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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/100 – 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 Hubert Brzozowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/197/2017 z 5 października 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie (Inspektorat, MWIF), Plac 
Szczepański 5, 31-011 Kraków. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Józef Łoś, Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (Inspektor, WIF). 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie 
prawidłowo wywiązywał się ze swoich statutowych obowiązków w zakresie nadzoru nad 
obrotem detalicznym produktów leczniczych, w tym zawierających substancje hormonalne, 
anaboliczne, odurzające lub psychotropowe.  

Do opracowywania planów kontroli wykorzystywane były informacje uzyskane w trakcie 
przeprowadzonych kontroli z uwzględnieniem skali oraz wagi stwierdzonych 
nieprawidłowości, jak również czasu, jaki upłynął od ostatniej kontroli MWIF w danej 
jednostce. W procesie planowania nie przeprowadzano analizy danych dotyczących rynku 
weterynarii. Procedury wewnętrzne obowiązujące w MWIF oraz plany kontroli nie zawierały 
odniesienia do planowania oraz przeprowadzania kontroli produktów leczniczych o działaniu 
odurzającym lub hormonalnym wykorzystywanych w obszarze weterynarii. Nadzór nad 
niniejszym zagadnieniem w obszarze weterynaryjnym został w sposób ogólny ujęty 
w Regulaminie Organizacyjnym Inspektoratu. Kontrole aptek ogólnodostępnych były 
przeprowadzane i dokumentowane przez Inspektorów Farmaceutycznych zgodnie ze 
Standardową Procedurą Operacyjną3. Kontrole recept na produkty lecznicze o działaniu 
odurzającym lub hormonalnym wystawianych przez lekarzy weterynarii dokonywane były, 
jako jeden z elementów procesu kontrolnego, bez wyszczególniania tego faktu 
w protokołach kontroli. Nie zamieszczano w nich także liczby skontrolowanych produktów 
leczniczych o działaniu odurzającym lub hormonalnym oraz recept z uwzględnieniem ile 
z nich dotyczyło obszaru weterynarii. Podkreślić jednakże należy, iż niezastosowanie 
szczegółowego i odrębnego odniesienia się w zakresie planowania i przeprowadzania 
kontroli do obszaru weterynaryjnego nie wynikało z zaniechania lub przeoczenia WIF, lecz 
z braku takiego wymogu w uregulowaniach organizacyjno-prawnych dotyczących 
działalności MWIW.  

                                                      
1  Kontrolą objęto okres od 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. jak również działania jednostki kontrolowanej podejmowane przed 

jak i po tym okresie, o ile miały one bezpośredni wpływ lub związek z ustaleniami stanu faktycznego dotyczącymi 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 pokontrolnym zastosowano 
ocenę opisową.  

3  GIF/WIF/SOP/002/01 Kontrola apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej 

Ocena ogólna2 
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WIF nie prowadził wspólnych z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynaryjnym w Krakowie 
(WIW) kontroli obrotu produktami leczniczymi o działaniu odurzającym lub hormonalnym 
wykorzystywanych w obszarze weterynarii, niemniej jednak w przypadku zidentyfikowania 
ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze, przekazywał do WIW stosowne 
informacje.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Organizacja pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego 

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie został nadany 
zarządzeniem nr 241/10 Wojewody Małopolskiego z 25 czerwca 2010 r. Wskazano w nim, 
iż siedzibą MWIF jest miasto Kraków, natomiast w miastach: Tarnowie oraz Nowym Sączu 
funkcjonują delegatury. W dokumencie tym nie zawarto odniesienia do stanowienia nadzoru 
przez WIF w obszarze weterynarii w zakresie obrotu produktami leczniczymi o działaniu 
odurzającym, hormonalnym, a także kontroli realizacji recept wystawianych przez lekarzy 
weterynarii na produkty lecznicze o takim działaniu. MWIF swoim obszarem działania 
obejmował województwo małopolskie.  

