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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/10 – Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje 
anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt, w tym 
towarzyszących1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Barbara Madejska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/187/2017 z 26 września 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie, ul. Brodowicza 13 (WIW lub 
Inspektorat) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Agnieszka Szewczyk-Kuta, Dyrektor (WLW lub Wojewódzki Lekarz) 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii prawidłowo sprawował nadzór nad obrotem i stosowaniem 
produktów leczniczych weterynaryjnych (PLW), nad wystawianiem recept przez lekarzy 
weterynarii oraz nad obrotem hurtowym w hurtowniach farmaceutycznych. 

Stworzone w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Krakowie warunki organizacyjne 
umożliwiały sprawowanie nadzoru farmaceutycznego nad obrotem i stosowaniem 
produktów zawierających substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe 
w leczeniu zwierząt, w tym działań organizacyjnych, w zakresie wymaganym przez 
Głównego Lekarza Weterynarii (GLW)3. W uregulowaniach wewnętrznych WIW 
uwzględniono zmiany wprowadzone od 8 lutego 2015 r. w art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Prawo farmaceutyczne)4.  

Kontrole w zakładach leczniczych dla zwierząt i hurtowniach farmaceutycznych były 
wykonywane zgodnie z opracowanymi planami kontroli i dokumentowane w protokołach 
sporządzanych według wzorów otrzymanych od GLW, na podstawie których, nie można 
jednakże jednoznacznie stwierdzić, czy kontrolą obejmowano również PLW lub produkty 
lecznicze (PL) zawierające substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające lub 
psychotropowe. W kontrolowanym okresie skutecznie egzekwowano realizację zaleceń 
pokontrolnych poprzez wystawianie decyzji i prowadzenie kontroli sprawdzających 
w zakładach leczniczych.  

W 2015 r. WIW nie zrealizował wymaganej przez GLW liczby kontroli. Pomimo powierzenia 
realizacji kontroli jednej osobie, w kolejnym roku plan kontroli zrealizowano już w pełnym 
zakresie. 

                                                      
1  Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. Badaniem objęto również działania podejmowane przez 

jednostkę kontrolowaną, zarówno przed, jak i po wskazanym terminie, o ile miały wpływ lub związek z ustaleniami stanu 
faktycznego dotyczącego okresu objętego kontrolą. 

2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

3  Instrukcje GLW stanowią ujednoliconą na terenie całego kraju podstawę sprawowania nadzoru nad obrotem i stosowaniem 
produktów weterynaryjnych. 

4  Dz.U. z 2017 r. poz. 2211. 
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W okresie objętym kontrolą WLW nie współpracował z organami administracji skarbowo-
celnej, samorządu lekarsko-weterynaryjnego i dochodzeniowo-śledczymi w zakresie 
stosowania PLW, zawierających środki odurzające lub psychotropowe oraz hormonalne. 

W ocenie NIK, w związku z wyłączeniem spod nadzoru WLW części produktów leczniczych 
weterynaryjnych, istnieje potrzeba ściślejszej współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem 
Farmaceutycznym (WIF) w zakresie nadzoru nad obrotem i stosowaniem PL o działaniu 
odurzającym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja pracy WIW 

1.1. Regulacje wewnętrzne 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały w Inspektoracie Instrukcje GLW w sprawie: 

 ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli obrotu detalicznego i ilości stosowanych 
produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-
weterynaryjnej (Instrukcja w sprawie kontroli obrotu detalicznego)5; 

 ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli hurtowni farmaceutycznych produktów 
leczniczych weterynaryjnych (Instrukcja w sprawie kontroli hurtowni)6. 

Instrukcje wydane zostały w celu ujednolicenia trybu postępowania organów Inspekcji 
w zakresie nadzoru nad: 

 obrotem detalicznym i ilością stosowanych produktów leczniczych przez lekarzy 
weterynarii oraz wprowadzeniem do obrotu i używaniem wyrobów do diagnostyki in vitro 
stosowanych w medycynie weterynaryjnej; 

 obrotem hurtowym produktami leczniczymi weterynaryjnymi; 

 wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie weterynaryjnej.  

Podstawę podejmowanych przez Inspektorat działań stanowiło rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na 
produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane 
u zwierząt (rozporządzenie w sprawie recept)7. Kontrola wystawiania recept na produkty 
i leki miała obejmować badanie i ocenę prawidłowości działania osoby wystawiającej 
receptę, natomiast kontrola stosowania produktów lub leków – badanie i ocenę 
prawidłowości działań lekarza weterynarii używającego nabytych produktów lub leków, 
wyłącznie przy wykonywaniu przez niego praktyki lekarsko-weterynaryjnej.  

Powyższe instrukcje nie przewidywały specjalnej procedury nadzoru farmaceutycznego nad 
produktami leczniczymi o działaniu odurzającym lub hormonalnym (nie dokonywały 
rozróżnienia na poszczególne grupy leków). W instrukcji w sprawie kontroli obrotu 
detalicznego w punkcie dotyczącym kontroli wystawiania recept na produkty lub leki, w pkt 3 
wyodrębniono recepty na produkty lub leki zawierające środki odurzające lub substancje 
psychotropowe. 

Zgodnie z przedmiotowymi Instrukcjami, nadzór WLW sprawowany był przy pomocy 
pracowników WIW, będących lekarzami weterynarii, posiadającymi prawo wykonywania 
zawodu na terytorium Polski. 

Według zapisów powołanych wyżej Instrukcji, czynności kontrolne miały być prowadzone na 
podstawie kwartalnych planów kontroli, zatwierdzanych przez Wojewódzkiego Lekarza. 
Liczba kontroli okresowych (corocznych) miała wynosić co najmniej 10% zakładów 
leczniczych dla zwierząt (zakład leczniczy) znajdujących się na terenie województwa. 
Prowadzono także kontrole sprawdzające, mające na celu stwierdzenie usunięcia 
ujawnionych w toku kontroli okresowych lub doraźnych nieprawidłowości bądź uchybień. 
Instrukcje przewidywały również prowadzenie kontroli doraźnych, w razie zaistnienia 

                                                      
5  Nr GLWpuf-725/018/09 z dnia 18 września 2009 r. oraz nr GLWpr-020190-2/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. 
6  Nr GLWpuf-725/017/09 z dnia 18 września 2009 r. oraz nr GLWpr-02010-1/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. 
7  Dz. U. Nr 97, poz. 891. 
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podejrzenia naruszenia warunków prowadzenia obrotu produktami wydawanymi bez 
przepisu lekarza weterynarii – na podstawie polecenia GLW lub WLW. Zakres kontroli 
w zakładach leczniczych miał obejmować m.in. obrót, obrót i stosowanie produktów 
leczniczych, wystawianie recept na produkty lub leki oraz stosowanie nabytych w aptece 
produktów i leków8 oraz wprowadzanie do obrotu i używania wyrobów do diagnostyki in vitro 
stosowanych w medycynie weterynaryjnej. 

Zakres kontroli w hurtowniach miał obejmować m.in. stan techniczny i sanitarny lokalu 
(hurtowni i pomieszczeń magazynowych) oraz przechowywanie PL, ich przyjmowanie 
i wydawanie, załadunek i transport. Kontrola obejmować miała również procedury 
prowadzenia hurtowni, sposób prowadzenia książki kontroli oraz dokumentację, w tym 
raporty kwartalne i ewidencję w zakresie nabywania i zbywania PL.  

W Instrukcjach zawarto wzory protokołów kontroli zarówno zakładów leczniczych, jak 
i hurtowni weterynaryjnych.  

