w sytuacji, gdy  w terminie określonym w § 5 ust. 5 umowy nie uruchomili 
produkcji FDG.  

Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej, w wyjaśnieniach w sprawie 
niewyegzekwowania zwrotu ww. kwot, podała: Uruchomienie produkcji 
radiofarmaceutyków w Centrum Onkologii w Gliwicach i w Bydgoszczy nastąpiło 
w terminie zgodnym z § 5 ust. 5, tj. nie później niż w roku 2011. Następnym 
procesem było dopuszczenie do obrotu radiofarmaceutyku FDG. Oba ośrodki 
starały się uzyskać rejestrację produktu leczniczego celem rozpoczęcia jego 
dystrybucji do ośrodków w Polsce. (…). W związku z powyższym oraz biorąc pod 
uwagę zapisy umów zawartych z ww. jednostkami, które nakładały na podmioty 
wymóg uruchomienia do 2011 r. produkcji FDG, a nie wskazywały terminu rejestracji 
i rozpoczęcia dystrybucji FDG, nie było podstaw do wyegzekwowania od 
realizatorów zwrotu środków przyznanych na zakup sprzętu. 

(dowód: akta kontroli str. 624-626) 

NIK nie podziela powyższego stanowiska, bowiem z treści zawartych umów oraz 
przywołanej korespondencji MZ z centrami onkologii wynika, że zamiarem Ministra 
Zdrowia była taka realizacja warunków umowy, aby osiągnąć cel określony w 
NPZChN, to jest doprowadzenie do uruchomienia produkcji FDG z możliwością 
zaopatrywania pracowni PET, których sieć budowana była w pierwszej fazie 
realizacji NPZChN na lata 2006-2015 (patrz opis w pkt 1.1. nin. Wystąpienia), co 
oznaczało wytwarzanie produktów leczniczych objętych zezwoleniem na 
wytwarzanie oraz pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu. 

W odniesieniu do podnoszonej w wyjaśnieniu kwestii, że zapisy umów (…) nie 
wskazywały terminu rejestracji i rozpoczęcia dystrybucji FDG, należy podkreślić, że 
taka interpretacja zapisów umowy jest nieuzasadniona i sprzeczna ze stanowiskiem 
prezentowanym przez poprzednie kierownictwo Departamentu Polityki Zdrowotnej, 
które ustalało założenia konkursu, przygotowało treść umów oraz prowadziło 
korespondencję związaną z monitorowaniem realizacji Programu.  

Zdaniem NIK, z postanowień umowy, w szczególności § 5, wynika że uruchomienie 
produkcji miało się dokonać do końca 2011 r., a poprzedzać je miało uzyskanie 
rejestracji wyprodukowanego radiofarmaceutyku, rozumianej jako spełnienie 
wymogów określonych w Prawie farmaceutycznym. Albowiem, tylko produkt 
leczniczy posiadający dopuszczenie do obrotu może być podany pacjentowi.  
Ponadto, warunki konkursu ogłoszonego w 2010 r. wskazują na tzw. kontekst 
sytuacyjny, w oparciu o który należy interpretować postanowienia umów. Uczestnicy 
konkursu zaakceptowali warunki uzyskania dofinansowania, składali deklaracje 
i oświadczenia, w tym dotyczące znajomości celu i zakresu zadań służących 
realizacji założeń NPZChN (patrz wyżej – pkt 1.3. nin. Wystąpienia). 

                                                      
39 Przekazanych CO w Bydgoszczy w kwocie 4 524 050,00 zł i CO w Gliwicach w kwocie 5 850 071,24 zł. 
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W doktrynie i orzecznictwie40 przyjmuje się, że poza kontekstem językowym należy 
brać pod uwagę także okoliczności złożenia oświadczenia woli, czyli tzw. kontekst 
sytuacyjny. Obejmuje on w szczególności przebieg negocjacji, dotychczasowe 
doświadczenie stron.  Niezależnie od tego z art. 65 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny41 wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej 
celem. Nie jest przy tym konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, 
wystarczy cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Dokonując 
wykładni zapisów umowy nie jest dopuszczalne przyjęcie takiego znaczenia 
interpretowanego zwrotu, które pozostawałoby w sprzeczności z pozostałymi 
składnikami wypowiedzi zawartymi w tekście umowy.  
Ryzyko niedających się usunąć w drodze ogólnych dyrektyw wykładni oświadczeń 
woli niejasności tekstu umowy powinna ponieść ta strona, która tekst zredagowała.  

W odniesieniu do powyższego, w związku z niewywiązaniem się przez centra 
onkologii z przyjętych zobowiązań zarejestrowania produktów leczniczych 
i uruchomienia ich produkcji w określonym terminie, w ocenie NIK Minister Zdrowia 
winien podjąć działania w celu wyegzekwowania zwrotu przekazanych środków 
stosownie do § 5 ust. 7 umowy z 8 września 2010 r.42 

(dowód: akta kontroli str. 71, 95, 163-168, 209-214) 

3. Działania Ministra Zdrowia mające na celu wyegzekwowanie od centrów onkologii 
w Bydgoszczy i Gliwicach realizację postanowień umów z 8 września 2010 r. 
polegały na analizie złożonych przez nich sprawozdań i oświadczeń, przy 
jednoczesnym niewykorzystaniu uprawnień do przeprowadzenia kontroli 
u wykonawców umów.  