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

Zadania Inspektoratu w obszarze weterynarii zostały ustalone w Regulaminie 
Organizacyjnym MWIF, wprowadzonym zarządzeniem nr 7/09 Małopolskiego Inspektora 
Farmaceutycznego z 28 lipca 2009 r. Poza regulaminem nie obowiązywały inne 
wewnętrzne akty prawne regulujące sposób działania Inspektoratu w obszarze 
weterynaryjnym. 
W rozdziale II zatytułowanym: Zadania Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
i Inspektoratu w § 5 ust. 3 pkt 6 ppkt d wskazano, że do zakresu zadań Inspektoratu 
należało wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań należących do 
MWIF, w tym kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi 
oraz prekursorami kategorii 1, a w szczególności wyrażanie zgody na posiadanie w celach 
medycznych przez zakład opieki zdrowotnej, gabinet lekarski i zakład leczniczy dla zwierząt. 
produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające grup: I-N, II-N 
i III-N lub substancje psychotropowe grup: II-P, III-P i IV-P. Ponadto, w § 5 ust. 3 pkt 13 
wskazano, iż do zakresu zadań MWIF należy współpraca z samorządem lekarskim, 
lekarsko-weterynaryjnym oraz innymi. W dziale IV pn. Podział kompetencji i nadzoru 
w § 10 ust. 1 pkt 4 lit. g wskazano, że w kompetencjach WIF, jako kierownika Inspektoratu 
znajdowało się m.in. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie 
wyrażania zgody na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, 
zawierających w swoim składzie środki odurzające grup: I-N, II-N, III-N lub substancje 
psychotropowe grup II-P, III-P, IV-P przez zakład opieki zdrowotnej, gabinet lekarski i zakład 
leczniczy dla zwierząt. Analogiczny zapis został zamieszczony w dziale VI pn. Zakresy 
działania komórek organizacyjnych w Inspektoracie w § 27 ust. 1 pkt 2 lit. f tiret 4 
określającym zakres działań Delegatur MWIF. W dziale VI w § 20 ust. 1 pkt 11 wskazano, 
że do zakresu działania Działu Nadzoru nad Obrotem Produktami Leczniczymi Wyrobami 
Medycznymi należała m.in. współpraca z samorządem lekarskim, lekarsko-weterynaryjnym 
oraz innymi. Taki zakres działania został również przyporządkowany Delegaturom MWIF 
w § 27 ust. 1 pkt 2 lit. ł Regulaminu Organizacyjnego. 

 (dowód: akta kontroli str.7-23,497) 

W WIF wdrożona została oraz funkcjonowała Standardowa Procedura Operacyjna pn. 
Kontrola Apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej 
GIF/WIF/SOP/002/01 (dalej SOP-002/1). Celem procedury było stosowanie jednolitego 
postępowania związanego z przeprowadzaniem kontroli apteki ogólnodostępnej, szpitalnej 
oraz działu farmacji szpitalnej. Protokół kontroli, stanowiący załącznik do niniejszej 
procedury, przewidywał kontrolę: 

 środków odurzających i psychotropowych grupy II P (dział XVII) w zakresie: sposobu 
przechowywania, ewidencji, zgodności stanu faktycznego ze stanem książkowym, 
wydawania leków na receptę, wydawania leków na zapotrzebowanie, przechowywania 
recept,  

Opis stanu 
faktycznego 
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 substancji psychotropowych z grupy III P i IV P, prekursorów kategorii 1 w zakresie: 
sposobu przechowywania, ewidencji, zgodności stanu faktycznego ze stanem 
magazynowym, wydawania leków psychotropowych na receptę oraz na 
zapotrzebowanie, 

 terminów ważności środków odurzających i psychotropowych grupy II P praz substancji 
psychotropowych grupy II P i IV P, prekursorów kat. 1 w zakresie: zawiadomienia WIF, 
zabezpieczenia przed możliwością ich użycia do czasu skreślenia ich z ewidencji 
i przekazania do unieszkodliwienia poprzez umieszczenie ich w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach zbiorczych oklejonych banderolą z napisem „do unieszkodliwienia”. 

Procedura nie zawierała rozróżnienia produktów leczniczych o działaniu odurzającym lub 
hormonalnym na stosowane u ludzi oraz zwierząt oraz nie nakładała obowiązku 
wskazywania liczby i rodzaju skontrolowanych recept. 

(dowód: akta kontroli str. 73-120) 