WLW wyjaśniła, że otrzymała od Głównego Lekarza Weterynarii instrukcje nr GIWpr-02010-
2/2016 oraz GIWpr-0210-1/2016) i wdrożyła zawarte w nich wytyczne. Wskazała, że 
regulacje dotyczące wystawiania recept na wszystkie produkty lecznicze, w tym o działaniu 
hormonalnym, są zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania 
recept, natomiast wystawiania recept na środki odurzające, które mogą być realizowane 
wyłącznie w aptekach zawarte są w aktach wykonawczych do ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, wydawanych przez Ministra Zdrowia. Kontrole prowadzone w Zespole Nadzoru 
Farmaceutycznego są kontrolami ogólnymi, obejmującymi szeroki zakres zagadnień, które 
szczegółowo zostały określone w rozporządzeniu z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie 
nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych. WLW 
wyjaśniła również, że otrzymywała i otrzymuje od GLW polecenia przeprowadzenia kontroli, 
wedle określonego zakresu i miejsca, np. sprzedaży produktów leczniczych 
weterynaryjnych przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych 
nieuprawnionym podmiotom9, z określeniem zakresu kontroli i metod jej przeprowadzenia,  
a także dotyczące pozyskania ze wszystkich hurtowni Małopolski informacji o eksporcie 
produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu przeciwbakteryjnym10. Otrzymywała 
również „do wykorzystania służbowego i podczas kontroli zawiadomienia o zmianach 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu PLW o wycofaniu i/lub wstrzymaniu obrotu PLW 
[…]. GLW przekazuje również na podstawie danych udostępnionych przez GIF informacje 
dotyczące nielegalnych PLW […]. Wyjaśniła również, że dodatkowo wytyczne odnośnie do 
przeprowadzanych kontroli przekazywane były ustnie podczas narad, odbywających się 
w siedzibie GLW, podczas corocznych spotkań wszystkich wojewódzkich inspektorów  
ds. nadzoru farmaceutycznego z przedstawicielami GLW. 

(dowód: akta kontroli str. 254-294) 

1.2. Organizacja wewnętrzna 

Komórką organizacyjną WIW, właściwą do realizacji zadań objętych niniejszą kontrolą był – 
na podstawie Regulaminu organizacyjnego11 – zespół ds. nadzoru farmaceutycznego12, do 
zadań którego należało m.in.: 

 wykonywanie czynności kontrolnych związanych z nadzorem nad obrotem detalicznym 
i hurtowym produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami w praktyce 
weterynaryjnej; 

 współpraca z WIF w Krakowie w zakresie dokonywania obrotu detalicznego i hurtowego 
środkami farmaceutycznymi zawierającymi substancje psychotropowe i środkami 
odurzającymi oraz produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi, które są 
stosowane u zwierząt; 

                                                      
8  Prawidłowość wystawienia recepty, zgodność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją, recepty 

m.in. na produkty lub leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne leki, oznaczone symbolem 
„Rpw”. 

9  Pismo GIWpuf-7202-147/2015 z 18 grudnia 2015 r., polecające przeprowadzenie kontroli tematycznych w hurtowniach 
PLW.  

10  Pismo GIWpuf-7202-147/2015. 
11  Przyjętym do stosowania Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z 1 lutego 2016 r.  
12  Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych Zespół tworzyła jedna osoba, lekarz weterynarii, zatrudniona na stanowisku 

wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego. 
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 współpraca z właściwymi organami Państwowej Inspekcji Handlowej i innych inspekcji 
w zakresie sprawowanego nadzoru. 

(dowód: akta kontroli str. 4-11; 12-13; 14-30) 

W okresie objętym kontrolą w zespole ds. nadzoru farmaceutycznego zatrudniona była 
jedna osoba, która realizowała wszystkie kontrole, przy czym w kontrolach doraźnych 
kwalifikowanych jako trudne, uczestniczyła w zespole dwuosobowym (oddelegowywano do 
udziału pracownika WIW będącego lekarzem weterynarii). 

Zadania związane z nadzorem nad obrotem detalicznym i hurtowym PLW powierzone 
zostały – zgodnie z zakresem czynności – lekarzowi weterynarii, zatrudnionemu na 
stanowisku wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego (inspektor weterynaryjna), 
sporządzającemu również kwartalne plany kontroli zakładów leczniczych i prowadzących 
obrót detaliczny produktami leczniczymi (zadanie wynikające z Instrukcji GLW).  

Kontrole prowadzone były jednoosobowo (większość kontroli okresowych planowych oraz 
kontrole hurtowni), bądź w zespole dwuosobowym (kontrole doraźne i kwalifikowane jako 
trudne, tj. takie, w których przewidywano wystąpienie istotnych nieprawidłowości). 

(dowód: akta kontroli str. 4-11; 12-13; 14-30, 95-198 i 201-249) 

1.3. Zasady tworzenia planów kontroli 

Jako kryterium wyboru jednostek do kontroli przyjęto od 2011 r. kryterium terytorialne, 
tj. usytuowanie zakładów leczniczych na terenie danego powiatu13. Nie stosowano innych 
kryteriów (np. wielkości obrotu detalicznego PLW lub ilości stosowanych w zakładzie 
leczniczym PLW lub PL o działaniu hormonalnym lub odurzającym lub ilość wystawianych 
recept o takim działaniu). 

Inspektor weterynaryjna, opracowująca plany kontroli wyjaśniła: że kryterium to pozwoli mi 
skontrolować zakłady lecznicze o zróżnicowanym profilu działalności na terenie danego 
powiatu, tj. zarówno zakłady zajmujące się małymi zwierzętami, czy towarzyszącymi oraz 
zakłady zajmujące się zwierzętami gospodarskimi oraz pozwoli na dokładne sprawdzenie 
charakterystyki zakładów danego powiatu. Ponadto, kontrolując w danym roku cały powiat 
łatwiej jest mi zapoznać się z ewentualnymi problemami dotyczącymi obrotu lekami na 
danym terenie. Ponadto lekarze weterynarii wiedząc, że kontrolowane są wszystkie zakłady 
lecznicze z danego powiatu nie czują się niesprawiedliwie wybrani (wcześniej zadawano 
pytania dlaczego akurat dany zakład leczniczy jest kontrolowany). Wybór terytorialny 
ułatwia również zaplanowanie kontroli na kolejne lata. 
WLW wyjaśniła, że proces prowadzenia kontroli opiera się przede wszystkim na 
Instrukcjach GLW […] W trakcie wszystkich kontroli okresowych sprawdzanie jest czy 
w zakładzie leczniczym dla zwierząt wystawiane są recepty na produkty lecznicze oraz 
prawidłowość i zasadność stosowania produktów leczniczych i dotyczy to wszystkich 
produktów, a nie jedynie o działaniu psychotropowym tudzież hormonalnym […]. Nie są 
prowadzone kontrole tematyczne obrotu i stosowania jednej czy kilku grup 
farmakoterapeutycznych; kontrole prowadzone są w zakresie wszystkich grup 
farmakoterapeutycznych znajdujących się w obrocie hurtowni farmaceutycznych 
weterynaryjnych i stosowanych przez kontrolowany zakład leczniczy dla zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 12-13; 73; 14-30; 5-198; 254-294, 295-298) 

Wojewódzki Lekarz wyjaśniła ponadto, że ze względu na rosnącą liczbę zadań, poszerzenie 
zakresu kontroli, ilość oraz obszar merytoryczny kontroli zwiększenie zatrudnienia 
w najbliższym czasie i wzmocnienie Zespołu o jednego pracownika byłoby celowe. 
Nie wstępowała do Wojewody Małopolskiego o zwiększenie etatów w zakresie zadań 
związanych z nadzorem farmaceutycznym, z uwagi na fakt, iż budżety na poszczególne lata 
projektowane są w systemie wskaźnikowym i nie ma zgody na zmiany w tym zakresie. 
Ponadto w bieżącym roku WIW musiał przekazać środki finansowe na odprawy emerytalne 
dla odchodzących pracowników powiatowych lekarzy wojewódzkich, co w znaczący sposób 
pomniejszyło środki na wynagrodzenia w Inspektoracie i wykluczyło zatrudnienie nowych 
pracowników, a nawet wypłaty niewielkich nagród. 