W wyniku przyjęcia takiego sposobu działania realizację zadania przez CO 
w Bydgoszczy uznano za zakończoną na podstawie tzw. sprawozdania 
merytorycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. i oświadczenia z dnia 14 stycznia 2011 r. 
które to dokumenty nie odzwierciedlały stanu faktycznego. Wynikało z nich bowiem, 
że cały objęty dofinansowaniem sprzęt został już zainstalowany i uruchomiony 
w pomieszczeniach Zakładu Medycyny Nuklearnej, gdy tymczasem faktyczne ich  
uruchomienie nastąpiło w drugiej połowie 2013 r. 
Przywołana w wyjaśnieniach (podanych w punkcie 2.3. niniejszego wystąpienia) 
inicjatywa MZ w sprawie zgłoszenia propozycji skontrolowania przez NIK w 2013 r. 
prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz efektywności wykorzystania 
sprzętu zakupionego ze środków publicznych w ramach NPZChN, w ocenie NIK nie 
może stanowić uzasadnienia dla bierności MZ w tej sprawie.  
Kontrola, w przypadku NIK prowadzona w trybie ex post, nie powinna być uznawana 
za  działanie zastępujące aktywność strony umowy w toku jej realizacji. Minister nie 
skorzystał ze swojego uprawnienia, którego celem była bieżąca weryfikacja 
prawidłowości realizacji warunków umowy przez beneficjentów środków 
publicznych.   

(dowód: akta kontroli str. 161, 202-208, 556, 560, 656-658)   

4. Minister Zdrowia nie skorzystał, w stosunku do CO Bydgoszczy wynikającego z §  7 
ust. 3 umowy prawa do nałożenia kary umownej w wysokości 3% łącznej kwoty 
środków publicznych przekazanych na realizację przedmiotu umowy w związku 
z nieterminowym złożeniem sprawozdania merytorycznego z realizacji umowy 
(o którym mowa z §  2 ust. 16) . 

                                                      
40 „Wykładnia umów” - red. R. Strugała, 2016 r., Wydawnictwo Beck, str. 12-21; Wyrok SA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie 
I ACa 207/15, LEX nr 1770644,  wyrok SA z dnia 7 września 2016 r. w sprawie I ACa 207/16 LEX nr 2138259, wyrok SN z 15 
stycznia 2016 r., I CSK 1083/14. 
41 Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm. 
42 W przypadku CO w Bydgoszczy - 4 524 050 zł i CO w Gliwicach - 5 850 071,24 zł. 
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Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej wyjaśniła: W związku z licznymi 
zmianami kadrowymi, w tym przede wszystkim na szczeblu kierowniczym nie jest 
możliwe ustalenie, jaka była przyczyna niewyegzekwowania kary umownej za 
nieterminowe przedłożenie sprawozdania merytorycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 624, 626) 

NIK ocenia, że w wyznaczonym terminie (do końca 2011 r.43) działania Ministra nie 
doprowadziły do osiągnięci celu Zadania, polegającego na zwiększeniu dostępności 
radiofarmaceutyku FDG produkowanego przez CO w Bydgoszczy i CO w Gliwicach 
dla ośrodków diagnostyki PET.  
Minister Zdrowia nie podjął działań w celu uzyskania zwrotu przekazanego 
dofinansowania, choć taką konsekwencję przewidywały umowy dofinansowania 
prowadzonych przez nich inwestycji w przypadku nieuruchomienia produkcji 
radiofarmaceutyków do końca 2011 r.  

3. Rezultaty realizacji Zadania uruchomienia produkcji FDG 
w ramach NPZChN 

Zgodnie z założeniami NPZChN celem realizacji drugiego jego etapu, tj. Zadania 
uruchomienia produkcji FDG, było zwiększenie dostępności do radiofarmaceutyków 
wykorzystywanych w badaniach diagnostycznych PET. Miernikiem realizacji tego 
zadania, określonym w Programie, było zabezpieczenie krajowych ośrodków PET 
w radiofarmaceutyk oraz uzyskanie niższej ceny produkowanego FDG od 
sprowadzanego z innych krajów.  

(dowód: akta kontroli str. 27) 

3.1. Ocena rezultatów  Zadania 

 Zaopatrywanie ośrodków diagnostycznych PET na terenie kraju w 
radiofarmaceutyki wyprodukowane przez realizatorów Zadania uruchomienia 
produkcji FDG, stało się możliwe: od 2014 r. – w odniesieniu do CO w Gliwicach, od 
2016 r. – w odniesieniu do CO w Bydgoszczy. 

(dowód: akta kontroli str. 476, 511 ) 

3.1.1. W zakresie dokonywania przez MZ oceny efektywności wydatkowania 
środków publicznych na zadania związane z uruchomieniem produkcji 
radiofarmaceutyku FDG w Polsce oraz rezultatów tego dofinansowania, Dyrektor 
Departamentu Polityki Zdrowotnej podała: Odnosząc się do kwestii prowadzenia 
oceny efektywności i monitorowania realizacji umów dot. uruchomienia produkcji 
radiofarmaceutyku informuję, iż powyższe odbywało się zarówno poprzez 
weryfikację dokumentacji rozliczeniowej jak i prowadzenie bieżącej korespondencji 
z CO w Gliwicach i CO w Bydgoszczy.  