Poza zapisami Regulaminu Organizacyjnego nie zostały stworzone inne uregulowania 
wewnętrzne odnoszące się do sprawowania nadzoru i prowadzenia kontroli przez MWIF 
w obszarze weterynarii.  
WIF wyjaśnił, iż nadzór nad obrotem produktami leczniczymi o działaniu odurzającymi oraz 
hormonalnym, a także kontrola realizacji recept sprawowana była w ramach ogólnego 
nadzoru Inspekcji Farmaceutycznej zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne4, co znajdowało swoje odzwierciedlenie 
w zapisach Regulaminu Organizacyjnego MWIF. Inspektor wskazał, iż nadzór ten 
dokonywany był przede wszystkim w trakcie prowadzonych kontroli w aptekach 
ogólnodostępnych. 
Zaznaczył także, iż w ramach nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi w aptekach 
i punktach aptecznych, prowadzona była kontrola realizacji recept wystawianych przez 
lekarzy medycyny oraz lekarzy weterynarii, lecz bez badania zasadności ich wystawiania. 
Kontrola recept wystawianych przez lekarzy weterynarii dokonywana była w ograniczonym 
zakresie albowiem należy mieć na uwadze obowiązujące przepisy oraz właściwość 
organów kontrolnych, która wiąże się także z określonymi kompetencjami zawodowymi 
Inspektorów Farmaceutycznych. WIF dodał, że zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. 
– o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, wykonywanie zawodu 
lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie 
zdrowia ludzkiego, a w szczególności wydawaniu recept na produkty lecznicze, 
z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, które będą stosowane u zwierząt. 
Kwestię wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki 
recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt reguluje 
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 w leczeniu zwierząt5 oraz zmieniające je rozporządzenie z dnia 31 grudnia 
2010 r. Zgodnie z § 12 ust. 1 niniejszego rozporządzenia kontrola wystawiania recept na 
produkty lub leki, prowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną, obejmuje badanie i ocenę 
prawidłowości działań osób wystawiających recepty, a w szczególności: zgodność danych 
umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją oraz prawidłowość wystawienia 
recepty. 
W § 12 ust. 2 zapisano, że kontrola realizacji recept na produkty lub leki, prowadzona przez 
Inspekcję Farmaceutyczną, obejmuje badania i ocenę prawidłowości działań osób 
wydających produkty lub leki, a w szczególności: prawidłowość ilości wydawanych 
produktów lub leków, w tym również wielkość wydawanych opakowań oraz przestrzeganie 
terminów realizacji recept. 
Z kolei w § 12 ust. 3 wskazano, iż kontrola stosowania produktów lub leków, prowadzona 
przez Inspekcje Weterynaryjną, obejmuje badanie i ocenę prawidłowości działań lekarza  
 
  

                                                      
4  Dz. U. 2016 r. poz. 2142 ze zm. 

5  Dz. U. 2003 r., Nr 97, poz. 891, ze zm., dalej: rozporządzenie MZ w sprawie wystawiania recept przez lekarzy weterynarii. 
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weterynarii używającego nabytych produktów lub leków wyłącznie przy wykonywaniu przez 
niego praktyki lekarsko-weterynaryjnej, a w szczególności: 
1) zasadność stosowania produktów i leków; 
2) prawidłowość przechowywania i stosowania produktów lub leków; 
3) prawidłowe udokumentowanie stosowania produktów lub leków; 
4) prawidłowe ustalenie okresów karencji. 

WIF wyjaśnił, iż mając na uwadze niniejsze uregulowania prawne, istnieje tryb kontrolny 
w zakresie kontroli recept wystawianych przez lekarzy weterynarii, przy czym w zakresie 
kontroli przynależnej Inspekcji Farmaceutycznej, bada ona jedynie zgodność ilości 
wydanych produktów i leków z receptą oraz przestrzeganie terminu wydania leku. 
Oczywiście taka kontrola ma miejsce przede wszystkim w aptekach ogólnodostępnych. 
W zakresie kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej mieści się natomiast kontrola zgodności 
danych umieszczony na receptach z dokumentacja leczniczą, zasadność stosowania 
produktów i leków oraz prawidłowe udokumentowanie stosowania przepisanych produktów 
lub leków. Farmaceuta w aptece nie ma obowiązku sprawdzenia odpowiednika leku 
weterynaryjnego, ponieważ apteka nie prowadzi obrotu lekami weterynaryjnymi. Zasadność 
przepisania konkretnego produktu leczniczego do leczenia zwierząt może określić tylko 
lekarz weterynarii, a kontrolę w tym zakresie może przeprowadzić Inspekcja Weterynaryjna, 
a nie Inspekcja Farmaceutyczna. WIF wskazał, iż kwestia zasadności wystawienia recepty 
na produkty lecznicze o działaniu odurzającym oraz hormonalnym jest uregulowana 
w obowiązujących przepisach i taką zasadność winna kontrolować Inspekcja 
Weterynaryjna, natomiast brak jest przepisu obligującego do kontroli, czy faktycznie nie było 
odpowiednika stanowiącego produkt leczniczy weterynaryjny. Według WIF winno to należeć 
do kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej ze względu na jej specjalistyczny charakter oraz 
zatrudnianie inspektorów o odpowiednim przygotowaniu zawodowym związanym 
z weterynarią. Można także rozważyć zdaniem WIF, czy Inspekcji Weterynaryjnej nie 
należałoby przyznać prawa do ograniczonej kontroli aptek ogólnodostępnych w zakresie 
realizacji recept weterynaryjnych, albowiem istniejące przepisy w praktyce skutkują tym, że 
Inspekcja Weterynaryjna nie pozyskuje recept z aptek. WIF zasygnalizował także problem 
związany z drukami recept weterynaryjnych wydawanych dla lekarzy weterynarii przez 
hurtownie weterynaryjne w zakresie ich szczegółowego ewidencjonowania. Wskazał, 
iż § 8 rozporządzenia MZ w sprawie wystawiania recept przez lekarzy weterynarii stanowi, 
że zaopatrywanie lekarzy weterynarii w druki recept odbywa się przez hurtownie 
weterynaryjne. Inspekcja farmaceutyczna nie ma wiedzy czy przy wydawaniu dla lekarzy 
weterynarii blankietów recept prowadzona jest ewidencja tych druków recept i w jakim 
zakresie. Według WIF może to mieć znaczenie np. w odniesieniu do procederu fałszowania 
recept. 