                                                      
13  Poprzednie kryterium polegało na wyborze losowym zakładów położonych na terenie całego województwa. 
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1.4. Wydatki 

Wydatki poniesione przez WIW w okresie objętym kontrolą wyniosły ogółem 109 695 tys. zł, 
w tym wydatki związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej realizującej zadania 
nadzoru farmaceutycznego 392,6 tys. zł. 

WLW wyjaśniła, że środki budżetowe dla WIW są wystarczające, jednak możliwości 
finansowe WIW nie odzwierciedlają w przyznanych wynagrodzeniach faktycznego wkładu 
pracy wojewódzkiego inspektora ds. nadzoru farmaceutycznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 76; 254-294) 

1.5. Szkolenia 

W okresie objętym kontrolą inspektor weterynaryjna uczestniczyła w ośmiu szkoleniach, 
w tym dotyczących m.in. „Instrukcji GLW w sprawie przeprowadzania kontroli w hurtowniach 
farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, zakładach leczniczych dla 
zwierząt oraz podmiotach prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi 
weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC)”, „Racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych weterynaryjnych […]” i „Kontroli hurtowni farmaceutycznych 
produktów leczniczych weterynaryjnych oraz zakładów leczniczych dla zwierząt”. 

(dowód: akta kontroli str. 76-77) 

1.6. Dostosowanie uregulowań wewnętrznych do zmiany 
ustawy Prawo farmaceutyczne 

Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne została uwzględniona w instrukcji GLW, stosowanej 
w Inspektoracie, której celem było ujednolicenie trybu postępowania organów Inspekcji 
Weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów 
leczniczych przez lekarzy weterynarii oraz wprowadzeniem do obrotu i używaniem wyrobów 
do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej. Wskazano, że czynności 
kontrolne wojewódzki inspektor weterynaryjny dokonuje zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
farmaceutyczne, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością 
stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych14. W uregulowaniach wewnętrznych 
WIW uwzględniono zmiany wprowadzone od 8 lutego 2015 r. w art. 118 ust. 2 ustawy 
Prawo farmaceutyczne. 

(dowód: akta kontroli str. 4-9, 15) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie organizacji pracy Inspektoratu nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W okresie objętym kontrolą obowiązujące uregulowania wewnętrzne w Inspektoracie 
umożliwiały realizację zadań związanych z nadzorem nad obrotem i stosowaniem PL i PLW. 
W uregulowaniach wewnętrznych WIW uwzględniono zmiany wprowadzone od 8 lutego 
2015 r. w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Kontrole w zakładach leczniczych 
dla zwierząt i hurtowniach farmaceutycznych były wykonywane zgodnie z opracowanymi 
planami kontroli, według wzorów otrzymanych od GLW i w ustalonym w nich zakresie, 
wynikającym z instrukcji w sprawie kontroli obrotu detalicznego i instrukcji w sprawie kontroli 
hurtowni. Tym samym WLW zastosował się do otrzymanych wytycznych GLW. W trakcie 
planowania kontroli stosowano wyłącznie kryterium terytorialne, nie planując kontroli 
tematycznych, w tym kontroli obrotu PLW o działaniu odurzającym, psychotropowym, 
anabolicznym lub hormonalnym.  

  

                                                      
14  Dz. U., Nr 84, poz. 511, dalej: rozporządzenie w sprawie nadzoru. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 
zawierających substancje anaboliczne, hormonalne, 
odurzające lub psychotropowe oraz nad wystawianiem 
recept na takie produkty 

2.1. Podmioty funkcjonujące na terenie województwa 
małopolskiego 

Na terenie Małopolski zarejestrowanych było – odpowiednio wg stanu na 1 stycznia 2015; 
31 grudnia 2015 i 2016 oraz 30 czerwca 2017 r. – 437, 435, 455 i 459 zakładów 
leczniczych, w tym dwa zakłady (w każdym z wymienionych okresów) posiadające profil 
działalności na wyłącznie zwierzęta gospodarskie. 

WIW nie posiadał innych informacji na temat rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, 
tj. danych o liczbie zakładów o profilu „zwierzęta i towarzyszące” oraz „zwierzęta 
towarzyszące”, z uwagi na fakt, iż informacje na temat świadczonych usług znajdują się 
w uchwałach wydawanych przez Okręgowe Izby Lekarsko-weterynaryjne. Inspektorat 
posiadał jedynie informacje odnośnie do profilu działalności zakładów, które były objęte 
kontrolą.  

Inspektor weterynaryjna oświadczyła, że profil leczenia może zostać zmieniony przez 
kierownika zakładu leczniczego w trakcie prowadzenia działalności, a fakt ten powinien być 

zgłoszony do Okręgowej Izby Lekarsko-weterynaryjnej. 

W okresie objętym kontrolą funkcjonowało na terenie Małopolski sześć hurtowni 
farmaceutycznych PLW oraz jedna komora przeładunkowa. 

2.2. Plany kontroli 

W latach 2015-2017 (I półrocze) zaplanowano odpowiednio15: 

 7, 7 i 4 kontrole obrotu hurtowego w hurtowniach PLW; 

 44, 31 i 2 obrotu detalicznego w zakładach leczniczych; 

 44, 31 i 2 stosowania PLW; 

 40, 29 i 2 stosowania PL; 

 40, 29 i 2 wystawiania recept przez lekarzy weterynarii; 

 40, 31 i 2 utylizacji PLW/PL w zakładach leczniczych; 

 6, 0 i 3 utylizacji PLW w hurtowniach. 

Plany kontroli na poszczególne lata okresu objętego kontrolą sporządzane były 
podmiotowo. Planowano liczbę podmiotów, nie planowano natomiast ich zakresu. Nie było 
w nich zapisów o planowanej liczbie podmiotów do skontrolowania pod względem obrotu, 
stosowania, wystawiania recept i utylizacji PLW o działaniu odurzającym lub hormonalnym. 
W związku z faktem, iż Inspektorat przyjął, jako kryterium prowadzenia kontroli, kryterium 
terytorialne, w planach kontroli, zaakceptowanych przez GLW, nie stosowano zasady, iż  
¾ wybranych do kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt według danego profilu 
działalności. WLW, jak wyjaśniła inspektor weterynaryjna, nie posiadał informacji na temat 
profilu prowadzonej przez dany zakład leczniczy dla zwierząt (w podziale na „wyłącznie 
zwierzęta gospodarskie” lub „zwierzęta gospodarskie i towarzyszące”, do czasu objęcia 
danej jednostki do kontroli. Informacje takie posiada Małopolska Izba Lekarsko-
Weterynaryjna, do której każdy kierownik zakładu leczniczego podaje informacje, która 
wydaje stosowne uchwały. Ponadto, – jak wyjaśniła inspektor weterynaryjna – każdy 
kierownik zakładu leczniczego może zmienić profil leczenia w trakcie prowadzenia 
działalności, a fakt ten zgłasza do Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej”. 