Przywołana przez p. Dyrektor dokumentacja rozliczeniowa dotyczyła wydatków 
dokonanych w 2010 r., uruchomienia zakupionego sprzętu i sprawozdań złożonych 
w 2011 r. w zakresie wydatkowania środków i uruchomienia sprzętu. Przywołane 
w wyjaśnieniach zestawienie sporządzone zostało w oparciu o dane przedstawione 
przez poszczególne ośrodki w pismach powołanych w odpowiedzi Dyrektor 
Departamentu i dotyczyło liczby i kosztów (w tym w przeliczeniu na 1 badanie) 
wyprodukowanego radiofarmaceutyku FDG (CO w Bydgoszczy i CO w Gliwicach) 
oraz sprowadzonego z zagranicy.  

(dowód: akta kontroli str. 626-627) 

                                                      
43 Termin ustalony w umowach zawartych realizatorami zadania – Centrum Onkologii im prof. F. Łukaszczyka  
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3.1.2. Ministerstwo Zdrowia w lipcu i sierpniu 2013 r. wystąpiło do centrów onkologii 
w Polsce44 z wnioskiem o przedstawienie danych dotyczących ilości i kosztów 
dostarczania FDG wykorzystywanych w badaniach PET. 

(dowód: akta kontroli str. 522-544) 

3.1.3. Pismem z dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo zwróciło się do centrów 
onkologii w Bydgoszczy i Gliwicach o przedstawienie informacji dotyczącej ilości 
i kosztów wyprodukowanego radiofarmaceutyku w 2014 r.  

W odpowiedzi CO w Bydgoszczy poinformowało, że w roku 2014 wyprodukowało 
3 811 dawek FDG, a koszt produkcji jednej dawki wyniósł 1 570,57 zł. CO 
w Gliwicach przekazało natomiast informacje o przybliżonych kosztach 
wyprodukowania w 2014 r. 130 serii radiofarmaceutyków (7 400 000 zł), bez 
podania kosztu produkcji jednej dawki FDG. 

Pismem z 10 stycznia 2017 r. Ministerstwo wystąpiło do ww. ośrodków o podanie 
tych samych danych w odniesieniu do 2016 r.  

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że w roku 2016 w CO w Bydgoszczy 
wyprodukowano 3 800 dawek FDG, a koszt wyprodukowania jednej dawki wyniósł 
1 450 zł. Natomiast W 2016 r. CO w Gliwicach wytworzono 7 146 tzw. porcji FDG, 
przy łącznych kosztach pracowni produkcji radiofarmaceutyków wynoszących 
8 490 263,80 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 478-480, 505-506, 515-516) 

3.1.4. Pismem z 20 lutego 2017 r. Ministerstwo wystąpiło do CO w Gliwicach 
o informację nt. ilości radiofarmaceutyków wyprodukowanych w celu zbycia 
odbiorcom zewnętrznym, a pismem z 15 marca 2017 r. o przedstawienie informacji, 
w oparciu o dane za rok 2016, o opłacalności produkcji i dystrybucji 
radiofarmaceutyków do innych podmiotów (co szczegółowo opisano w punkcie 
2.3.2. niniejszego wystąpienia). 
Do Centrum Onkologii w Bydgoszczy Ministerstwo wystąpiło pismem z 20 lutego 
2017 r. o przedstawienie informacji, czy rozpoczęto dystrybucję radiofarmaceutyku 
FDG do innych podmiotów – ze wskazaniem nazw podmiotów i liczby sprzedanych 
dawek (co szczegółowo opisano w punkcie 2.3.3. niniejszego wystąpienia). 

 (dowód: akta kontroli str. 478-482, 484-486, 517-518) 

W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentacji świadczącej o dokonywaniu 
przez Ministra Zdrowia analiz uzyskiwanych danych, w celu oceny efektywności 
wydatkowania środków publicznych oraz rezultatów tego dofinansowania45 po 
uzyskaniu przez zleceniobiorców pozwoleń na dopuszczenie do obrotu FDG. Pisma 
Ministra dotyczące kosztów  wytwarzania radiofarmaceutyków nie ustalały zasad 
zaliczania do nich poszczególnych elementów składowych (np. amortyzacja sprzętu, 
zakupy materiałów itp.), przez co uzyskane odpowiedzi nie zawierały 
porównywalnych danych. 

