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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 

kontroli 

P/17/110 – Działalność organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów 

leczniczych.  

Okres objęty 

kontrolą 
Lata 2016-2017 (III kwartał) oraz okres wcześniejszy lub późniejszy, jeżeli miał wpływ na 

kontrolowaną działalność. 

 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę  

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontrolerzy 
Tadeusz Poddębniak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKI/96/2017  

z dnia 24 października 2017 r.                                                       [dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 

kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (dalej: 

Inspektorat, WIF). 

Kierownik 

jednostki 

kontrolowanej 

Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym od dnia 15 marca 2000 r. 

jest Ewa Drożdżał (dalej: ŚWIF, Wojewódzki Inspektor).  

                                                                                                                  [dowód: akta kontroli str. 3] 

 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W kontrolowanym okresie działania Inspektoratu rzecz zapewnienia dostępności do 

produktów leczniczych2 były realizowane zgodnie z przepisami i rzetelnie.   

Zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole nadzorowanych jednostek3, uwzględniając  

w zakresach przedmiotowych kontroli czynności związane ze zbadaniem dostępności do 

produktów leczniczych. Ponadto zagadnienia te kontrolowane były w ramach kontroli 

doraźnych. 

Inspektorat skutecznie monitorował dostępność produktów leczniczych. W okresie objętym 

kontrolą nie wystąpiła sytuacja braku na rynku produktów leczniczych w skali wskazującej 

                                                           
1
 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2
 Określenie to oznacza produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  

i wyroby medyczne. 
3
 Poza przypadkami likwidacji jednostek. 

Ocena ogólna 
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na problem z ich dostępnością. WIH nie podejmował więc szczególnych działań, w tym 

przewidzianych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne4.  

Na podstawie analizy informacji uzyskiwanej codziennie z aptek i punktów aptecznych, WIF 

sporządzał dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego cotygodniowe informacje  

o dostępności produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wojewódzki Inspektor współpracował z wojewodami, organami kontroli skarbowej  

i podatkowej, Kielecką Okręgową Izbą Aptekarską i jej rzecznikiem odpowiedzialności 

zawodowej, w zakresie eliminowania nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Nadzór nad obrotem aptecznym produktami leczniczymi  

1.1. W 2016 r. i w 2017 r. Inspektorat nadzorował odpowiednio 591 i 578 jednostek,  

w tym 434 i 435 stanowiły apteki ogólnodostępne, 63 i 62 – punkty apteczne, 21 (w każdym 

roku) – apteki zakładów opieki zdrowotnej, 25 i 29 – działy farmacji szpitalnej oraz 48 i 43 

jednostki obrotu pozaaptecznego.  

Od początku 2016 r. w Inspektoracie zatrudnionych było 8 pracowników. Poza 

Wojewódzkim Inspektorem inspektorami farmaceutycznymi było trzech pracowników. 

Pozostali pracownicy byli pracownikami administracyjnymi. Od dnia 1 maja 2016 r. 

zatrudniony został kolejny, czwarty inspektor farmaceutyczny.   

 [dowód: akta kontroli str. 4-58, 96-109] 

1.2. Wojewódzki Inspektor poinformował, że w ustalaniu planów pracy uwzględniane 

były wszystkie zadania Inspekcji określone w ustawie Prawo farmaceutyczne, w ustawie  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii5, w ustawie z dnia 12 maja 2011 r.  

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych6 oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw. Brano 

również pod uwagę częstotliwość kontroli w nadzorowanych jednostkach. Przyjęto, iż 

kontrole planowe aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych są wykonywane średnio co 

cztery lata, aptek szpitalnych, działów farmacji i sklepów zielarsko-medyczne średnio co trzy 

lata. Przeprowadzone kontrole i ich wyniki były podstawą do typowania w roku następnym 

aptek i innych placówek do kontroli sprawdzających i doraźnych.  

Od czasu stwierdzenia pierwszych przypadków odwróconego łańcucha dystrybucji7, jak 

również pierwszych przypadków sprzedaży produktów leczniczych zagrożonych wywozem, 

a co za tym idzie ewentualnych braków produktów leczniczych dla pacjentów, tematy te 

stały się pierwszoplanowym zadaniem kontroli.  

                                                           
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 2211.  
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 783, ze zm. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, ze zm. 
7 To określenie dotyczy nielegalnego procederu, w ramach którego apteki, punkty apteczne oraz podmioty 
lecznicze odsprzedawały produkty lecznicze do hurtowni farmaceutycznych lub innych aptek celem ich dalszej 
odsprzedaży za granicą.   

Opis stanu 

faktycznego 
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Każda kontrola planowa obejmowała swym zakresem tę tematykę. Ponadto zagadnienia te 

były przedmiotem kontroli doraźnych. Kontrole realizowane były na podstawie art. 109 pkt 3 

lit.a w związku z art. 112 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne.  

 [dowód: akta kontroli str. 111-113, 227] 

1.3. W 2016 r. i w trzech kwartałach 2017 r. w aptekach ogólnodostępnych 

zaplanowano przeprowadzenie odpowiednio 87 i 88 kontroli (co stanowiło odpowiednio 20% 

i 20,2% aptek ogółem), w punktach aptecznych 13 i 13 kontroli (23,8% i 21%),  

w aptekach szpitalnych 9 kontroli w każdym roku (42,8%), w działach farmacji 9 i 11 kontroli 

(36% i 31%) i w jednostkach obrotu pozaaptecznego 10 i 8 kontroli (20,8% i 23,3%). 

W powyższych okresach przeprowadzono w aptekach ogólnodostępnych odpowiednio 82  

i 93 kontrole planowe, w punktach aptecznych 13 i 11 kontroli, w aptekach szpitalnych po  

9 kontroli, w działach farmacji 9 i 12 kontroli i w jednostkach obrotu pozaaptecznego 10 i 8 

kontroli.  

W 2016 r. nie wykonano pięciu zaplanowanych kontroli w aptekach ogólnodostępnych, ze 

względu na ich likwidację. 