Jak wyjaśniła inspektor weterynaryjna, w roku 2016 został zmieniony system sporządzania 
planów, z formy papierowej na formę elektroniczną. Plany kontroli zakładów leczniczych dla 
zwierząt miały być robione kwartalnie. Zaplanowane zostały 42 kontrole zakładów 
leczniczych dla zwierząt, ale podczas wykonywania kontroli i wpisywania kontroli w nowy 

                                                      
15  Plany podmiotowe, zawierające m.in. nazwę zakładu leczniczego/hurtowni, wraz z jej adresem. 
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system elektroniczny nieświadomie usunęłam kontrole z planu. Były to kontrole, które 
pomimo zaplanowania nie zostały wykonane, np. z powodu zawieszenia lub zamknięcia 
działalności. Plany te więc były na bieżąco zmieniane i ilość planowanych kontroli 
zmniejszyła się w systemie elektronicznym i ostatecznie pokryła z ilością wykonanych 
kontroli. Zmiany te były na bieżąco weryfikowane przez Główny Inspektorat Weterynarii. 
Podczas kontroli NIK przedstawiłam w formie papierowej zmniejszoną ilość kontroli 
planowanych, gdyż przez błędne ich umieszczenie w systemie nie mogłam podać 
prawidłowej ich liczby. Nieprawidłowość ta wyniknęła z nieznajomości nowego systemu oraz 
niezamierzonego błędu. 

2.3. Kontrole 

Spośród zaplanowanych wyżej kontroli zrealizowano w latach 2015-2017 (I półrocze) 
odpowiednio: 

 w hurtowniach i komorze: 7, 8 (dodatkowa kontrola doraźna zlecona przez GLW) i 4. 
W każdej z kontroli dokonano oceny m.in. sposobu przechowywania produktów 
zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe; 

 w zakładach leczniczych: 32 (73% zaplanowanych kontroli, w tym: jeden zakład o profilu 
działalności „wyłącznie zwierzęta gospodarskie”; 19 zakładów: „zwierzęta gospodarskie 
i towarzyszące” oraz 12 zakładów: „zwierzęta towarzyszące”); 33 (101%, w tym: jeden 
zakład „zwierzęta wyłącznie gospodarskie; 16 – „zwierzęta gospodarskie 
i towarzyszące” oraz 16 – „zwierzęta towarzyszące”) i 2 (100% – „zwierzęta 
towarzyszące”). 

Wszystkie kontrole zakładów leczniczych prowadzono m.in. na podstawie: § 4 pkt 2 lit. g 
rozporządzenia w sprawie nadzoru oraz § 12 ust. 3 w zw. z § 1 pkt 4 rozporządzenia 
w sprawie wystawiania recept. Wymienione przepisy zostały wyszczególnione we wzorze 
protokołu kontroli okresowej otrzymanego od GLW, jako podstawa prawna prowadzonych 
czynności. 

(dowód: akta kontroli str. 14-53; 57-63; 70-72; 78-80) 

Szczegółowa analiza wszystkich protokołów kontroli (75) przeprowadzonych w okresie 
objętym kontrolą, zarówno w zakładach leczniczych, jak i w hurtowniach, wykazała, że: 
1. Na podstawie protokołów kontroli, zgodnych ze wzorem wynikającym z instrukcji 

przekazanych przez GLW, nie wynikało, że kontrolą obejmowano PLW/PL zawierające 
substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające lub psychotropowe. W analizowanych 
protokołach nie było zapisów wskazujących jaki był zakres kontroli i jakie konkretnie 
PLW/PL objęto kontrolą (leki wskazywane były tylko w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, np. w zakresie ich przechowywania16). Wszystkie kontrole obejmowały 
swoim zakresem wymogi wskazane w Instrukcjach GLW. We wszystkich kontrolach 
badaniem objęto sposób przechowywania PL/PLW. Nieprawidłowości w tym zakresie 
stwierdzono w czterech kontrolach. W protokołach brak było zapisów dotyczących 
według jakich kryteriów dobierano rodzaje i ilość PLW/PL do kontroli ich stosowania 
i zapisów dotyczących ich dawkowania.  
Zgodnie z wyjaśnieniami inspektora weterynaryjnego, kryterium doboru leków do kontroli 
ich stosowania stanowił fakt, iż znajdowały się one w obrocie detalicznym, miały 
kategorię dostępności Rp i były najczęściej stosowanymi lekami (leki 
przeciwpasożytnicze oraz antybiotyki w tabletkach). 

2. W trzech zakładach leczniczych stwierdzono stosowanie PL przeznaczonych dla ludzi 
nabywane w aptece na podstawie recept. W związku z istnieniem odpowiednika 
weterynaryjnego, nakazano w tych przypadkach w trybie natychmiastowym stosowania 
produktów PL17. 

3. Ilość leków do kontroli ich obrotu i stosowania w ramach danej kontroli ustalana była 
w zależności od ilości PLW będących na stanie zakładu leczniczego oraz analizy ryzyka. 
Jak wyjaśniła inspektor weterynaryjna, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w obrocie na podstawie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, kontroli poddawane były 

                                                      
16  Analiza protokołów kontroli wykazała, że w trakcie czynności kontroli poddano PL/PLW o nazwach m.in.: Gentamycin 

(antybiotyk), Encorton (hormon), Duomox (antybiotyk), Tramal (lek odurzający), Amitriptylinum (lek psychotropowy); 
Vetaketam (lek odurzający), Sedazin (lek odurzający), Domirot (lek psychotropowy 

17  Dot. Gentamycin, Metronizadol, Dalacin, Furosemidum i Encorton.  
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wszystkie PLW, będące z zakładzie leczniczym. Gdy dokumentacja i rozchód 
prowadzony był prawidłowo, dokładnie kontrolowane pod względem ilości były PL, 
których obrót był największy i najczęstszy. Natomiast zawsze wszystkie PL, będące na 
stanie zakładu leczniczego, kontrolowane były w kierunku terminu ważności. 

4. WIW nie badał obrotu i stosowania PLW o działaniu odurzającym i psychotropowym. 
W trakcie prowadzonych kontroli WIW sprawdzał czy kontrolowany zakład posiada 
zgodę WIF na posiadanie produktów zawierających środki odurzające i substancje 
psychotropowe, czy prowadzi książkę kontroli rozchodu produktów o działaniu 
odurzającym lub psychotropowym. W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono 
nieprawidłowości w powyższym zakresie.  

5. Kontrola wystawiania recept na produkty i leki, obejmowała badanie i ocenę 
prawidłowości działania osoby wystawiającej receptę oraz kontrolę stosowania 
produktów lub leków. Zgodność danych umieszczonych na receptach z prowadzoną 
dokumentacją oraz prawidłowość wystawienia recepty odnotowywano poprzez 
zamieszczenie znaku "X” w rubryce na protokole oraz zamieszczano informacje 
w części opisowej. Zgodnie z wyjaśnieniami inspektora weterynaryjnego w trakcie 
kontroli dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej – na podstawie opisu wizyty leczonego 
zwierzęcia, zastosowanych leków PLW oraz rozpoznania choroby można skontrolować, 
czy recepta wystawiona w tym przypadku na dany lek była wystawiona prawidłowo 
(zasadnie); jak wyjaśnił wojewódzki inspektor ds. nadzoru farmaceutycznego: 
wystawianie recept na PL oraz stosowanie tych produktów w zakładach leczniczych 
kontrolowane jest rutynowo podczas kontroli okresowych, co jest zawarte 
w obowiązującym wzorze protokołu kontroli18. W protokołach kontroli prowadzonych 
w badanym okresie, nie odnotowano przypadku niewpisania przez lekarza weterynarii 
faktu wystawienia recepty na PL do dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej19.  

6. W obowiązujących w okresie objętym kontrolą procedurach nie określono według jakich 
zasad dokonywano wyboru PLW do weryfikacji stanów magazynowych z kartotekami. 
Nie wskazano również, aby pewne grupy PLW miały większą częstotliwość kontroli od 
innych. We wszystkich kontrolach przeprowadzonych w badanym okresie sprawdzono 
posiadanie umowy na unieszkodliwianie odpadów i dokonano weryfikacji stanów 
magazynowych z kartotekami PLW. W jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowość 
polegającą na braku spisu kontrolnego stanu magazynowego, a w kolejnych dwóch na 
niezgodności stanów magazynowych z kartotekowymi. 
Wyjaśniając zasady, wg jakich dokonywano wyboru PLW do weryfikacji stanów 
magazynowych z kartotekowymi, inspektor weterynaryjna wyjaśniła, że PLW o działaniu 
psychotropowym lub odurzającym kontroluje nadzór farmaceutyczny. PLW o działaniu 
hormonalnym do kontroli wybierane są te, które są najczęściej stosowane. 
Nie traktowano tych produktów w jakiś szczególny sposób, bowiem kryterium wyboru 
zakładu leczniczego do kontrolowania był terytorialny; wśród produktów hormonalnych 
kontrolowane były m.in. Forthyron i Provera, a kontrole w tym zakresie nie wykazały 
nieprawidłowości w obrocie oraz w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. 