3.1.5. W związku z niniejszą kontrolą NIK, Ministerstwo Zdrowia uzyskało od 
wytwórców radiofarmaceutyków – realizatorów Zadania w ramach NPZChN 
następujące dane o wielkości produkcji FDG, w tym liczbie i kosztach 
wyprodukowania dawek FDG, liczbie i kosztach dawek FDG zakupionego od 
producentów z zagranicy oraz liczbie sprzedanych FDG w latach 2012-2016: 

                                                      
44 Pisma Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z 29, 31, i 2 sierpnia 2013 r.; Pismo COI w Gliwicach z 29 lipca 2013 r.; Pismo 
COI w Warszawie z 29 lipca 2013 r.; Pismo Świętokrzyskiego CO z 29 lipca 2013 r.; Pismo SPCSK w Warszawie z 30 lipca 
2013 r.; Pismo CO w Bydgoszczy z 30 lipca 2013 r.; Pismo Wielkopolskiego CO z 29 lipca 2013 r.  
45 Wniosek o prowadzenie takich działań NIK sformułowała w Informacji o wynikach kontroli realizacji zadań „Narodowego 
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” – w rozdziale 2.3 Uwagi końcowe i wnioski (kontrola nr P/13/130). 
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1) CO w Bydgoszczy 

Liczba wytworzonych (w dawkach) radiofarmaceutyków: 4 012 w 2012 r., 3 767 
w 2013 r., 3 948 w 2014 r., 3 801 w 2015 r. i 3 850 w 2016 r.   

Jednostkowy koszt  ich wytworzenia wyniósł odpowiednio: 1 042 zł w 2012 r., 933 zł 
w 2013 r., 992 zł w 2014 r.; 1 123 zł w 2015 r. i 801 zł w 2016 r.     

Pierwszej sprzedaży FDG CO w Bydgoszczy dokonało w dniu 11 maja 2017 r.46 

(dowód: akta kontroli str. 519-520) 

2) CO w Gliwicach 

Liczba wytworzonych (w dawkach) radiofarmaceutyków wyniosła: 3 052 w 2012 r., 
3 073 w 2013 r., 2 578 w 2014 r., 3 266 w 2015 r. (w tym 3 011 dawek na potrzeby 
własne i 255 dla odbiorców zewnętrznych) oraz  7 146 w 2016 r. (w tym 3 599 na 
potrzeby własne i 3 547 dla odbiorców zewnętrznych).  
Koszt jednostkowy wytworzenia radiofarmaceutyku FDG (czyli w przeliczeniu na 
jedno badanie) wynosił w latach 2012-2013 odpowiednio: 3 219 zł i 2 789 zł.  
Średnia cena jednostkowa zakupu radiofarmaceutyków z zagranicy (w przeliczeniu 
na badanie) wynosiła: 1 695 zł w latach 2012-2013 oraz 1 154 zł w 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 487-488, 526-528, 630) 

NIK zauważa, że cel Zadania w ramach NPZChN, polegający na zwiększeniu 
dostępności pracowni PET w Polsce do radiofarmaceutyków produkowanych przez 
CO w Bydgoszczy i CO w Gliwicach został  osiągnięty ze znacznym opóźnieniem 
w stosunku do zakładanego terminu, przypadającego na koniec 2011 r. Podkreślić 
przy tym należy, że Centrum Onkologii w Bydgoszczy pomimo uzyskania w maju 
2016 r. pozwolenia na dopuszczenie do obrotu FDG, do zakończenia kontroli NIK 
wytwarzało radiofarmaceutyk tylko w celu wykorzystania we własnej pracowni PET. 

Centrum Onkologii w Gliwicach, co prawda po uzyskaniu możliwości zaopatrywania 
innych ośrodków PET podwoiło wielkość swojej produkcji w 2016 r. i dokonało 
sprzedaży FDG do czterech innych podmiotów, jednak, jak wyjaśnił Zastępca 
Dyrektora ds. Finansowych i Zarządzania, nie dawało to gwarancji utrzymania 
takiego poziomu sprzedaży w kolejnych latach.  

Natomiast drugi z celów – uzyskanie radiofarmaceutyków o cenie niższej niż 
sprowadzane z zagranicy – nie został w ogóle osiągnięty, ponieważ w latach 2012-
201347 koszt zakupu jednej dawki radiofarmaceutyku FDG z zagranicy był niższy48, 
niż koszt jaki ponosiło Centrum Onkologii w Gliwicach na wytworzenie dawki tego 
produktu leczniczego. Ponadto informacje uzyskane przez NIK w toku niniejszej 
kontroli dowodzą, że w następnych latach cena radiofarmaceutyków produkowanych 
przez rodzimych prywatnych producentów była także niższa niż cena FDG 
produkowanego przez CO w Gliwicach. 

(dowód: akta kontroli str. 484-486, 630)  

3.2. Sprawozdania z realizacji NPZChN 

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o ustanowieniu NPZChN, Minister Zdrowia 
zobowiązany był do sporządzania i przedkładania Radzie Ministrów rocznych 
sprawozdań z realizacji Programu. 

                                                      
46 Sprzedaż jednej porcji produktu leczniczego FDG POZYTON do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka 
Radioizotopów POLATOM w Otwocku-Świerku. 
47 CO w Gliwicach w toku kontroli podało tylko dane odnośnie do kosztu jednostkowego wytworzenia FDG tylko za lata 2012-
2013. Nie podano danych za kolejne lata z uwagi na fakt, że nie prowadzono odrębnej ewidencji finansowo-księgowej dla 
poszczególnych radiofarmaceutyków. 
48 CO w Gliwicach dokonywało zakupów FDG w latach 2007-2014 od podmiotów zagranicznych. Średnia cena jednostkowa 
zakupu (w przeliczeniu na badanie) wynosiła w latach 2007-2013 od 1,7 tys. zł do 2,1 tys. zł, w 2014 r. 1,1 tys. zł. 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 
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W sprawozdaniu z realizacji NPZChN w roku 2010, w zakresie Zadania 
uruchomienia produkcji FDG w części Efekty realizacji programu, podano: Powstałe 
w Polsce laboratoria do produkcji FDG w Gliwicach i Bydgoszczy uruchomią do 
końca 2011 r. produkcję radiofarmaceutyku FDG w Polsce, co pozwoli na 
zabezpieczenie krajowych ośrodków PET w radiofarmaceutyk i uzyskanie niższej 
ceny produkowanego radiofarmaceutyku od sprowadzanego z innych krajów.  