 [dowód: akta kontroli str. 59-109] 

W 2016 r. i trzech kwartałach 2017 r. przeprowadzono odpowiednio 16 i 8 kontroli 

doraźnych, z tego osiem i sześć kontroli w aptekach ogólnodostępnych i po jednej  

w jednostkach obrotu pozaaptecznego. Po dwie kontrole przeprowadzono w 2016 r.  

w punktach aptecznych i aptekach szpitalnych i trzy w działach farmacji. W 2017 r. 

przeprowadzono jedną kontrolę w aptece szpitalnej.  [dowód: akta kontroli str. 115-119] 

Liczba wszystkich kontroli nieplanowych (poza doraźnymi) przeprowadzonych  

w jednostkach podlegających WIF oraz zleconych przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego wyniosła w 2015 r. – 262, w 2016 r. – 240 i w 2017 r. (3 kwartały) – 213.       

 [dowód: akta kontroli str. 96] 

Na stronie internetowej BIP WIF zamieszczane są roczne plany kontroli jednostek 

podlegających nadzorowi WIF. Jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor, udostępniane są one 

zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej8 oraz  

w związku z ustaleniami na konferencji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych  

z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską. 

 [dowód: akta kontroli str. 122-124] 

1.4. W trakcie kontroli nie było możliwe sprawdzenie przestrzegania obowiązujących do 

dnia 19 kwietnia 2016 r. procedur przeprowadzania kontroli, gdyż Inspektorat ich nie 

posiadał. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że procedury te zostały zwrócone do Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego (dalej: GIF) przy odbiorze obecnie obowiązujących 

procedur.  [dowód: akta kontroli str. 124] 

Od 20 kwietnia 2016 r. obowiązują dwie, zatwierdzone przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego standardowe procedury operacyjne: „Kontrola apteki ogólnodostępnej, 

apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej” oraz „Kontrola punktów aptecznych, placówek 

obrotu pozaaptecznego oraz sklepu zielarsko-medycznego”.  

                                                           
8 Dz. U. z 2016 r. poz. 1764. 
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Według tych procedur kontrola planowa przeprowadzana jest w celu potwierdzenia 

spełnienia obowiązków wynikających z ustawy, a sprawdzająca – skontrolowania 

wykonania działań naprawczych. Poza tymi kontrolami procedura wymienia jeszcze kontrolę 

doraźną, niezawieraną w rocznym planie kontroli, najczęściej przeprowadzaną  

w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji lub na zlecenie. Dokumentowanie 

przebiegu kontroli dokonywane jest w oparciu o załączone do procedur wzory protokołów 

kontroli. (Procedury nie przewidują zakresów przedmiotowych kontroli i zasad określania 

okresów objętych kontrolą). W zależności od oceny stwierdzonych nieprawidłowości, 

protokoły ujmują trzy rodzaje niezgodności: krytyczne, ważne i inne. 

 [dowód: akta kontroli str.125] 

Przed przystąpieniem do kontroli inspektorzy zapoznawali się z dokumentacją podmiotu 

kontrolowanego znajdującą się w Inspektoracie, ustalali czy zalecenia pokontrolne/decyzje 

w przedmiocie usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień będące wynikiem 

ostatniej kontroli zostały wykonane oraz czy kontrolowany odpowiedział na 

zalecenia/decyzje pokontrolne.  [dowód: akta kontroli str. 127] 

Wyniki wszystkich 20 zbadanych kontroli – aptek ogólnodostępnych, z tego 15 planowych  

i pięciu doraźnych, udokumentowane zostały protokołami kontroli (art. 122e ust. 1 ustawy 

Prawo farmaceutyczne). Przeprowadzenie czterech kontroli planowych tylko w niewielkim 

zakresie przekraczało czteroletni okres od przeprowadzenia ostatniej kontroli planowej. 

Jedna kontrola przeprowadzona została po ponad sześciu latach od poprzedniej.  

Zakres przedmiotowy wszystkich kontroli planowych przeprowadzonych do 20 kwietnia 

2016 r. obejmował prowadzenie dokumentacji kupowanych i sprzedawanych produktów 

leczniczych, a od ww. daty – zgodność prowadzenia działalności określonej w zezwoleniu 

na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z przepisami ustawowymi dot. produktów 

leczniczych, wyrobów medycznych i asortymentu wymienionego w art. 72 ust. 5 ustawy 

Prawo farmaceutyczne oraz odpowiednimi przepisami dotyczącymi działalności 

gospodarczej. Okres badania rejestrów sprzedaży w 14 zbadanych kontrolach wynosił  

15 i 20 dni kalendarzowych w przypadku dwóch kontroli, powyżej jednego miesiąca – 

czterech, powyżej dwóch miesięcy – trzech, natomiast w przypadku czterech kontroli, okres 

ten dotyczył czterech, pięciu, sześciu i siedmiu miesięcy. Okres badania rejestru sprzedaży 

piętnastej apteki, wynosił prawie cztery lata.  

 

Protokoły z kontroli przeprowadzonych od 20 kwietnia 2016 r. sporządzone zostały wg 

wzoru określonego procedurą Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Czynności 

kontrolne dotyczące nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi, dokumentowane 

były następującymi załącznikami: „Rejestr wszystkich dokumentów zakupu w cenach 

zakupu. Kontrahenci uwzględnieni w rejestrze” (zawierał wartości zakupów ogółem 

poszczególnych dostawców); rejestr przesunięć międzymagazynowych w obrębie tego 

samego podmiotu – zakupu (dalej: przesunięcia MM); wykaz faktur korygujących i 

wyjaśnienia przyczyny zwrotów (jeżeli wystąpiły takie faktury); oświadczenie o 

niedokonywaniu zakupów produktów leczniczych od podmiotów nieuprawnionych; rejestr 

wszystkich dokumentów sprzedaży; rejestr przesunięć MM – sprzedaży; oświadczenie o 

niedokonywaniu sprzedaży produktów leczniczych do podmiotów nieuprawnionych, 

ewidencjonowaniu zamówień do hurtowni i odmów realizacji zamówień z hurtowni. 
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Dane zawarte w rejestrze zakupów (ustalenie dostawców), dokumentach sprzedaży 

(podstawy dokonywanych zakupów, w tym w formie zapotrzebowania, ustalenie odbiorców, 

sprawdzenie faktur sprzedaży VAT, w tym zgodności z zapotrzebowaniem), wykazie 

przesunięć MM zakupu i sprzedaży, wykazie faktur korygujących (i wyjaśnień dotyczących 

powodów ich wystawienia) były analizowane w zakresie podejrzenia występowania 

odwróconego łańcucha dystrybucji.  