7. Kontrole prowadzone były jednoosobowo lub w dwuosobowym zespole, co uzależnione 
było – zgodnie z wyjaśnieniami inspektora weterynaryjnego – od skali trudności kontroli: 
we dwie osoby prowadzono większość kontroli doraźnych lub trudnych, w których 
przewidywano wystąpienie problemu, pozostałe kontrole (planowane, okresowe) 
prowadziłam sama. 

8. Przeprowadzone przez WIW kontrole w hurtowniach wykazały, że wszystkie posiadały 
umowy z zakładem utylizacji. Nie prowadzono odrębnych kontroli w zakresie utylizacji. 
Przedmiotem kontroli, zgodnie ze wzorem protokołu kontroli, był jedynie fakt posiadania 
umowy na utylizację. W protokołach kontroli brak było zapisów dotyczących rozliczania 
nabycia przez hurtownię konkretnych PLW o działaniu hormonalnym, odurzającym 
i psychotropowym i ich sprzedaży oraz zapisów o weryfikacji stanów magazynowych 
i kartotekowych PLW o takim działaniu. W trzech kontrolach stwierdzono rozbieżności 

                                                      
18  M.in. dokumentacja w odniesieniu do każdej transakcji PLW wydawanych na recepty, prawidłowość prowadzenia obrotu, 

prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wykonywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych; kontrola 
wystawiania recept na produkty i leki; recepty na produkty i leki do stosowania u zwierząt, których tkanki i produkty mogą 
być przeznaczone do spożycia przez ludzi; recepty na produkty lub leki zawierające środki odurzające lub substancje 
psychotropowe lub inne leki oznaczone symbolem „Rpw”; prowadzenie książki kontroli. 

19  Przeprowadzenie tych czynności dokumentowano poprzez zamieszczenie „X” w odpowiednich pozycjach protokołu kontroli. 
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w zestawieniach sprzedaży PL z ilością zaraportowana w kwartalnych raportach. 
Inspektor weterynaryjny wyjaśniła, że przy rejestracji, kierownik zakładu leczniczego 
musi przedłożyć umowę o odbiór odpadów, w tym odpadów medycznych. Dodatkowo, 
przy każdej kontroli okresowej proszę o pokazanie ww. umowy oraz karty odbioru 
odpadów medycznych; w części zakładów leczniczych przeterminowane produkty 
weterynaryjne oddawane są do aptek. W hurtowniach weterynaryjnych dodatkowo 
kontrolowane jest miejsce składowania leków przeterminowanych, czy uszkodzonych 
oraz zgodność procedur ze stanem faktycznym. W jednym z kontrolowanych protokołów 
stwierdzono lek przeterminowany i nakazano przekazanie go do utylizacji. 

9. W dwóch protokołach kontroli stwierdzono nazwy leków psychotropowych (kontrole 
w 2015 r.20. W 11 skontrolowanych zakładach leczniczych nie stwierdzono 
nieprawidłowości. W pozostałych 64 przypadkach stwierdzono niezgodności 
(nieprawidłowości), polegające m.in. na braku dokumentacji obrotu detalicznego; brak 
spisu kontrolnego stanu magazynowego; brak uchwały Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
zmieniającej osobę na stanowisku kierownika zakładu leczniczego; obecność PL 
przeznaczonych dla ludzi (Metronizadol, Dalacin, Furosemidum, Gentamycin, Encorton); 
brak wpisu w książce leczenia zwierząt gospodarskich, z których tkanki i produkty 
przeznaczone są do spożycia przez ludzi numeru kolczyka leczonych krów; brak 
pojedynczych wydruków dotyczących leczenia zwierząt (królików); przechowywanie 
produktów (Mastiject, Fungidermin, Biotropina, Unguentum) w innej temperaturze niż 
wymagana przez podmiot odpowiedzialny; obecność produktów przeterminowanych 
(Clavubacin, Synergal, Tarcefal); brak termometrów w gabinecie czy lodówce; 
niezgodność stanu magazynowego z kartotekowym (Milprazon, Milbemax, Oridermyl); 
stwierdzono również w jednym przypadku nieprawidłowe przechowywanie PLW 
o działaniu psychotropowym (Vetakem, Sedazin, Domitor). 

10. Do podmiotów kontrolowanych skierowano zalecenia dotyczące m.in.: sporządzenia 
w trybie natychmiastowym spisu kontrolnego stanu magazynowego i kartotekowego 
PLW; wyposażenia gabinetu i lodówki w termometr; założenia książki leczenia zwierząt 
gospodarskich i sumienne jej prowadzenia; przesłania do siedziby WIW brakującej 
uchwały Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; wpisywania danych umożliwiających pełną 
identyfikację leczonego zwierzęcia i zutylizowania przeterminowanych produktów. 
W sześciu przypadkach wydano decyzję nakazującą wykonanie działań. Z wyjaśnień 
pracownika przeprowadzającego kontrole wynika, że decyzje były wydawane 
w przypadku zupełnego braku dokumentacji. Termin miesięczny wydawany był 
w momencie, kiedy trzeba było dosłać jakiś dokument do siedziby WIW. Niezawieranie 
w protokołach zakładów leczniczych terminów wykonania zaleceń wynikało m.in. z faktu, 
iż były to uchybienia o małym znaczeniu. Zakłady lecznicze, którym wydawano decyzje 
nakazujące wykonanie zaleceń poddawane były kontrolom sprawdzającym, które we 
wszystkich przypadkach potwierdziły wykonanie decyzji. 

11. Kontrole doraźne przeprowadzane były m.in. na zlecenie GLW; na prośbę Małopolskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej; po stwierdzeniu dodatniego wyniku w próbce mięśni na 
pozostałość antybiotyków i chemioterapeutyków u świń ubitych na terenie powiatu 
proszowickiego; po otrzymaniu informacji od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 
w Opolu. Kontrole doraźne zlecane przez GLW dotyczy obrotu PLW o działaniu 
przeciwbakteryjnym. 

12. Kontrole hurtowni w siedmiu przypadkach nie stwierdziły uchybień (nieprawidłowości). 
W pozostałych 12 stwierdzono uchybienia polegające m.in. na braku w wydruku raportu 
kwartalnego numeru EAN; niewpisanie w protokole wydania PL oraz w procedurach 
obowiązujących w hurtowni czasu transportu; rozbieżnościach w zestawieniach 
sprzedaży przeciwustrojowych PL w porównaniu do ilości wykazanych w raportach; 
braku opakowań PL o nazwie Suprelorin Implant a 4,7 mg; obecności 
przeterminowanego produktu (Chito-Derm); niewłaściwym przechowywaniu PL 
(niezachowanie wymaganej odległości od ściany); braku na fakturach sprzedaży 
imiennych pieczątek kierowników zakładów leczniczych. Kontrole doraźne 
w hurtowniach w 2016 r. prowadzone były na zlecenie GLW, a ich zakres obejmował: 
obrót antybiotykami, z uwzględnieniem raportów kwartalnych przekazywanych do GLW; 
prawidłowość raportowania środków przeciwdrobnoustrojowych, stosowania produktu 

                                                      
20  WIF-NF.9141.2.1.2015 (Tramal, Amitriptylinum) i WIW-NF.9141.2.3.2015 (Vetaketam, Sedazin i Domirot). 
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hormonalnego o nazwie Suprelorin. W ramach kontroli hurtowni weryfikowano 
przechowywanie PLW, załadunek, przeładunek i transport; sprawdzano również 
procedury funkcjonowania placówki, w tym w szczególności: rejestracji zwracanych PLW 
i reklamacji; zasady i tryb sporządzania protokołu przyjęcia lub wydania PLW. 