(dowód: akta kontroli str. 575-576) 

W pkt 8 suplementu do sprawozdania z realizacji NPZChN w roku 2011 
stwierdzono, że: W roku 2011 nastąpiło uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków 
w Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz w Gliwicach. W chwili obecnej jednostki te 
są na etapie rejestracji produktu leczniczego celem rozpoczęcia jego dystrybucji do 
ośrodków w Polsce. 

(dowód: akta kontroli str. 589)  

W sprawozdaniach z realizacji NPZChN w latach 2012, 2013, 2014, i 2015 nie 
odnoszono się do efektów realizacji Zadania uruchomienia produkcji FDG. 

(dowód: akta kontroli str. 590-601)  

Ponadto, do zadań Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych (organ 
opiniodawczo-doradczy Ministra Zdrowia), na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy 
o ustanowieniu NPZChN, należało dokonywanie corocznej analizy realizacji 
Programu. W okresie objętym kontrolą  Ministerstwo Zdrowia przekazywało Radzie 
sprawozdania z realizacji Programu w poszczególnych latach, które podlegały 
analizie i akceptacji Rady.  

 (dowód: akta kontroli str. 545-552, 610-616) 
 

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

1. Wobec posiadania jedynie częściowych, zebranych doraźnie, danych 
o kosztach wytwarzania FDG Minister nie posiadał informacji niezbędnych do 
przeprowadzenia rzetelnej oceny rezultatów wydatkowania środków publicznych 
na realizację Zadania uruchomienia produkcji FDG w Polsce, pod kątem 
założeń przyjętych w NPZChN. 

Dopiero w związku z kontrolą NIK zwrócono się do realizatorów Zadania 
o informację o wielkości produkcji FDG, w tym o liczbie i kosztach 
wyprodukowania dawek FDG, liczbie i kosztach dawek FDG zakupionego od 
producentów z zagranicy oraz liczbie sprzedanych FDG w latach 2012-2016, 
a zatem o podstawowe informacje, których posiadanie warunkowało rzetelność 
oceny tego, czy został osiągnięty cel Zadania polegający na uzyskaniu 
określonych parametrów cenowo-kosztowych. Zauważyć należy, że od 2013 r. 
na rynku krajowym rozpoczęły działalność także podmioty komercyjne 
produkujące radiofarmaceutyki w Polsce.  
NIK podkreśla, że posiadanie aktualnych, wiarygodnych i kompletnych danych 
oraz przeprowadzenie rzetelnej analizy przebiegu wdrożenia Zadania winno 
pozwolić na identyfikację obszarów ryzyka zagrażających realizacji podobnych 
projektów w przyszłości i przez to obniżających efektywność wydatkowania 
środków publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 480, 487, 515, 519) 

2. Minister Zdrowia sporządzał i przedstawiał Radzie Ministrów sprawozdania 
z realizacji NPZChN za lata 2011-2015 przedstawiające nierzetelnie stan 
realizacji Zadania uruchomienie produkcji FDG, ponieważ w pkt 8 Suplementu 
do sprawozdania z realizacji NPZChN w roku 2011, podano informację o fakcie 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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uruchomienia produkcji radiofarmaceutyków w centrum onkologii w Bydgoszczy 
i w Gliwicach oraz że jednostki te są na etapie rejestracji produktu leczniczego 
celem rozpoczęcia jego dystrybucji do ośrodków w Polsce. Tymczasem: 

a. działalności prowadzonej przez ww. podmioty nie można było uznać za 
zrealizowanie warunku uruchomienia produkcji w ramach NPZChN, 
ponieważ dla produkowanych przez centra onkologii 
radiofarmaceutyków nie uzyskano zezwoleń na ich wytwarzanie ani 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,  

b. jak wykazała kontrola NIK przeprowadzona w CO w Bydgoszczy,  do 
końca 2011 r. nie wszczęto w nim jeszcze procedury uzyskania 
rejestracji produktu leczniczego, gdyż od września 2011 r. prowadzono 
rozbudowę i przebudowę Zakładu Medycyny Nuklearnej, a urządzenia 
do produkcji FDG zakupione w ramach Zadania zainstalowano dopiero 
w 2013 r. Z kolei, CO w Gliwicach 30 września 2011 r. złożyło wniosek 
o wydanie zezwolenia na wytwarzanie FDG.  

c. w sprawozdaniach za lata 2012-2015 pomimo niezakończenia realizacji 
Zadania, Minister Zdrowia nie ujął informacji o faktycznym stanie 
zaawansowania Programu w tym zakresie. Tym samym, Rada 
Ministrów nie została poinformowana w formie przewidzianej ustawą 
o ustanowieniu NPZChN, o faktach istotnych dla realizacji celu 
Programu (w tym przypadku o powstałym opóźnieniu i jego skali). 