 (dowód: akta kontroli str. 460-462, 495) 

W MWIF opracowywane były roczne plany kontroli w podziale na jednostki kontrolowane, 
tj.: apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki szpitalne z wyszczególnieniem ich 
adresów. Od 2016 r. w planach kontroli uwzględniane były również kontrole sprawdzające. 
Przedmiotowe plany nie zawierały kontroli dedykowanych obrotowi produktami leczniczymi 
z obszaru weterynarii. WIF wyjaśnił, iż przy planowaniu kontroli brane były pod uwagę, 
przede wszystkim stwierdzone nieprawidłowości w trakcie przeprowadzonych kontroli, ich 
skala oraz waga, a także czas, jaki upłynął od czynności kontrolnych dokonanych w danej 
jednostce kontrolowanej, tj. od trzech do czterech lat. WIF wyjaśnił, iż opracowanie planów 
kontroli na dany rok dokonywane było w związku z zadaniami ustawowymi, tj. nadzorem 
nad obrotem produktami leczniczymi. W zakresie tych zadań prowadzone były kontrole 
w aptekach i punktach aptecznych, dotyczące obrotu produktami leczniczymi oraz realizacji 
recept przepisanych przez lekarzy medycyny oraz lekarzy weterynarii. Inspektor zaznaczył, 
iż skala kontroli aptek jest bardzo duża i dotyczy przede wszystkim obrotu produktami 
leczniczymi w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowia i życia obywateli. W związku z tym nieprowadzone są kontrole dotyczące wyłącznie 
obrotu w obszarze weterynarii. Zdaniem WIF, ze względu na możliwy zakres takich kontroli 
wynikający z obowiązujących przepisów (§ 12 ust. 2 rozporządzenia MZ w sprawie 
wystawiania recept przez lekarzy weterynarii), wątpliwa byłaby zasadność planowania 
takich kontroli tematycznych pod względem merytorycznych wyników. Zasadność 
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wystawienia recept lub badanie rzeczywistego braku odpowiednika stanowiącego produkt 
leczniczy weterynaryjny może badać jedynie Inspekcja Weterynaryjna na podstawie 
obowiązujących przepisów oraz ze względu na posiadaną wiedzę specjalistyczną swoich 
inspektorów. Przypisanie takich kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej nie mogłoby 
odnieść prawidłowego rezultatu z przyczyn merytorycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 41-72,462,498) 

W okresie od 2015 r. do I półrocza 2017 r. w MWIF kontrole przeprowadzane były przez 
dziewięciu Inspektorów Farmaceutycznych. WIF wyjaśnił, iż obsada stanowisk inspektorów 
utrzymywana była w ramach dostępnych środków budżetowych. W przypadku braków 
kadrowych spowodowanych np. przejściem pracownika na emeryturę kadra pracownicza 
była uzupełniana. Wskazał również, iż działania podejmowane w celu zwiększenia 
zatrudnienia nie spotykały się z dużym odzewem, gdyż warunki płacowe oferowane przez 
Inspektorat nie były atrakcyjne dla kandydatów na inspektorów farmaceutycznych. Niski 
wskaźnik płac w porównaniu do oferowanego w aptekach oraz wysokie wymagania 
ustawowe do objęcia stanowiska inspektora farmaceutycznego powodowały każdorazowo 
trudności z pozyskaniem pracowników. WIF zwrócił uwagę, że wprowadzenie zmian 
ustawowych nakładających wprost dodatkowe zadania ukierunkowane na kontrolę obszaru 
weterynaryjnego spowodowałaby, że poziom zatrudnienia nie będzie wystarczający. 
Zaznaczył także, iż przygotowanie zawodowe Inspektorów Farmaceutycznych nie spełnia 
przesłanek do dokonywania ocen zasadności stosowania leków w weterynarii.  
WIF wskazał, iż w okresie od 2015 do I półrocza 2017 r. nie były przeprowadzane żadne 
szkolenia w zakresie dotyczącym stosowania produktów leczniczych w obszarze 
weterynarii, ponieważ istniejące uregulowania prawne nie obligują Inspekcji 
Farmaceutycznej do oceny zasadności stosowania produktów leczniczych u zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 452,454,463) 