W pięciu przeprowadzonych kontrolach planowych (spośród 15 przeprowadzonych) 

stwierdzono prowadzenie sprzedaży na podstawie zapotrzebowania. W czterech z nich nie 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dostępności produktów leczniczych.   

W trakcie kontroli przeprowadzonej w piątej aptece ustalono, że w 2015 r. wartość 

zrealizowanych przez aptekę zapotrzebowań (21) dla pięciu podmiotów wyniosła ponad:  

1] 524 tys. zł, 2] 447 tys. zł, 3] 220 tys. zł, 4] 160 tys. zł, 5] 153 tys. zł. W 2016 r. wartość 

zrealizowanych przez aptekę zapotrzebowań (106) dla czterech podmiotów wyniosła ponad: 

1] 2.408 tys. zł, 2] 909 tys. zł, 3] 855 tys. zł, 4] 43 tys. zł. W 2017 r. wartość zrealizowanych 

przez aptekę zapotrzebowań (69) dla jednego podmiotu wyniosła ponad 1.201 tys. zł. 

Sprzedawane produkty w ramach realizacji powyższych zapotrzebowań należały do grup 

preparatów przeciwastmatycznych, przeciwzakrzepowych, przeciwnowotworowych, 

przeciwzapalnych i stosowanych w urologii. 

Ponadto stwierdzono brak danych identyfikacyjnych podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, brak daty realizacji zapotrzebowania, brak podpisu ipieczątki osoby realizującej 

zapotrzebowanie. 

W protokole kontroli z dnia 12 czerwca 2017 r., w zakresie wyżej przedstawionej sprzedaży 

na zapotrzebowanie, stwierdzono naruszenie art. 87 ust. 2  ustawy Prawo farmaceutyczne 

oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r.  

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku 

z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących 

w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie9 (dalej: rozporządzenie Ministra 

Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych), wydanego na podstawie art. 68 ust. 7 

ustawy Prawo farmaceutyczne. 

Kontrolowany złożył zastrzeżenia (z dnia 4 kwietnia 2017 r.) do protokołu kontroli, których 

ŚWIF nie uwzględnił. W następstwie prowadzonego postępowania Wojewódzki Inspektor 

wydał w dniu 9 maja 2017 r. decyzję nakazującą zaprzestanie wydawania produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych na zapotrzebowania bez sprawdzenia poprawności 

wystawienia zapotrzebowań, w tym weryfikacji pod kątem, czy nie zachodzi przypadek 

uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu 

pozamedycznym oraz realizowanie zapotrzebowania na produkty lecznicze dla 

przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, zgodnie z wykazami ustalonymi na podstawie  

§ 1, § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych. 

Decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na interes społeczny. 

 [dowód: akta kontroli str. 136-144, 191] 

W kontrolowanym okresie przeprowadzono pięć kontroli doraźnych. We wszystkich 

stwierdzono dokonywanie sprzedaży na podstawie zapotrzebowania. 

                                                           
9 Dz. U. Nr 18, poz. 94.  
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W toku kontroli pierwszej apteki stwierdzono w 2015 r. sprzedaż znacznych ilości dwóch 

produktów leczniczych na podstawie zapotrzebowania, złożonych przez jeden zoz:  

90 opakowań Salofalk, 500 tabletki dojelit. po 50 tab. i Nurofen Forte, 500 opakowań po  

48 tabletek 0,4. W złożonych zapotrzebowaniach, w części przeznaczonej na datę 

sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis i pieczęć imienną osoby upoważnionej do 

reprezentowania podmiotu zamawiającego znajdowały się nieczytelne podpisy i pieczęć 

ogólna podmiotu zamawiającego. Nie był również wpisany przewidywany termin realizacji 

zapotrzebowania i dane osoby upoważnionej do odbioru.  

W protokole ww. kontroli (z dnia 21 kwietnia 2016 r.) stwierdzono naruszenie art. 96 ust. 1a 

ustawy Prawo farmaceutyczne oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 

października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych10.  

ŚWIF w decyzji z dnia 25 maja 2016 r. nakazał przedsiębiorcy prowadzącemu tę aptekę 

przestrzeganie ww. przepisów w zakresie podawania danych osoby upoważnionej do 

odbioru produktów leczniczych na zapotrzebowaniu wystawionym na produkty lecznicze. 

Kierownik apteki pismem z dnia 17 czerwca 2016 r. poinformował, że cały personel 

zatrudniony w aptece przestrzega ww. przepisów. 

W aptece drugiej stwierdzono, że sprzedaż na zapotrzebowanie obejmowała od 9 marca 

2012 r. do 11 kwietnia 2016 r. osiem podmiotów. Jednemu z nich sprzedano w 2015 r.  

50 opakowań leku Trajenta 5 mg 28 tabl. powl. i w 2016 r. 300 opakowań. Drugiemu 

podmiotowi sprzedano w 2015 r. 500 opakowań leku Nurofen Forte tabl. powl. 400 mg  

48 tabl. Sprzedaż Nurofenu Forte została zrealizowana na zamówienie podmiotu opisanego  

w wyżej przedstawionej pierwszej kontroli doraźnej. Stwierdzona w obu kontrolach sprzedaż 

tego produktu leczniczego dokonana została w 2015 r.    