(dowód: akta kontroli str. 554, 560) 

W ocenie NIK jako przyczynę ww. nieprawidłowości należy wskazać brak 
narzędzi, schematów, wzorów i procedur służących bieżącemu 
i systematycznemu gromadzeniu danych o rezultatach wydatkowania środków 
publicznych na realizację Programów i składających się na te Programy Zadań.  
Dane takie powinny być także porównywalne w kolejnych latach, tak by było 
możliwe wyodrębnienie i oznaczenie trendu zmian oraz definiowanie wykrytych 
obszarów ryzyka.   

 

W ramach NPZChN Minister monitorował doraźnie i w ograniczonym zakresie 
realizację celów Zadania Tomografia Pozytonowa (PET) – uruchomienie produkcji 
radiofarmaceutyku FDG w Polsce, przez co nie posiadał danych do rzetelnej analizy 
efektywności wydatkowania środków publicznych na powyższy cel.  
Informacje o stanie realizacji tego Zadania, przedstawiane przez niego Radzie ds. 
Zwalczania Chorób Nowotworowych i Radzie Ministrów RP w latach 2011-2015 
mogły u ich odbiorców wywoływać nieuzasadnione wrażenie, że cały projekt został 
już zakończony sukcesem – były zatem nierzetelne. 

4. Nadzór nad produkcją radiofarmaceutyków przez podmioty 
publiczne 

4.1. Podmioty realizujące zadanie w ramach NPZChN 

Z ustaleń kontroli NIK, przeprowadzonych w CO w Bydgoszczy oraz w CO 
w Gliwicach wynika, że FDG wytwarzano i podawano pacjentom w diagnostyce PET 
prowadzonej w tych ośrodkach, zanim uzyskano zezwolenia na wytwarzanie, 
o których mowa w art. 38 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, oraz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, wydawane przez Prezesa URPL 

Ocena cząstkowa 
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(w związku z przepisem art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy). Działalność ta była prowadzona 
od 2003 r. w CO w Bydgoszczy, a od 2009 r. w CO w Gliwicach49. 

Minister Zdrowia uzyskał informacje o powyższej działalności centrów onkologii 
zarówno z ofert złożonych przez te podmioty w konkursie przeprowadzonym 
w 2010 r., jak i w toku pozyskiwania informacji o stanie realizacji umów z 8 września 
2010 r., co szczegółowo opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, 
w sekcji dot. ustalonych nieprawidłowości. 

W wyniku kontroli przeprowadzonych na zlecenie NIK przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego50, stwierdzono że w ww. podmiotach stosowano w badaniach 
diagnostyki PET produkty radiofarmaceutyczne, wytwarzane w tych podmiotach, dla 
których nie uzyskano pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Dotyczyło to 
następujących radiofarmaceutyków: 18F-FDG, 18F-FLT, 18F-FET, 18F-NaF, 11C-
Cholina, 11C-Octan, 11C-Metionina i 11C-PIB (w CO w Bydgoszczy) oraz 18F-NaF 
i 18F-FCH (fluorocholinę) w CO w Gliwicach. 

(dowód: akta kontroli str. 71, 74, 98, 446, 491, 659-673)  

4.2. Pozostali wytwórcy 

Poza ww. centrami onkologii,  radiofarmaceutyki wytwarzano i podawano pacjentom 
w diagnostyce PET – od grudnia 2012 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii 
w Kielcach oraz od grudnia 2013 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. 
M. Kopernika w Łodzi51 – o czym informowano w doniesieniach medialnych52. 
W wyniku kontroli NIK oraz kontroli przeprowadzonych przez GIF w ww. ośrodkach 
ustalono, że do czasu czynności kontrolnych NIK przeprowadzonych w 2017 r. oba 
podmioty nie posiadały stosownych zezwoleń w zakresie wytwarzania i pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, a nawet nie wystąpiły z wnioskami 
o ich wydanie. 

(dowód: akta kontroli str. 631-646, 674-687) 

  

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

Minister Zdrowia w obszarze objętym niniejszą kontrolą w sposób nierzetelny 
wykonywał obowiązki określone w art. 4 ust. 2, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 i 6 
oraz ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej53, 
zgodnie z którymi był zobowiązany do sprawowania nadzoru nad produktami 
leczniczymi, sprawami w zakresie wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu 
produktów leczniczych oraz do sprawowania nadzoru nad Głównym Inspektorem 
Farmaceutycznym, i tak: 

a. Minister Zdrowia pomimo uzyskania informacji od podmiotów realizujących 
umowy dotyczące Zadania uruchomienia produkcji FDG o prowadzeniu 