13. Wydane zalecenia dotyczyły: przesłania do siedziby WIW raportu kwartalnego oraz 
podpisanie procedur przez kierownika hurtowni; wpisania daty transportu PL; w trybie 
natychmiastowym poddania utylizacji przeterminowanego produktu; wyjaśnienia 
zaistniałych niezgodności pomiędzy ilością sprzedanych produktów a raportami 
kwartalnymi wysłanymi do GLW; zwrócenia się do kierowników zakładów leczniczych 
o potwierdzanie odbioru PL pieczątkami imiennymi z podpisem. 

Analiza 19 protokołów kontroli hurtowni farmaceutycznych wykazała, że kontrola sposobu 
przechowywania PL zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, 
dokumentowana była poprzez zaznaczanie „X” w odpowiednich kolumnach formularza 
protokołu kontroli (w 2015 r. dział II, pkt 2 G „Pomieszczenia lub miejsca przeznaczone do 
przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów I-R”, 
a w 2016 r. dział II, pkt 2 B „Pomieszczenia lub miejsca przeznaczone do przechowywania 
produktów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe),  
tj. „P-pozytywne”, „WP-wymaga poprawy”, „N-negatywne” i „ND-nie dotyczy” oraz 
zamieszczając ewentualne dodatkowe informacje w części opisowej protokołu. Tak samo 
dokumentowano kontrole załadunku i transportu w sposób gwarantujący identyfikację PL 
oraz identyfikację nadawcy i odbiorcy (bez wyodrębnienia środków odurzających lub 
substancji psychotropowych. W protokołach kontroli dokumentowano badanie 
prowadzonych postepowań z PL będących przedmiotem reklamacji, przy czym wzór nie 
przewidywał wyodrębnienia badania zwracanych PL o działaniu odurzającym lub 
psychotropowym. 

(dowód: akta kontroli str. 95-198 i 201-249) 

WLW wyjaśniła, że nie pozyskiwano od WIF informacji o zakładach leczniczych, które 
otrzymywały od WIF zgodę na zakup i stosowanie środków odurzających 
i psychotropowych, gdyż nadzór nad obrotem w/w środkami w całości znajduje się 
w kompetencji WIF. Nie pozyskiwano również od GIF informacji o zakładach leczniczych dla 
zwierząt zakupujących największe ilości produktów leczniczych o działaniu odurzającym, 
gdyż nadzór nad tymi środkami nie leży w kompetencji WLW. Nadzór nad tymi produktami 
w całości sprawowany jest przez Inspekcję Farmaceutyczną. W zakresie substancji 
o działaniu hormonalnym również nie pozyskiwano takich informacji, ale ich brak nie 
utrudnia bieżącej pracy WIW, ponieważ powyższe produkty lecznicze są objęte kontrolą 
w zakładzie leczniczym na równi ze wszystkimi innymi. Nie pozyskiwano również z hurtowni 
PLW danych o nabywanych PLW o działaniu odurzającym, gdyż – zgodnie z wyjaśnieniami 
WLW – nadzór nad obrotem hurtowym produktami zawierającymi środki odurzające lub 
substancje psychotropowe sprawuje GIF, a w zakresie nadzoru WLW, zgodnie z zapisami 
Instrukcji GLW, pozostaje jedynie sprawdzenie czy hurtownia ma zezwolenie na obrót tymi 
produktami oraz wskazania osoby odpowiedzialnej. Ponadto wyjaśniła, że nadzór nad 
pozostałymi PLW sprawowany jest przez WLW całościowo, bez wyszczególniania grup 
farmakologicznych, ponieważ wymogi w zakresie obrotu i stosowania dla wszystkich grup 
(w tym o działaniu hormonalnym) są jednakowe. Wymiana informacji w tym zakresie z GLW, 
innymi WLW, jak i samymi hurtowniami, jest prowadzona i wykorzystywana w bieżącym 
nadzorze. WLW nie pozyskiwała również „specjalnych danych od WIF czy aptek z obszaru 
swojego działania”.  

Nie kontrolowano Książki środków odurzających i substancji psychotropowych, ponieważ – 
jak wyjaśniła inspektor weterynaryjna – WMLW nie ma kompetencji do jej kontrolowania. 

2.4. Odwrócony łańcuch dystrybucji 

Wojewódzki Lekarz wyjaśniła, że nie stwierdzono istnienia zjawiska „odwróconego łańcucha 
dystrybucji […]. PW nie podlegają refundowaniu. Zakład leczniczy dla zwierząt po 
dokonaniu zakupu PLW w hurtowni może prowadzić nimi obrót jedynie w ramach 
działalności zakładu leczniczego. 
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W protokołach kontroli z lat 2015-2017 (I półrocze) nie umieszczano informacji 
wskazujących na stwierdzenie bądź podejrzenie wystąpienia zjawiska tzw. „odwróconego 
łańcucha dystrybucji”.  

Wyjaśniając czy prowadzone kontrole wskazywały na możliwość wystąpienia 
tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji” w PLW, w szczególności o działaniu odurzającym 
lub hormonalnym, inspektor weterynaryjna wyjaśniła: Nie, bo z powodu tego, że obrót tym 
PLW może odbywać się na podstawie ustawy o narkomanii, gdzie znajdują się sankcje 
karne i lekarze weterynarii nie ryzykują nielegalnego obrotu, a nadzór nad obrotem 
hurtowym oraz w zakładach leczniczych nad substancjami psychotropowymi i odurzającymi 
ma WIF, WLW na podstawie protokołów2.5. i Instrukcji wydanych przez GLW, kontrolując 
obrót PLW sprawdza środki psychotropowe lub odurzające jedynie w dokumentacji 
lekarsko-weterynaryjnej, natomiast ścisły rozchód2.6. tych produktów oraz książka kontroli 
należy do nadzoru farmaceutycznego. Wyjaśniła również, że kontrola w zakresie utylizacji 
PLW/PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym (przeterminowanych, uszkodzonych, 
wycofanych z obiegu, etc.) w kontrolowanych podmiotach polegała na sprawdzeniu czy 
podmiot posiada zawartą umowę z zakładem utylizacyjnym. Wyjaśniła także, że kierownik 
rejestrując zakład musi przedłożyć umowę o odbiór odpadów (w tym odpadów 
medycznych). Dodatkowo, przy każdej kontroli okresowej proszę o pokazanie ww. umowy 
oraz karty odbioru odpadów medycznych; w części zakładów leczniczych przeterminowane 
produkty weterynaryjne oddawane są do aptek. W hurtowniach leków weterynaryjnych 
dodatkowo kontrolowane jest miejsce składowania leków przeterminowanych, 
czy uszkodzonych oraz zgodność procedur ze stanem faktycznym. 