W protokole kontroli z dnia 14 kwietnia 2016 r., w przypadku pierwszego podmiotu, 

stwierdzono brak daty, pieczątki i podpisu osoby przyjmującej zapotrzebowanie do realizacji 

– czym naruszono wymogi zawarte w art. 96 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz nie 

wypełniono wymogów zawartych w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. W przypadku drugiego 

podmiotu stwierdzono brak przewidywanego terminu realizacji zapotrzebowania, danych 

osoby upoważnionej do odbioru, daty oraz pieczątki i podpisu osoby upoważnionej do 

reprezentowania podmiotu zamawiającego; w rubryce: „data pieczęć i czytelny podpis", 

widniała pieczątka przychodni i nieczytelny podpis – czym naruszono wymogi zawarte  

w art. 96a ust. 10 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz nie wypełniono wymogów zawartych  

w § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych. 

ŚWIF decyzją z dnia 6 września 2016 r. nakazał przedsiębiorcy prowadzącemu tę aptekę 

realizować zapotrzebowania na produkty lecznicze zgodnie z wymogami zawartymi w art. 

96 ust. 2 i w art. 96a ust. 10 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz w § 2 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych  

i wyrobów medycznych. Kierownik apteki pismem z dnia 8 września 2016 r. poinformował, 

że od dnia kontroli zapotrzebowania na produkty lecznicze realizuje zgodnie z ww. 

przepisami. 

                                                           
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 493. 
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W kolejnych trzech aptekach stwierdzono: 

 w pierwszej, sprzedaż na podstawie zapotrzebowań, tysiąca opakowań produktu 

leczniczego MIG 0,4 g 10 tabl.; 

 w drugiej, sprzedaż na podstawie zapotrzebowań, dużej ilości produktów leczniczych 

należących do grupy preparatów przeciwastmatycznych, przeciwzakrzepowych, 

przeciwnowotworowych przeciwzapalnych i stosowanych w urologii (na kwotę ponad  

195 tys. zł; 

 w trzeciej, sprzedaż na podstawie zapotrzebowani, dużej ilości produktów leczniczych 

należących do grupy preparatów przeciwastmatycznych, przeciwzakrzepowych, 

przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych, przeciw cukrzycowych, hormonalnych,  

stosowanych w urologii i chorobie wrzodowej na kwotę ponad 239 tys. zł.   

W protokołach z tych ww. trzech kontroli, z dnia 12 czerwca 2017 r., stwierdzono naruszenie 

art. 87 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia  

w sprawie wykazu produktów leczniczych. 

W dniu 26 czerwca 2017 r. kontrolowany złożył zastrzeżenia do wszystkich protokołów 

kontroli, których ŚWIF nie uwzględnił. W następstwie prowadzonego postępowania wydał  

w dniu 10 sierpnia 2017 r. decyzję nakazującą zaprzestanie wydawania produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych na zapotrzebowania bez sprawdzenia poprawności 

wystawienia zapotrzebowania, w tym weryfikacji pod kątem, czy nie zachodzi przypadek 

uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu 

pozamedycznym oraz realizowanie zapotrzebowania na produkty lecznicze dla 

przedsiębiorstw podmiotów leczniczych zgodnie z wykazami ustalonymi na podstawie  

§ 1, § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych. 

Decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na interes społeczny. 

Przedsiębiorca prowadzący te apteki pismem z 26 sierpnia 2017 r. wniósł odwołanie od ww. 

decyzji do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, za pośrednictwem ŚWIF.  

 [dowód: akta kontroli str. 141-144, 191-192] 

W oparciu o ustalenia powyższych kontroli, poinformowano: 

 właściwych miejscowo wojewodów, na terenie których funkcjonują podmioty składające 

zapotrzebowania: trzykrotnie wojewodę łódzkiego (trzy pisma z dnia 22 czerwca 2017 r.), 

trzykrotnie wojewodę wielkopolskiego (pisma z dnia 29 marca 2017 r., 22 czerwca 2017 r.  

i 23 czerwca 2017 r.), dwukrotnie wojewodę mazowieckiego (pismo z dnia 31 maja 2016 r.  

i 29 marca 2017 r.), wojewodę pomorskiego (pismo z dnia 29 marca 2017 r.), wojewodę 

śląskiego (pismo z dnia 29 marca 2017 r.) i wojewodę kujawsko-pomorskiego (pismo z dnia 

29 marca 2017 r.), o stwierdzonych przypadkach sprzedaży do tych podmiotów z aptek 

województwa świętokrzyskiego, na podstawie zapotrzebowań, dużych ilości produktów 

leczniczych i przekazano wykaz faktur i informację jakich produktów leczniczych dotyczyła 

sprzedaż;  [dowód: akta kontroli str.135, 193] 

 Głównego Inspektora Farmaceutycznego o stwierdzonych przypadkach sprzedaży na 

zapotrzebowanie dużych ilości produktów leczniczych i o wystawionych przez aptekę 

fakturach dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą;  [dowód: akta kontroli str. 193]  

 rzeczników odpowiedzialności zawodowej przy Częstochowskiej Okręgowej Izbie 

Aptekarskiej i Kieleckiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej o sprzedaży z aptek na podstawie 
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zapotrzebowania, dużych ilości produktów leczniczych do podmiotów prowadzących 

działalność leczniczą. 

 [dowód: akta kontroli str. 133] 

1.5. W kontrolowanym okresie WIF nie stwierdził w czasie kontroli i nie otrzymał 

informacji dotyczących podmiotów leczniczych prowadzących działalność leczniczą z terenu 

województwa świętokrzyskiego, w przypadku których zachodziłoby podejrzenie 

nielegalnego obrotu produktami leczniczymi czy przypadków sprzedaży leków  

w odwróconym łańcuchu dystrybucji (art. 86a Prawa farmaceutycznego). 

 [dowód: akta kontroli str. 132-135] 

1.6. Inspektorat dwukrotnie otrzymał sygnały o nieprawidłowościach w obrocie lekami. 

Na ich podstawie przeprowadził kontrole w czterech aptekach ogólnodostępnych. Wyniki 

tych kontroli przedstawione zostały w pkt 1.4.  [dowód: akta kontroli str. 115-121, 132] 

1.7. W okresie objętym kontrolą nie kierowano zawiadomień do organów ścigania  

w związku ze stwierdzeniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. 