                                                      
49 Powyższe ustalenia potwierdzone zostały przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną podczas czynności kontrolnych 
przeprowadzonych na zlecenie NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. 
50 Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. 
51 Od 7 stycznia 2017 r. działającym pod nazwą: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. 
M. Kopernika w Łodzi. 
52 Np. Nauka w Polsce.pl – artykuł z 6 stycznia 2010 r. pt. Dostawcy radiofarmaceutyków zainteresowani ich produkcją 
w Kielcach; www.echodnia.eu – artykuł z 2 lutego 2012 r. pt. Cyklotron z Kielc wyprodukuje radiofarmaceutyki dla całej Polski; 
Biotechnologia.pl – artykuł z 20 lutego 2012 r. pt. Polskie radiofarmaceutyki już niebawem; z 25 lipca 2012 r. pt. Pierwsze w 
Polsce komercyjne radiofarmaceutyki już w produkcji; z 23 października 2012 r. pt. 7,3 mln zł dofinansowania z UE dla 
Centrum Badawczo-Rozwojowego Synektik SA.!; TVP INFO – informacja telewizyjna z 3 lutego 2012 r.; Rynek Zdrowia – 
artykuł z 2 lutego 2012 r. pt. Kielce: otwarto zakład produkcji radiofarmaceutyków; www.zdrowie.lodzkie.pl – artykuł z 28 
sierpnia 2011 r. pt. Pracownia… (PET) w Wojewódzkim Szpitalu (…) w Łodzi; www.pokl.lodzkie.pl – artykuł z 18 listopada 
2013 r. pt. Pierwsze badania PET już w grudniu 2013. 
53 Dz. U. z 2017 r., poz. 888. 
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działalności polegającej na wytwarzaniu i podawaniu pacjentom 
radiofarmaceutyku FDG nieobjętych wymaganymi przepisami art. 3 i 38 Prawa 
farmaceutycznego zezwoleniami i pozwoleniami, nie podjął działań w celu 
zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania tych jednostek.  
Wskazać należy, że informacje o tym fakcie zawarte były już w ofertach, 
złożonych przez CO w Bydgoszczy i Gliwicach w konkursie w 2010 r., 
w których jednoznacznie podano, że podmioty te wytwarzały już w tym okresie 
radiofarmaceutyk FDG pomimo nieuzyskania stosownych pozwoleń i zezwoleń. 
Ponownie Minister uzyskał taką informację w grudniu 2011 r. z korespondencji 
prowadzonej z ww. jednostkami.  

b. Minister nie skorzystał z przysługujących mu uprawnień wynikających z art. 118 
i 119 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej54 do 
bezpośredniego podjęcia lub zlecenia innemu podmiotowi kontroli legalności 
działania ośrodków, wykorzystujących wytwarzane przez siebie 
radiofarmaceutyki nieobjęte wymaganymi pozwoleniami i zezwoleniami – 
skontrolowanych przez NIK w ramach niniejszej kontroli.  

c. Minister nie podjął także, w ramach nadzoru nad działalnością Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego, o którym mowa w art. 110 ust. 2 Prawa 
farmaceutycznego, działań mających na celu spowodowanie weryfikacji przez 
Inspekcję Farmaceutyczną legalności wytwarzania i wykorzystywania 
radioznaczników przez centra onkologii objęte niniejszą kontrolą NIK.  

W wyniku powyższych zaniechań Ministra centra onkologii objęte niniejszą kontrolą 
NIK wykorzystywały w działalności leczniczej wytwarzane przez siebie 
radiofarmaceutyki nieobjęte zezwoleniami na wytwarzanie oraz pozwoleniami na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o których mowa w art. 3 i 38 Prawa 
farmaceutycznego. Tym samym działalność tych podmiotów była niezgodna z art. 
45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty55, który 
stanowi, że pacjentowi mogą być podawane tylko leki (produkty lecznicze) 
dopuszczone do obrotu. 

 (dowód: akta kontroli str. 71, 74, 98, 446, 491, 688-692)  
 

Minister nierzetelnie sprawował, wynikający z przyznanych mu kompetencji56, 
nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem radiofarmaceutyków przez centra 
onkologii objęte niniejszą kontrolą, co NIK ocenia negatywnie. 

Skutkowało to powstaniem sytuacji, w której centra onkologii objęte niniejszą 
kontrolą NIK wykorzystywały w działalności leczniczej wytwarzane przez siebie 
radiofarmaceutyki nieobjęte zezwoleniami na wytwarzanie oraz pozwoleniami na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o których mowa w art. 3 i 38 Prawa 
farmaceutycznego. Tym samym ww. ośrodki naruszały wymóg wynikający z art. 45 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty57, który 
stanowi, że pacjentowi mogą być podawane tylko leki (produkty lecznicze) 
dopuszczone do obrotu. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 

                                                      
54 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm. 
55 Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm. 
56 w art. 4 ust. 2, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 i 6 oraz ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej, Dz.U z 2017 r. poz. 888 ze zm. 
57 Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm. 
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Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli58, NIK przedstawia poniższe uwagi. 