WIF wyjaśnił, iż nie otrzymywał od GIF żadnych wytycznych ani zaleceń dotyczących 
kontroli obrotu produktami leczniczymi wykorzystywanymi w obszarze weterynarii oraz 
realizacji recept wystawianych w tym zakresie przez lekarzy weterynarii, w szczególności 
o działaniu odurzającym oraz hormonalnym. 

(dowód: akta kontroli str. 463) 

WIF wprowadził w aktach organizacyjnych regulacje dotyczące nadzoru nad obrotem 
produktami leczniczymi o działaniu odurzającym lub hormonalnym oraz nad realizacją 
recept na takie produkty lecznicze, bez wyszczególnienia leków o takim działaniu 
wykorzystywanych w weterynarii. Plany kontroli obejmowały zagadnienia dotyczące obrotu 
produktami leczniczymi o działaniu odurzającym lub hormonalnym, jednak bez 
wyodrębnienia takich produktów leczniczych wykorzystywanych w weterynarii. 
 

2. Nadzór WIF nad obrotem produktami zawierającymi substancje 
anaboliczne, hormonalne, odurzające lub psychotropowe. 

WIF nie posiadał danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi oraz 
środkami odurzającymi w obszarze weterynarii w okresie od 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. 
oraz o ilości recept wystawionych przez lekarzy weterynarii. W MWIF prowadzono w formie 
elektronicznej rejestr wydawanych dla podmiotów zgód na posiadanie i stosowanie w celach 
medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające 
grup I-N, II-N i III-N lub substancje psychotropowe grup II -P, III-P i IV-P. Rejestr 
prowadzony był w układzie rocznym i zawierał następujące informacje: nazwa podmiotu, 
któremu wydano zgodę, adres podmiotu, znak zgody, data wydania zgody i upływu jej 
ważności oraz adres hurtowni farmaceutycznej, w której miał się zaopatrywać 
wnioskodawca. Jak wyjaśnił WIF rejestr miał wyeliminować ryzyko wydawania powtórnych 
zgód dla pomiotów, które już wcześniej otrzymały i posiadały zgody na określony 
asortyment środków odurzających oraz psychotropowych. 
Ponadto WIF wskazał, iż obowiązujące przepisy i procedury nie nakładają obowiązku 
prowadzenia odpowiednich rejestrów dokumentujących wielkość obrotu produktami 
leczniczymi oraz środkami odurzającymi w obszarze weterynarii, a także ilości recept 
wystawionych przez lekarzy weterynarii. 

(dowód: akta kontroli str.437-451,463-464) 

Ocena cząstkowa 
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Plany kontroli sporządzane przez WIF nie posiadały wyszczególnienia badanego obszaru 
ani też wskazania kontroli dedykowanych zagadnieniom związanym z obrotem produktami 
leczniczymi o działaniu odurzającym oraz hormonalnym wykorzystywanych w obszarze 
weterynarii. Inspektor wyjaśnił, iż coroczne plany kontroli nie uwzględniały oddzielnie 
kontroli aptek, punktów aptecznych pod kątem realizacji recept weterynaryjnych, ponieważ 
w trakcie dotychczas przeprowadzanych kontroli ilość zrealizowanych recept wystawianych 
przez lekarzy weterynarii na produkty lecznicze stosowane w leczeniu zwierząt była 
znikoma. Ponadto wydawane przez WIF zgody na stosowanie środków odurzających oraz 
psychotropowych w celach medycznych były realizowane przede wszystkim w hurtowniach 
weterynaryjnych, które nie podlegały nadzorowi wojewódzkich inspektorów 
farmaceutycznych. 
WIF wyjaśnił, iż nie dokumentował liczby recept weterynaryjnych obejmowanych w trakcie 
przeprowadzanych kontroli, a tym samym nie posiadał danych bezpośrednio ukazujących 
skalę zjawiska, co nie jest równoznaczne z brakiem kontroli w przedmiotowym zakresie.  
W okresie od 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. zaplanowano odpowiednio: 261, 392 i 170 
kontroli obrotu detalicznego produktami leczniczymi (wszystkie kontrole dotyczyły 
jednocześnie realizacji recept), z czego wykonał: 224 (85,82%), 269 (68,8%), 176 
(103,53%). Ponadto w badanym okresie zaplanowano odpowiednio: 196, 337 i 148 kontroli 
obrotu produktami leczniczymi o działaniu odurzającym, psychotropowym, anabolicznym lub 
hormonalnym, z czego wykonano: 176 (89,9%), 248 (73,59%) i 168 (113,51%). Kontrole 
realizowane były przez dziewięciu Inspektorów Farmaceutycznych (bez WIF). Średnio 
w badanym okresie na jednego Inspektora Farmaceutycznego przypadało odpowiednio: 25, 
30 i 20 kontroli obrotu detalicznego i recept w skali jednego roku. 
W analizowanym okresie MWIF przeprowadził odpowiednio: 92, 189 oraz 21 doraźnych 
kontroli obrotu detalicznego produktami leczniczymi, z czego: 83, 187 i 20 dotyczyło obrotu 
produktami leczniczymi o działaniu odurzającym, psychotropowym, anabolicznym lub 
hormonalnym, natomiast: 88, 189 i 20 kontroli dotyczyło kontroli realizacji recept.  