 [dowód: akta kontroli str. 134] 

1. Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że obowiązujące uregulowania prawne – w tym 

przywołane w ww. wyjaśnieniach przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej – 

nie nakazują podawania do publicznej wiadomości (zamieszczanie w BIP) szczegółowych 

informacji o konkretnych podmiotach planowanych do objęcia kontrolą w danym roku, 

a upublicznianie informacji w tym zakresie, może nie sprzyjać skuteczności działań 

kontrolnych.  

2. Z analizy zbadanych 14 planowych kontroli11 aptek wynika, że poprzednie kontrole 

planowe w tych aptekach, przeprowadzane były cztery i więcej lat temu. Okres objęty 

sprawdzeniem w trakcie tych kontroli faktur sprzedaży, mieścił się w przedziale od 15 dni 

kalendarzowych do siedmiu miesięcy. Najczęściej okresy te wynosiły jeden miesiąc (cztery 

przypadki) i dwa miesiące (trzy przypadki). Jedna kontrola była przeprowadzona po ponad 

sześciu latach i obejmowała sprawdzenie faktur sprzedaży tylko za 15 dni kalendarzowych. 

Zdaniem NIK, planowanie kontroli z tak małą częstotliwością wymaga – na podstawie 

analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w kontrolowanej działalności – określania 

szerszego okresu sprawdzania faktur sprzedaży.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Monitorowanie dostępności produktów leczniczych 

2.1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz 

niektórych innych ustaw12 dodała w ustawie Prawo farmaceutyczne art. 95a, obowiązujący 

od dnia 12 lipca 2015 r. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy podmiot prowadzący 

                                                           
11

 Piętnasta kontrola była nietypowa i nie została uwzględniona w tej uwadze.  
12 Dz. U. poz. 788, ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku 

zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których 

mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jest 

obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego 

Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (dalej: ZSMOPL) właściwego 

miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego 

dostępu (ust.1).  

W przypadku, gdy w okresie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania pierwszej informacji 

dotyczącej niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, brak dostępu do danego 

produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego zostanie zgłoszony w co najmniej 5% aptek ogólnodostępnych 

prowadzonych na terenie województwa, wojewódzki inspektor farmaceutyczny, po 

uprzedniej weryfikacji dostępności tego produktu, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, na terenie danego województwa,  

w ciągu 3 dni roboczych, ustala przyczyny braku tego dostępu (ust. 2). 

W przypadku, gdy podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, aptekę zakładową lub 

dział farmacji szpitalnej, nie może zapewnić dostępu do produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych 

stosowanych w zakładzie leczniczym tego podmiotu leczniczego, kierownik apteki lub działu 

farmacji szpitalnej jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym, za pośrednictwem 

ZSMOPL, właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala 

przyczyny braku tej dostępności (ust. 3). 

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lub 3, wojewódzki inspektor farmaceutyczny 

niezwłocznie informuje Głównego Inspektora Farmaceutycznego o braku dostępności i jej 

przyczynach (ust. 4). 

Jednocześnie art. 6 ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych 

innych ustaw przewidywał, że do dnia 31 grudnia 2016 r. (tj. w okresie gdy nie funkcjonował 

jeszcze ZSMOPL), informacje do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 3 ustawy Prawo farmakologiczne, są 

przekazywane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego. 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił: WIF nie posiadał informacji dotyczących stopnia 

przygotowania nadzorowanych placówek do wdrożenia/zastosowania ZSMOPL. Z artykułu 

opublikowanego na portalu Rynek Aptek wiemy, iż Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia w ramach systemu ZSMOPL udostępnił z dniem 1 grudnia br. 

zoptymalizowaną funkcjonalność zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących.  

W dniu 05.12 2017 w czasie kontroli w aptece ogólnodostępnej otrzymaliśmy informację, iż 

firma Kamsoft wysłała do aptek komunikat dotyczący podłączenia podmiotu raportującego 

do produkcyjnego środowiska ZSMOPL. W dniu 07 grudnia 2017 r. ukazał się komunikat 

Naczelnej Izby Aptekarskiej z prośbą o rozpoczęcie procedury podłączania się aptek do 

systemu produkcyjnego ZSMOPL. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
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nadał wybranym inspektorom role użytkowników instytucjonalnych w ZSMOPL oraz 

uprawnienia do hurtowni danych. CSIOZ przekazał podręcznik użytkownika ZSMOPL. 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach dopełnił wszystkich formalności  

i obowiązków związanych z wdrażaniem ZSMOPL, dwóch inspektorów farmaceutycznych 

posiada konto w systemie ZSMOPL (obecnie dostępne jest ewaluacyjne, testowe 

środowisko ZSMOPL, podmioty jeszcze nie dokonują raportów). 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach posiada odpowiedni sprzęt 

komputerowy w tym dysk zewnętrzny do obsługi systemu ZSMOPL. 

 [dowód: akta kontroli str. 4-58, 96-109] 

Główny Inspektor Farmaceutyczny działając na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 3 w związku  

z art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, uwzględniając wytyczne Ministerstwa 

Zdrowia, w trzech pismach z 2015 r. skierowanych do wojewódzkich inspektorów 

farmaceutycznych zawarł szczegółowe dyspozycje dotyczące realizacji ww. przepisów,  

w tym dotyczące monitorowania dostępności produktów leczniczych na polskim rynku.  

Wojewódzki Inspektor zamieścił w 2015 r. na stronie BIP WIF trzy Komunikaty 

przedstawiające obowiązki jakie podległe jednostki zobowiązane są wykonywać w związku 

z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. 

 [dowód: akta kontroli str. 194-213] 

Inspektorat monitorował dostęp do produktów leczniczych z wykorzystaniem własnego 

programu komputerowego. Ze względu na nieuruchomienie ZSMOPL, czynności te 

wykonywał również w trakcie niniejszej kontroli.  