1. W odniesieniu do sposobu realizacji działań w ramach Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych, w tym postanowień umów z podmiotami 
realizującymi: 
o Warunki umowne powinny odnosić się do okoliczności będących w zakresie 

wpływu jednostek realizujących umowę. NIK zauważa, że  za taki nie może 
być uznany warunek określony w § 5 ust. 4 umowy, polegający na 
zobowiązaniu zleceniobiorcy, że koszty zbycia wyprodukowanego 
radiofarmaceutyku FDG nie będą wyższe od kosztów zbycia 
radiofarmaceutyku FDG produkowanego w ośrodkach poza granicami kraju. 
W warunkach otwartego rynku produktów leczniczych jest bowiem 
niemożliwe uzyskanie pełnej wiedzy o kosztach zbycia produktów 
ponoszonych przez konkurencyjne podmioty.  

o Zdobycie przez publiczne centra onkologii objęte niniejszą kontrolą NIK 
pozycji znaczącego dostawcy radiofarmaceutyków dla pracowni PET 
powstających w Polsce stało się szczególnie trudne wobec tego, że Minister 
nie wyegzekwował realizacji Zadania w terminie (tj. zwiększenia do końca 
2011 r. dostępności do radiofarmaceutyków legalnie wytwarzanych przez 
CO w Bydgoszczy i Gliwicach).  
Dało to podmiotom komercyjnym czas na rozpoczęcie własnej produkcji 
radiofarmaceutyków w Polsce i uzyskanie dla nich wymaganych prawem 
pozwoleń i zezwoleń.  
Podmioty te oferują obecnie w konkurencyjnej cenie produkty 
o certyfikowanej jakości, które są nabywane i wykorzystywane nawet przez 
jednostki publiczne posiadające możliwość produkowania 
radiofarmaceutyków. 

o Sformułowania zawarte w umowach na realizację Zadania powinny 
uzależniać przekazanie i rozliczenie środków finansowych od osiągnięcia 
celu interwencji.  
W ocenie NIK powiązanie finansowania z wykonaniem najprostszych 
czynności służących uzyskaniu tzw. produktu (np. zakup aparatury 
medycznej) nie służy uzyskaniu rezultatu, którym w opisywanym przypadku 
była możliwość zaopatrywania – po korzystnych cenach – sieci pracowni 
PET w radiofarmaceutyk rodzimej produkcji, spełniających wymogi 
dotyczące produktów leczniczych.  

o Dla umożliwienia prowadzenia rzetelnej analizy efektywności wykorzystania 
środków publicznych w ramach NPZChN celowe jest opracowanie 
i wprowadzenie w życie rozwiązań organizacyjnych w zakresie sposobu 
i zakresu danych, jakie powinny być przedstawiane przez podmioty 
realizujące Zadania. 
 

2. W odniesieniu do sposobu sprawowania przez Ministra i podległe mu służby 
nadzoru nad udzielaniem świadczeń medycznych i rynkiem produktów 
leczniczych w zakresie objętym niniejszą kontrolą NIK: 
o Obowiązujące w Polsce przepisy regulujące udzielanie świadczeń 

medycznych i rynek farmaceutyczny co do zasady nie przewidują 
możliwości stosowania produktów leczniczych na tzw. „potrzeby własne” 
podmiotów je produkujących, bez uzyskania odpowiednich 
zezwoleń/pozwoleń. 

                                                      
58 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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Wyjątki stanowić mogą badania naukowe i kliniczne, których prowadzenie 
normowane jest jednakże ściśle odrębnymi przepisami. Produkt leczniczy 
pozostający na etapie pomiędzy opracowaniem a uzyskaniem przez jego 
producenta wymaganych prawem zezwoleń i pozwoleń może być 
stosowany w praktyce wyłącznie po przekazaniu pełnej informacji o tym 
fakcie osobom, które go przyjmą i po spełnieniu szeregu innych wymogów. 
NIK podkreśla, że pacjenci diagnozowani z  użyciem radiofarmaceutyków 
nieobjętych stosowanymi zezwoleniami i pozwoleniami mogli zostać 
pozbawieni praw, z których korzystają uczestnicy badań klinicznych, od 
których trzeba uzyskać stosowną zgodę. 

o Na ograniczenie skuteczności nadzoru Ministra Zdrowia nad krajowymi 
publicznymi producentami radiofarmaceutyków wpłynęły także opinie 
formułowane przez niektórych konsultantów w dziedzinie medycyny 
nuklearnej (w tym konsultanta krajowego), w których wyrażano aprobatę dla 
wytwarzania na tzw. „potrzeby własne”  radiofarmaceutyków nieobjętych 
wymaganymi przez prawo zezwoleniami i pozwoleniami.  
NIK podkreśla, że takie opinie są niezgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

3. Najwyższa Izba Kontroli ze względu na czas jaki upłynął od wygaśnięcia umowy 
zawartej przez Ministra Zdrowia z CO w Bydgoszczy i CO w Gliwicach 
odstępuje od formułowania wniosku o podjęcie działań w celu wyegzekwowania 
od ww. podmiotów zwrotu środków dofinansowania przekazanych w ramach 
Zadania. NIK zwraca przy tym uwagę na fakt, że działania w tym zakresie 
Minister powinien był podjąć w adekwatnym czasie. 
 

Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK wnosi o podjęcie działań zapewniających legalność udzielania 
świadczeń medycznych i prowadzenia badań diagnostycznych 
z wykorzystaniem radiofarmaceutyków wytwarzanych przez ośrodki 
w Gliwicach, Bydgoszczy, Łodzi i Kielcach. 

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

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

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

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

 

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. 
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