2.5. Współpraca z Inspekcją Farmaceutyczną  

WLW wyjaśniła także, że porozumienie z 27 maja 2009 r. zawarte pomiędzy GLW a GIF nie 
wpłynęło szczególnie na organizację pracy i realizacji kontroli przez WIW. Podczas kontroli 
okresowych zakładów leczniczych dla zwierząt kontroluje obrót wszystkimi produktami 
leczniczymi weterynaryjnymi oraz produktami leczniczymi. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości dotyczących obrotu środkami psychotropowymi i odurzającymi informował 
WIF, już przed podpisaniem w/w porozumienia. Przekazanie w/w informacji odbywa się na 
podstawie obowiązującego prawa. Nadzór WIF obejmuje zarówno produkty lecznicze 
zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, jak i zawierające produkty 
lecznicze weterynaryjne. Zgodnie z zapisami art. 44 ust. 2a ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii […] zezwolenie na prowadzenie hurtowni środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 wydaje Główny Inspektor Farmaceutyczny i to 
on sprawuje nadzór nad obrotem hurtowym tymi środkami lub substancjami. Na podstawie 
art. 42 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zgodę na posiadanie i stosowanie 
w celach medycznych środków odurzających lub substancji psychotropowych przez zakład 
leczniczy dla zwierząt wydaje i nadzór sprawuje WIF. WIF na podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 236) 
sprawuje także kontrolę nad utylizacją środków odurzających, substancji psychotropowych 
w zakładach leczniczych dla zwierząt, którym udzielił zgody na posiadanie tych środków 
i substancji w celach medycznych. Porozumienie z dnia 27 maja 2009 r. zostało zawarte na 
poziomie centralnych organów administracji państwowej, jakimi są GIF i GIW i nie zawiera 
zapisów przenoszących postanowienia tego porozumienia na poziom niższy, 
tj. województw, nie zawiera również jakichkolwiek wskazań do zawierania porozumień czy 
współpracy na tym poziomie. WLW nie otrzymał również od GLW upoważnienia czy 
polecenia zawarcia jakiegokolwiek porozumienia z WIF. Należy jednak wspomnieć, 
iż podczas kontroli okresowych w zakładach leczniczych dla zwierząt WLW, mimo iż nie ma 
takiego obowiązku, dla pełnej informacji o stosowanych lekach, sprawdza, czy zakład 
stosowną zgodę posiada oraz czy dopełnia obowiązków w zakresie posiadania książki 
kontroli rozchodu produktów o działaniu odurzającym lub psychotropowym, opieczętowanej 
i zatwierdzonej przez WIF. O ewentualnych nieprawidłowościach powiadamiany jest organ 
nadzorujący ten obszar. 

Inspektor weterynaryjna wyjaśniła, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadków 
stwierdzenia nieprawidłowości w obrocie produktami psychotropowymi oraz odurzającymi 
i WLW nie wysyłał zawiadomień do WIF. 
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Zgodnie z przedmiotowym porozumieniem (§ 12), GIF i GLW wyznaczają swoich 
przedstawicieli odpowiedzialnych za bieżące kontakty i koordynację działań objętych 
porozumieniem zgodnie z załącznikiem do porozumienia21. 

(dowód: akta kontroli str. 254-294; 295-298 i 299-302; 303-304) 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym, do zadań zespołu ds. nadzoru farmaceutycznego 
należała m.in. współpraca z Inspekcją farmaceutyczną w zakresie nadzoru nad obrotem 
środkami psychotropowymi oraz współpraca z organami Okręgowej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej (w zakresie obrotu stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych 
w zakładach leczniczych). 

WLW wyjaśniła, że w latach 2015-2017 nie było wspólnych kontroli WLW wraz 
z przedstawicielami WIF. W dniu 4 stycznia 2017 r. WLW otrzymał od Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Chrzanowie pismo zawierające informację, że Małopolski WIF wydał zgodę 
na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu 
jako produkty lecznicze, zawierające środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N, lub 
substancje psychotropowe grup II-P, II-P i IV-P dla jednej z przychodni weterynaryjnej. W/w 
zgoda zawierała znaczne ilości następujących produktów: Mortibal-150 opakowań, 
Ketamina 100 opakowań, Bioketan – 10 opakowań […]. Wojewódzki inspektor ds. nadzoru 
farmaceutycznego najpierw skontaktowała się z kierownikiem hurtowni PLW, w której ww. 
zaopatruje się ww. przychodnia w celu wyjaśnienia powyższej sytuacji, a następnie 
przeprowadziła kontrolę okresową, która wykazała, że od stycznia do września 2017 r. 
przychodnia zakupiła dwa opakowania Morbitalu oraz jedną butelkę Ketaminy a 10 ml. 
Kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt wyjaśniła, że duże ilości w/w produktów 
umieszczone we wniosku składanym do WIF były wynikiem błędu, a zakup i zużycie ww. 
preparatów nie przekracza standardowo wykorzystywanych ilości, co potwierdzały faktury 
zakupu PL oraz dokumentacja lekarsko-weterynaryjna. 

(dowód: akta kontroli str. 254-294) 

W ocenie WLW nadzór nad obrotem i stosowaniem PL o działaniu odurzającym oraz 
wystawianiem przez lekarzy weterynarii recept na PL, jak również stosowaniem w/w 
produktów u zwierząt w całości powinien być przekazany organom inspekcji weterynaryjnej. 
Podczas kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt oraz hurtowni produktów 
weterynaryjnych, WLW mógłby całościowo kontrolować i egzekwować w przypadku 
zaistniałych nieprawidłowości obrót wszystkimi PLW. Obecne prawo, które wyłącza spod 
nadzoru WLW część produktów leczniczych weterynaryjnych powoduje, iż przekazywanie 
informacji pomiędzy WLW a WIF wydłuża rozwiązanie problemów oraz wymaga 
zaangażowania większej liczby pracowników do rozpoznania i zakończenia sprawy spornej. 

(dowód: akta kontroli str. 254-294 i 303-304) 

Inspektor weterynaryjna wyjaśniła, że WIF podczas kontroli aptek i wystawianych recept 
w razie podejrzenia o jakiekolwiek nieprawidłowości powinien poinformować w ramach 
współpracy WLW, który może wykonać kontrolę potwierdzającą zasadność wystawienia 
danej recepty na podstawie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, będącej u lekarza 
weterynarii. Możliwe byłyby również wspólne kontrole, do których dochodziło w latach nie 
objętych kontrolą NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 254-294 i 303-304) 

MWLW ustalił w toku kontroli doraźnych zakładów leczniczych zleconych przez NIK w trybie 
art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 22, że: 

1. W zakładzie leczniczym obsługującym fermę zwierząt gospodarskich: 

 kierownik zakładu posiadał decyzję Małopolskiego Inspektora farmaceutycznego 
w Krakowie na posiadanie i stosowanie w celach medycznych PL zawierających środki 
odurzające lub substancje psychotropowe; 

 według oświadczenia lekarza weterynarii – kierownika zakładu leczniczego zwierzętom 
gospodarskim oraz zwierzętom z których produkty były przeznaczone do spożycia przez 
ludzi, podawane były w celach leczniczych jedynie PLW;  

                                                      
21  Standardowa Procedura Operacyjna o współpracy pomiędzy Departamentem Inspekcji ds. Wytwarzania GIF i GLW, będąca 

dokumentem wewnętrznym GIF. 
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej ustawa o NIK. 
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 na fermie nie przeprowadzano zabiegów sterylizacji wolnożyjących kotów, ani kastracji 
czy sterylizacji bydła. W przypadku trzody chlewnej przeprowadzany był zabieg 
trzebienia, wykonywany w trzecim dniu życia knurka, bez użycia PL należących do 
narkotycznych lub psychotropowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu zakładu w zakresie objętym kontrolą. 

2. W zakładach leczniczych obsługujących schroniska dla zwierząt: 

 zakłady posiadały aktualne decyzje na posiadanie i stosowanie w celach medycznych 

PL zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe; 

 według oświadczenia lekarza weterynarii – kierownika zakładu leczniczego, leczonym 

zwierzętom znajdującym się w schronisku podawane były jedynie PLW.  

 kontrola dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej w obu lecznicach wykazała, że na 

receptę wypisywany był lek Euthyrox dla psów leczonych na niedoczynność. Ponadto 

w jednej lecznicy stwierdzono jeden przypadek zastosowania PL (Chlorsukcylina) 

u agresywnego psa przed zabiegiem eutanazji. Wydano zalecenia zaprzestania 

stosowania PL (Euthyrox), ze względu na fakt, iż istnieje PLW o nazwie Forthyron, który jest 

zarejestrowany do leczenia niedoczynności u psów. 