Przesyłane w trybie art. 95a ust. 1 ww. ustawy pocztą elektroniczną z aptek13 informacje  

o braku dostępności leków, wprowadzane były przez inspektora codziennie do bazy danych 

tego programu. Program sumował i tworzył dzienne zestawienia braków produktów 

leczniczych. W przypadku wystąpienia braków w dostępności leku w aptekach i punktach 

aptecznych przekraczających 5% liczby wszystkich aptek ogólnodostępnych i punktów 

aptecznych w województwie świętokrzyskim, program sygnalizował ten stan w formie alertu, 

informując jaki lek, w których dniach, w których aptekach i punktach aptecznych był 

niedostępny. Na koniec każdego dnia sporządzał zestawienie braków produktów 

leczniczych w danym dniu i zestawienia te wraz z wydrukami przesłanymi z aptek gromadził 

w segregatorach. 

Program sygnalizował występowanie braków w dostępności leków, w aptekach i punktach 

aptecznych przekraczających 5% liczby aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych,  

w okresie trzech dni kalendarzowych od dnia przekazania pierwszej informacji dotyczącej 

występowania braków. Program ten obsługiwał wyznaczony inspektor farmaceutyczny.  

 [dowód: akta kontroli str. 226-252] 

Na terenie województwa świętokrzyskiego nie stwierdzono przypadku, aby w ciągu trzech 

dni kalendarzowych 5% aptek zgłosiło brak danego produktu leczniczego.  

                                                           
13 Zgłoszenia braków produktów leczniczych dokonywane są przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne 
drogą mailową na adres wifkielce@onet.pl. Dla aptek szpitalnych do zgłaszania braków produktów leczniczych 
został utworzony oddzielny adres mailowy apteki.kielce@mnail.com. 

mailto:wifkielce@onet.pl
mailto:apteki.kielce@mnail.com
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Ponieważ z powyższego powodu nie zachodziły przesłanki określone w art. 95a ust. 2, 

dotyczące przesyłania informacji do GIF, ŚWIF nie był w związku z tym zobowiązany do 

ustalania przyczyn braku dostępu do produktów leczniczych.  

 [dowód: akta kontroli str. 221-224] 

Inspektorat nie otrzymywał informacji o występujących brakach produktów leczniczych  

w trybie art. 95a ust. 3 ww. ustawy (od aptek szpitalnych i działów farmacji). Wojewódzki 

Inspektor wyjaśnił: W trakcie kontroli kierownicy aptek informowali, iż posiadają umowy 

przetargowe z hurtowniami i producentami produktów leczniczych i dokonują zakupu  

u oferenta, który wygrał przetarg - musi on zapewnić dostępność leków. W rzadkich 

przypadkach, gdy takiej dostępności nie ma kierownik zamawia produkt leczniczy w innej 

hurtowni i różnicą w cenie obciąża podmiot, który wygrał przetarg. Zamówienia są 

dokonywane z wyprzedzeniem, gdy na stanie apteki szpitalnej są dostępne jeszcze 

produkty lecznicze i pacjenci na oddziałach nie są pozbawieni produktów leczniczych. 

 [dowód: akta kontroli str. 226] 

WIF posiadał program komputerowy do monitorowania dostępności produktów leczniczych 

umieszczanych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, wydawanych co dwa miesiące na podstawie art. 78a ust. 14 ustawy Prawo 

farmaceutyczne. W oparciu o analizy informacji (opisanych wyżej) uzyskiwanych codziennie 

z aptek i punktów aptecznych, do bazy danych tego programu wprowadzane były 

codziennie wszystkie leki ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Zdrowia. W każdy 

czwartek inspektor wyliczał z ilu aptek i punktów aptecznych w ciągu tygodnia czasu (od 

piątku poprzedniego tygodnia) wpłynęło braków produktów leczniczych, następnie sumował 

liczbę zgłoszonych braków i obliczał procent z sumy wszystkich aptek i punktów 

aptecznych. W tym samym dniu raport o brakach przesyłany był do GIF. Przesłane raporty 

były ewidencjonowane i gromadzone w segregatorach.  [dowód: akta kontroli str. 252-253] 

2.2. W 2016 r. zgłoszono 3.281 przypadków braku dostępności leków,  

z tego 2.981  stanowiły zgłoszenia z aptek ogólnodostępnych i 300 z punktów aptecznych, 

w 2017 r. odpowiednio: 1021, 1013 i 8. 

Były to najczęściej produkty lecznicze stosowane w chorobach przewodu pokarmowego, 

przeciwcukrzycowe, witaminy i minerały, stosowane w chorobach serca i naczyń, 

obniżające poziom cholesterolu, przeciwgrzybicze, odczulające, antybiotyki  

i przeciwnowotworowe, szczepionki, przeciwbólowe i przeciwreumatyczne, 

immunosupresyjne, psychotropowe i preparaty mlekozastępcze.  

Najczęściej zgłaszano brak następujących leków (kolejność malejąca): Flixotide 0,05 

mg/daw. 120 dawek; Euphylin CR Retard 250 mg 30 tabl.; Diprophos (6,43 mg + 2,63 

mg)/ml 5 amp. a 1 ml; Captopril 25 mg 30 tabl.; Quinax 0,15mg 15ml; Jovesto 0,5 mg 150 

ml; Cardura XL 4 mg; Vitreolent (3mg+3mg)/ml 10 ml; Seebri Breezhaler 44 mcg 30 kaps. + 

inhal. i Co-Prestarium 10 + 10 mg 30 tabl.   

 [dowód: akta kontroli str. 189, 251] 

Pomoc ze strony WIF polegała na telefonicznym kontakcie inspektora WIF ze zgłaszającymi 

braki, w celu ustalenia, czy zgłoszenia braków dotyczą odmowy z jednej czy  
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z kilku hurtowni. Z reguły apteki przysyłały odmowy z jednej hurtowni, z której nie mogły 

otrzymać danego produktu leczniczego, ale składały zamówienie w innej hurtowni i tam 

dany produkt otrzymywały. Przyczynami braku dostępu do produktów leczniczych były: 

ograniczone dostawy do hurtowni od producenta; tymczasowy brak towaru  

w magazynie lokalnym hurtowni; chwilowy brak w magazynie hurtowni – towar w drodze; 

produkt nie jest dostępny do sprzedaży; towar nie występuje w asortymencie hurtowni  

i ograniczona dostępność w hurtowni.  