 (dowód: akta kontroli str.25-72,345-436,452-453,464, 511-512) 

Analiza próby dziesięciu protokołów kontroli wykazała, iż zakresem badania obejmowano 
m.in.: 

 zgodność realizacji recept i zapotrzebowań z obowiązującymi przepisami, przy czym nie 
wskazywano liczby zbadanych recept, 

 środki odurzające i psychotropowe grupy II-P tj. sposób przechowywania, ewidencję, 
zgodność stanu faktycznego ze stanem książkowym, wydawania leków na receptę oraz 
zapotrzebowanie, przechowywanie recept, 

 substancje psychotropowe grupy III-P i IV-P, prekursory kat. 1, tj. sposób 
przechowywania, ewidencja, zgodność stanu faktycznego ze stanem magazynowym, 
wydawanie leków psychotropowych na receptę oraz zapotrzebowanie, 

 terminy ważności środków odurzających i psychotropowych grupy II-P oraz substancji 
psychotropowych grupy III-P i IV-P, prekursorów kat. 1. 

Żaden z protokołów kontroli nie posiadał wskazania, aby przedmiotem czynności kontroli 
Inspektorów Farmaceutycznych były produkty lecznicze wykorzystywane w obszarze 
weterynarii. Nie wyszczególniano w nich liczby, składu, numerów serii kontrolowanych 
produktów leczniczych oraz recept. Wymóg taki nie był zawarty w procedurze 
GIF/WIF/SOP/002/01. Ponadto jak wskazał WIF, jeżeli w trakcie kontroli Inspektor 
Farmaceutyczne nie stwierdzi nieprawidłowości w zakresie realizacji recept, to żaden 
przepis ani też procedura kontroli nie nakłada obowiązku wyszczególniania w protokołach 
kontrolnych szczegółowego ich wyspecyfikowania oraz podziału na recepty wystawione 
przez lekarzy medycyny oraz weterynarii.  

(dowód: akta kontroli str. 121-344, 511-512) 

W okresie od 2015 do 30 czerwca 2017 r. do WIF wpłynęło od zakładów leczniczych dla 
zwierząt łącznie 700 wniosków6 o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach 
medycznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające lub 

                                                      
6  2015 r. – 155 wniosków; 2016 r. – 279 wniosków; do 30 czerwca 2017 r. – 266 wniosków. 
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substancje psychotropowe. Zgodę otrzymało 6897 zakładów leczniczych dla zwierząt 
tj. 98,4% wszystkich złożonych wniosków. Powodami odmowy udzielenia zgód na 
posiadanie i stosowanie przedmiotowych preparatów było posiadanie już przez 
wnioskodawcę wydanej przez WIF zgody.  
W kontrolowanym okresie WIF nie otrzymał od lekarzy weterynarii, wykonujących zawód 
w ramach praktyki zawodowej, wniosków o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie 
w celach medycznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki 
odurzające lub substancje psychotropowe.  
O uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych produktów 
leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje 
psychotropowe, wnioskowały także inne podmioty niż zakłady lecznicze oraz lekarze 
weterynarii wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej. Łącznie w okresie od 2015 r. 
do 30 czerwca 2017 r. WIF przyjął 13 takich wniosków8, z czego wszystkie zostały 
pozytywnie rozpatrzone. 
WIF wyjaśnił, iż przy udzielaniu zgody na posiadanie w celach medycznych środków 
psychotropowych oraz odurzających podejmowane były następujące czynności: 

 analiza złożonego wniosku pod względem braków formalnych, 

 weryfikacja danych podmiotu (wnioskodawcy), osoby uprawnionej do reprezentacji, 
osoby uprawnionej do dysponowania tymi preparatami, 

 weryfikacja w rejestrze prowadzonym w MWIF, czy wnioskujący podmiot posiada już 
wydaną zgodę oraz na jakie preparaty.  