WMLW nie dokonywał podczas kontroli oceny sposobu przechowywania oraz nie kontrolował 
ilości posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych PL o działaniu 
odurzającym i psychotropowym, na podstawie książki kontroli, gdyż jest to kompetencja WIF. 

(dowód: akta kontroli str.306-429) 

Kontrole przeprowadzone na zlecenie NIK w wybranych zakładach leczniczych oraz 
schroniskach wykazały, że po zabiegach sterylizacji lub kastracji podawane były środki 
przeciwbólowe. Z oświadczeń lekarza weterynarii uzyskanego w ramach kontroli zleconych 
przez NIK wynika, że zwierzętom poddawanym zabiegom podawano jednorazowo leki 
przeciwbólowe, gdyż całkowite wyłączenie odczucia bólu po zabiegu może skutkować 
rozerwaniem szwów przez nadmierną ruchliwość zoperowanych zwierząt.  

(dowód: akta kontroli str. 305-429) 

W ocenie NIK, w związku z wyłączeniem spod nadzoru WLW części produktów leczniczych 
weterynaryjnych, konieczne jest podjęcie ściślejszej współpracy z Wojewódzkim 
Inspektoratem Farmaceutycznym w zakresie nadzoru nad obrotem i stosowaniem PL 
o działaniu odurzającym. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nieprzeprowadzeniu w 2015 r. kontroli w wymiarze co 
najmniej 10% zarejestrowanych zakładów leczniczych. 

W 2015 r. zaplanowano przeprowadzenie 44 kontroli, tj. 10,1% liczby zakładów leczniczych 
znajdujących się na terenie województwa. W okresie tym zrealizowano 32 kontrole  
(7,3% ogólnej liczby zakładów z terenu województwa małopolskiego).  

Według zapisów instrukcji GLW w sprawie kontroli obrodu detalicznego liczba kontroli 
okresowych (corocznych) powinna być równa co najmniej liczbie odpowiadającej 10% 
zakładów leczniczych dla zwierząt (zakład leczniczy) znajdujących się na terenie 
województwa. 

(dowód: akta kontroli str. 14-53; 57-63; 70-72; 78-80) 

Zgodnie z wyjaśnieniami inspektora weterynaryjnego, plan kontroli na 2015 r. nie został 
zrealizowany z powodu braku możliwości wyjazdu na kontrolę, gdyż samochód służbowy 
był do dyspozycji innych wydziałów, a nie miałam możliwości jeżdżenia własnym środkiem 
transportu. Ponadto miałam misję inspektorów FVO, dotycząca kontroli pozostałości 
i zanieczyszczeń u zwierząt i o produktach pochodzenia zwierzęcego, w tym kontroli nad 
obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych i przygotowanie się do tej 
kontroli oraz tygodniowa kontrola spowodowała niemożliwość wykonania planu. Wyjaśniła 
również, że niewielka liczba zaplanowanych w I półroczu 2017 r. kontroli wynikała z faktu, 
iż zaplanowała je do wykonania w II półroczu 2017 r., bowiem w pierwszym wykonywała 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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kontrole hurtowni, a przez pierwsze dwa miesiące roku uczestniczyła czynnie w zwalczaniu 
ptasiej grypy. 

WLW wyjaśniła, że niewykonanie zaplanowanych kontroli wynikało z braku możliwości 
wyjazdów na kontrole z powodu nagromadzenia wyjazdów we wszystkich działach 
merytorycznych Inspektoratu, a także z powodu braków w środkach transportu. Dodatkowo 
w 2015 r. odbywała się kontrola unijna dotycząca obrotu produktami leczniczymi 
weterynaryjnymi i wojewódzki inspektor ds. nadzoru farmaceutycznego zajęty był 
przygotowaniem w/w kontroli i nie był w stanie wykonać kontroli planowych. Wyjaśniła 
również, że ze względu na ciągle rosnącą ilość podmiotów kontrolowanych oraz na 
specyfikę pracy Zespołu – obszar całego województwa małopolskiego do jego dyspozycji 
przydałby się środek transportowy do wyłącznego korzystania. Kontrolując takie podmioty, 
jak zakłady lecznice dla zwierząt, gdzie kontrole muszą odbywać się w obecności 
kierownika zakładu leczniczego inspektor musi umawiać się na kontrolę w konkretnym 
terminie. Brak możliwości dojazdu w danym dniu wiąże się z ustaleniem kolejnego 
dogodnego terminu, co znacznie wydłuża proces wykonania planu kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 254-294 i 295-298) 

W badanym okresie WIW prawidłowo sprawował nadzór nad obrotem i stosowaniem PLW, 
nad wystawianiem recept przez lekarzy weterynarii oraz przeprowadzał kontrole obrotu 
hurtowego w hurtowniach farmaceutycznych PLW, w wymiarze i zakresie określonym przez 
GLW, przy czym w 2015 r. WIW nie przeprowadził kontroli w liczbie zgodnej z wymogami 
instrukcji GLW w sprawie kontroli obrodu detalicznego. Protokoły kontroli, sporządzano 
zgodnie ze wzorem wynikającym z instrukcji przekazanych przez GLW. Na ich podstawie 
nie można stwierdzić, czy kontrolą obejmowano produkty lecznicze zawierające substancje 
anaboliczne, hormonalne, odurzające lub psychotropowe. W analizowanych protokołach nie 
było zapisów wskazujących jaki był zakres kontroli i jakie konkretnie PLW/PL objęto kontrolą 
(leki wskazywane były tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, np. w zakresie ich 
przechowywania). 
 

3. Współdziałanie z innymi organami i instytucjami  

W okresie objętym kontrolą WLW nie współpracował z organami administracji skarbowo-
celnej, samorządu lekarsko-weterynaryjnego i dochodzeniowo-śledczymi w zakresie 
stosowania PLW, zawierających środki odurzające lub psychotropowe oraz hormonalne. 

Inspektor weterynaryjna wyjaśniła, że w okresie objętym kontrolą współpracowała 
z Małopolską Izbą Weterynaryjną, co polegało na prowadzeniu wspólnych kontroli. 
We wcześniejszych latach, jeżeli zdarzały się sprawy problemowe, współpracowała z WIF 
oraz organami ścigania.  

W okresie 2015-2017 (I półrocze) WLW nie składała zawiadomień do organów 
dochodzeniowo-śledczych oraz samorządu lekarsko-weterynaryjnego, dotyczących PLW 
o działaniu psychotropowym lub hormonalnym, ponieważ – jak wyjaśniła – „nadzór nad 
obrotem tych środków sprawuje WIF”. 

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do WLW od innych instytucji, oprócz GLW, 
informacje o nieprawidłowościach dotyczących PLW o działaniu psychotropowym 
i hormonalnym. 

(dowód: akta kontroli str. 254-294, 295-298 i 303-304) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 
W badanym okresie WLW współpracował z Małopolską Izbą Weterynaryjną, prowadząc 
wspólne kontrole. Nie współpracował natomiast z organami administracji skarbowo-celnej, 
organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, organami dochodzeniowo-śledczymi 
w zakresie stosowania PLW, zawierających środki odurzające lub psychotropowe oraz 
hormonalne. 

Ocena cząstkowa 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o zapewnienie warunków 
umożliwiających sprawne prowadzenie kontroli w liczbie wynikającej z instrukcji GLW.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

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

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

 

Kraków, 28 grudnia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

 
Dyrektor 

Jolanta Stawska Barbara Madejska 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 

Obowiązek poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