Informacje o trudnościach z nabyciem produktów leczniczych przekazane przez pacjentów 

załatwiane były niezwłocznie przez inspektorów farmaceutycznych i polegały na ustaleniu 

przyczyny braku oraz apteki, w której dostępny był produkt leczniczy. 

 [dowód: akta kontroli str. 189-191] 

2.3. W okresie kontrolowanym WIF zidentyfikował przypadki zbywania przez podmioty 

wykonujący działalność leczniczą, następujących produktów leczniczych zagrożone brakiem 

dostępności (art. 87 ust. 5 i 6 Prawa farmaceutycznego): Berodual, Clexane, Prograf, 

Fragmin, Oxis Turbohaler, Pumicort Turbuchhaler, Salofalk, Vesicare, Pradaxa, Xarelto  

i Zoladex. Na tej podstawie podejmował działania nadzorcze opisane w pkt 1.4. wystąpienia 

pokontrolnego.          [dowód: akta kontroli str. 155, 158, 164] 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie wykrywania 

nielegalnego obrotu produktami leczniczymi 

3.1. Wojewódzki Inspektor nie zawierał lokalnych porozumień z samorządem 

aptekarskim, organami kontroli skarbowej oraz organami ścigania.  

W kontrolowanym okresie obowiązywały dwa porozumienia krajowe. W dniu 20 grudnia 

2013 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny zawarł porozumienie z Generalnym Inspektorem 

Kontroli Skarbowej w sprawie określenia zasad współpracy organów Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej z organami kontroli m.in. w celu wypracowania mechanizmu 

przeciwdziałającego procesowi ukrywania rzeczywistego obrotu przez hurtownie 

farmaceutyczne oraz apteki, a także skupowania przez hurtownie farmaceutyczne 

produktów leczniczych z aptek, w celu dalszej sprzedaży na rynek europejski.  W dniu  

21 lipca.2017 r. podpisano porozumienie z Naczelną Radą Aptekarską, w sprawie zasad 

współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na 

prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub zmiany 

kierowników aptek.  [dowód: akta kontroli str. 4-58, 96-109] 

W 2016 r. i w 2017 r. nie stwierdzono przypadków odwróconego łańcucha dostaw,  

w związku z tym nie były inicjowane działania z samorządem aptekarskim ,organami 

ścigania i organami kontroli skarbowej. Czynności takie były wykonywane w latach 

poprzednich. [dowód: akta kontroli str. 132] 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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W 2014 r. odbyło się spotkanie z zastępcą dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej na którym 

omówiono zasady współpracy w zakresie przekazywania informacji dot. podmiotów 

prowadzących odwrócony łańcuch dostaw.  [dowód: akta kontroli str. 132] 

W 2016 r. Urząd Skarbowy w Sandomierzu poinformował ŚWIF, że jedna z aptek pomimo 

wyrejestrowania działalności uzyskiwała z tytułu jej prowadzenia przychody. Informację tę 

przekazano do GIF, celem nałożenia kary pieniężnej zgodnie z art. 127 ustawy Prawo 

farmaceutyczne.  [dowód: akta kontroli str. 131, 246] 

W 2017 r. Urząd Skarbowy w Kielcach poinformował ŚWIF, że jedna z aptek prowadzi 

sprzedaż produktów leczniczych z podejrzeniem odwróconego łańcucha dystrybucji.  

W wyniku kontroli stwierdzono dużą sprzedaż produktów leczniczych na podstawie 

zapotrzebowania. Stosowne informacje z tej kontroli przekazane zostały, zgodnie z art. 87 

ust. 6 ustawy Prawo farmaceutyczne, do wojewodów14, którzy zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami winni ustalić, czy sprzedawane produkty lecznicze mogły być nabywane do 

celów innych niż lecznicze, czy też naruszając art. 87 ust. 5 ww. ustawy, mogły być 

przedmiotem sprzedaży do innych podmiotów.  [dowód: akta kontroli str. 132, 244] 

W roku 2014 r. w czterech przypadkach wystąpiono do Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej Kieleckiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej o zajęcie stanowiska dotyczącego 

prowadzenia przez aptekę odwróconego łańcucha dostaw, w pięciu przypadkach 

wystąpiono z pismem o wyrażenie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 

apteki ogólnodostępnej w związku z prowadzonym odwróconym łańcuchem dostaw oraz 

skierowano pięć pism do organów ścigania dotyczących odwróconego łańcucha dostaw.  

W roku 2015 r. skierowano trzy pisma do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Kieleckiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej o zajęcie stanowiska dotyczącego prowadzenia 

przez aptekę odwróconego łańcucha dostaw, w trzech przypadkach wystąpiono z pismem 

do Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej o wyrażenie opinii w sprawie cofnięcia 

zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w związku z prowadzonym 

odwróconym łańcuchem dostaw oraz skierowano trzy pisma do organów ścigania 

dotyczących odwróconego łańcucha dostaw.  [dowód: akta kontroli str. 132] 

Zakres współpracy z samorządem aptekarskim dotyczył wydawania opinii w sprawach 

udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, wydawania opinii  

w sprawie ustanawiania lub zmiany kierowników aptek i decyzji Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego w zakresie wstrzymania lub wycofywania produktów leczniczych. 

Współpraca realizowana była poprzez udział w spotkaniach dotyczących rozwiązywania 

problemów w zakresie funkcjonowania aptek oraz w zakresie interpretacji obowiązujących 

przepisów. Do rzecznika odpowiedzialności zawodowej kierowane były zawiadomienia  

w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w pracy farmaceutów.  