WIF wskazał, że procedura udzielania zgody na posiadanie w celach medycznych środków 
odurzających oraz psychotropowych dla podmiotu była umieszczona na stronie 
http://www.wif.malopolska.pl/wykaz-spraw/zgody/. Ponadto wnioskodawca był zobowiązany 
przedstawić do zarejestrowania książkę ewidencji środków odurzających oraz 
psychotropowych. 
WIF wyjaśnił również, iż art. 119 ust 3. ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
Farmaceutyczne określa uprawnienia Inspektorów farmaceutycznych do przeprowadzenia 
kontroli w aptekach, punktach aptecznych oraz punktach obrotu pozaaptecznego, niemniej 
jednak żaden przepis niniejszej ustawy oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomani nie 
zobowiązuje Inspektora Farmaceutycznego do kontroli prowadzonej ewidencji przychodu 
i rozchodu środków odurzających w zakładach leczniczych dla zwierząt. Dodał także,  
iż art. 118 ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne wskazuje, iż nadzór nad obrotem  
i stosowaniem produktów weterynaryjnych sprawuje Główny Lekarz Weterynarii oraz 
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii. 
Zdaniem WIF nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obowiązującej książce ewidencji 
środków psychotropowych oraz odurzających. Inspektor wskazał, iż kontroli obrotu 
w zakładach leczniczych weterynaryjnych pod kątem zasadności i ilości stosowanych 
środków mogą dokonywać jedynie Inspektorzy Weterynaryjni ze względu na posiadane 
w tym przedmiocie kompetencje zawodowe. Inspekcja Farmaceutyczna z racji nadzoru nad 
obrotem produktami leczniczymi stosowanymi u ludzi oraz przygotowania zawodowego 
Inspektorów Farmaceutycznych, nie jest organem mogącym profesjonalnie badać 
zasadność stosowania produktów leczniczych u zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 345-436,456,458,464,493) 

WIF nie posiadał danych za okres od 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. dotyczących liczby: 

 zapotrzebowań na środki odurzające lub hormonalne, złożonych przez podmioty 
działające w obszarze weterynarii (zakłady lecznicze dla zwierząt wg ich rodzajów, 
lekarzy weterynarii wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej, inne podmioty) 
w hurtowniach produktów leczniczych lub aptekach, 

 nabytych przez poszczególne podmioty środków odurzających lub hormonalnych oraz 
ich rodzajów wg złożonych przez nie zapotrzebowań,  

                                                      
7  2015 r. – 148 pozytywnie rozpatrzonych wniosków (95,5% wszystkich złożonych wniosków); 2016 r. -275 (98,6%);  

do 30 czerwca 2017 r. – 266 (100%). 
8  Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie, Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Oświęcimiu, Katedra Patofizjologii – Centrum Medyczne UJ, Zakład Immunologii Ewolucyjnej – Instytut 
Zoologii UJ, Instytut Farmakologii PAN, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie. 

http://www.wif.malopolska.pl/wykaz-spraw/zgody/
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 zrealizowanych przez właścicieli zwierząt, w aptekach, recept wystawionych przez 
lekarzy weterynarii na produkty lecznicze o działaniu odurzającym lub hormonalnym, 

 wystawionych i zrealizowanych przez lekarzy weterynarii w aptekach recept na produkty 
lecznicze (do tzw. użytku własnego) o działaniu odurzającym lub hormonalnym. 

Inspektor wyjaśnił, iż w trakcie kontroli aptek sprawdzane były zapotrzebowania składane 
przez podmioty lecznicze, jednak nie stwierdzono takich zapotrzebowań składanych przez 
zakłady lecznicze dla zwierząt. W przypadku zapotrzebowań na środki odurzające lub 
hormonalne, zapotrzebowania takie najczęściej składane były do hurtowni 
farmaceutycznych. Wynikało to z treści wniosków kierowanych do MWIF o wyrażenie zgody 
na posiadanie i stosowanie takich środków, gdzie wskazywano dokonywanie ich odbioru 
 w hurtowniach farmaceutycznych. WIF zaznaczył, iż aktualnie nadzór nad obrotem 
hurtowym produktów leczniczych prowadzi Główny Inspektor Farmaceutyczny.  
Ponadto WIF wyjaśnił, iż nie posiada informacji o liczbie i rodzaju nabytych produktów 
leczniczych oraz środków odurzających lub hormonalnych przez podmioty lecznicze dla 
zwierząt, zrealizowanych przez właścicieli zwierząt recept wystawionych przez lekarzy 
weterynarii na produkty lecznicze oraz środki odurzające lub hormonalne, wystawionych 
recept przez lekarzy weterynarii na produkty lecznicze oraz przedmiotowe środki do  
tzw. użytku własnego, ponieważ gromadzenie takich informacji w odpowiednich zbiorach nie 
jest przewidziane obowiązującymi przepisami. 