 [dowód: akta kontroli str. 128-1302] 

Współpraca z Policją polegała na świadczeniu fachowej pomocy, dotyczącej problematyki 

produktów leczniczych.   [dowód: akta kontroli str. 130-132] 

                                                           
14

 Opis w pkt 1.4. i 2.3. 
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3.2. ŚWIF skierował pismo do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy 

Częstochowskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej i trzy pisma do Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej Kieleckiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej, informujące  

o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach dotyczących nielegalnego obrotu 

lekami (pierwsze pismo z 27 kwietnia 2017 r. i trzy pisma z 19 października 2017 r.),  

z prośbą o zajęcie stanowiska w opisanych sprawach i poinformowanie o podjętych 

działaniach. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Częstochowskiej Izbie Aptekarskiej 

skierował wniosek do Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Częstochowie o ukaranie 

kierownika apteki. Sąd wydał w dniu 26 października 2017 r. orzeczenie o uniewinnieniu 

kierownika apteki od stawianych zarzutów (orzeczenie prawomocne od 27 listopada  

2017 r.). W uzasadnieniu orzeczenia sąd stwierdził m.in.: 1] wydawanie produktów 

leczniczych dokonywane na podstawie zapotrzebowań wystawianych przez publiczne  

i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej nie jest działalnością hurtową, a jedynie jedną  

z trzech możliwych sposobów wydawania leków z apteki (…); 2] brak dowodów na 

zaopatrywanie się w podmiotach nieposiadających zezwolenia, 3] niewykazanie, że 

sprzedaż na zapotrzebowania spowodowała braki asortymentowe, 4] niewykazanie, że 

pozyskiwano dochody w sposób niezgodny z zasadami etyki i deontologii zawodu.  

  [dowód: akta kontroli str. 132, 170-179]     

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 

postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 r. wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie 

popełnienia przewinienia zawodowego przez kierowników trzech aptek 

  [dowód: akta kontroli str. 133, 180-187]. 

3.3. W kontrolowanym okresie nie kierowano zawiadomień do organów ścigania  

w zakresie wykrywania nielegalnego obrotu produktami leczniczymi i nie stwierdzono 

przypadków, które wymagałyby korzystania z uprawnień wynikających z art. 34b ust. 3 pkt 

4d ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej15 oraz art. 299 § 3 pkt 15 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa16 (nie prowadzono spraw wymagających 

pozyskania informacji na podstawie ww. przepisów).           [dowód: akta kontroli str. 134]                                                                  

3.4. W trakcie prowadzonych przez WIF kontroli nie stwierdzono sprzedaży produktów 
leczniczych podmiotom leczniczym zarejestrowanym na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Stwierdzone w kontrolowanym okresie takie przypadki dotyczyły 
podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie innych województw.  
 [dowód: akta kontroli str. 132] 

Spośród pięciu wojewodów, do których ŚWIF skierował pisma dotyczące sprzedaży przez 

apteki z województwa świętokrzyskiego dużych ilości produktów leczniczych na 

zapotrzebowania podmiotów (informacja nt. tych pism przedstawiona została w pkt 1.4. 

wystąpienia pokontrolnego), wojewoda śląski poinformował, że podmiot wskazany w piśmie 

ŚWIF, na wniosek prezesa tego podmiotu został przed otrzymaniem informacji od 

Wojewódzkiego Inspektora wykreślony z rejestru podmiotów wykonujących działalność 

                                                           
15 Dz. U. z 2016 r. poz. 720, ze zm. Ustawa uchylona z dniem 1 marca 2017 r. 
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm. Przepis dodany z dniem 1 marca 2017 r. 
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leczniczą. Również wcześniej nastąpiło cofnięcie/wygaszenie zezwolenia na prowadzenie 

działalności hurtowej. Spółka dokonała zmian w KRS w zakresie zmiany wspólników, 

zarządu oraz przedmiotu działalności.. Na koniec wojewoda poinformował: Na mocy art. 

111 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej17, organ prowadzący 

rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nakłada kare pieniężną, w przypadku 

produktów leczniczych wbrew przepisom art. 87 ust. 6 ustawy prawo farmaceutyczne.  

(W przypadku powzięcia informacji o zbywaniu przez podmiot wykonujący działalność 

leczniczą produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi określonemu w ust. 5, organy 

Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informują o tym właściwy organ prowadzący rejestr 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Informacja dotycząca zakupu 

produktów leczniczych nie stanowi informacji dotyczącej zbywania produktów leczniczych. 

Wojewoda kujawsko-pomorski poinformował, że podmiot, którego dotyczyło pisma ŚWIF, 

został wykreślony z rejestru podmiotów leczniczych prowadzących działalność leczniczą 

przed otrzymanie informacji od Wojewódzkiego Inspektora. Jednocześnie zgodnie  

z art. 111a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, w związku z wcześniejszymi 

zgłoszeniami o podobnej treści, na podstawie przeprowadzonej wówczas kontroli, na 

podmiot ten, decyzją wojewody, nałożona została kara pieniężna w wysokości dwukrotnej 

wartości zbytych produktów leczniczych, tj. w wysokości ponad 258 tys. zł. 

   [dowód: akta kontroli str. 165-169]   

Wojewoda świętokrzyski pismem z dnia 6 grudnia 2016 r. zwrócił się z prośbą  

o przeprowadzenie kontroli apteki szpitalnej w zakresie nabywania i zbywania produktów 

leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  

i wyrobów medycznych. W dniach 20-22 grudnia 2016 r. przeprowadzono kontrolę doraźną, 

która nie wykazała nieprawidłowości.  [dowód: akta kontroli str. 135, 249-250] 

W kontrolowanym okresie pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

przeprowadzili w 2016 r. kontrolę jednego z podmiotów prowadzących działalność 

leczniczą, w zakresie m.in. zakupu i sprzedaży produktów leczniczych. W wyniku kontroli 

nie stwierdzono nieprawidłowości.  dowód: akta kontroli str. 248] 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18 

kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 

                                                           
17

 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm. 
18   Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 



 

16 

 

 

 

 

umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego 

przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. 

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 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 

 

Kielce,         grudnia 2017 r.  

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Kielcach 
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doradca ekonomiczny 

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

 

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

Podpis Podpis 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

Tadeusz Poddębniak, doradca ekonomiczny, dnia ………. grudnia 2017 r. ………….….……….……… 

Uzgodniono z: 

Janem Woźniakiem, doradcą prawnym, dnia ……….. grudnia 2017 r. .………...........................……… 
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