(dowód: akta kontroli str. 348, 464-465) 

WIF nie kontrolował książek kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych 
prowadzonych przez zakłady lecznicze. Inspektor wyjaśnił, iż zwyczajowo dokonywane jest 
jedynie zarejestrowanie książki, zatwierdzenie oraz przesznurowanie i opieczętowanie, 
ponieważ obowiązek jej kontroli został zniesiony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
20 października 2015 r. – w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub 
substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych 
oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego9. Ponadto WIF wskazał, iż art. 119. ust 3 ustawy Prawo farmaceutyczne 
określa uprawnienia Inspektora Farmaceutycznego do przeprowadzenia kontroli 
w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego. Żaden przepis 
przywołanej ustawy, ani ustawy o przeciwdziałaniu narkomani nie zobowiązuje Inspektora 
Farmaceutycznego do kontroli ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających 
w zakładach leczniczych dla zwierząt. Zakłady lecznicze dla zwierząt świadczą usługę 
leczniczo weterynaryjną w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Zgodnie z art. 68 ust. 
4a ustawy Prawo Farmaceutyczne, nie uznaje się za obrót detaliczny bezpośredniego 
zastosowania u zwierzęcia przez lekarza weterynarii produktów leczniczych 
weterynaryjnych lub produktów leczniczych, których potrzeba zastosowania wynika 
z rodzaju świadczonej usługi lekarsko-weterynaryjnej. Zasadność stosowania produktów 
leczniczych, w tym o działaniu odurzającym i hormonalnych oraz sprawdzenie ich 
prawidłowego stosowania (w tym ilości) w leczeniu zwierząt należy do zadań Inspekcji 
Weterynaryjnej. Zgody MWIF wydawane na posiadanie i stosowanie w celach medycznych 
preparatów dopuszczonych do obrotu, jako produkty lecznicze, zawierających środki 
odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P 
wydawane podmiotom działającym w obszarze weterynarii dotyczyły w większości 
produktów leczniczych weterynaryjnych. Inspektor wskazał, iż art. 118 ust. 2 ustawy Prawo 
farmaceutyczne stanowi, że: „W stosunku do produktów leczniczych weterynaryjnych 
nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych sprawują 
Główny Lekarz Weterynarii oraz wojewódzcy lekarze weterynarii.” Na podstawie art. 118 
ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. – w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością 
stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych określające między innymi sposób 
sprawowania nadzoru przez wojewódzkich lekarzy weterynarii nad obrotem i ilością 
stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych. Należy zwrócić uwagę, że w art. 118 
ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne jest zawarte odesłanie do odpowiedniego stosowania  
 

                                                      
9  Dz.U., poz. 1819. 
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dalszych przepisów ustawy dla Głównego Lekarza Weterynarii oraz wojewódzkich lekarzy 
weterynarii, a przepisy te dotyczą m.in. stwierdzenia naruszenia warunków obrotu 
produktów leczniczych weterynaryjnych, wstrzymania obrotu, obowiązku posiadania książki 
kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 492-493,496,509-510) 

WIF wyjaśnił, iż porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii 
a GIF nie wpłynęło na organizację pracy i realizację kontroli środków psychotropowych 
i odurzających przez WIF, ponieważ Inspektorat bezpośrednio po jego podpisaniu nie miał 
wiedzy o jego zawarciu i postanowieniach. Informację o przywołanym porozumieniu MWIF 
posiada ze strony internetowej GIF. Inspektor zaznaczył, iż załącznikiem do niniejszego 
porozumienia jest Standardowa Procedura Operacyjna ds. współpracy pomiędzy 
Departamentem Inspekcji ds. Wytwarzania i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, który 
jest wewnętrznym dokumentem GIF. WIF wskazał, iż porozumienie to dotyczy kompetencji 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Głównego Lekarza Weterynarii, przede 
wszystkim w zakresie obrotu hurtowego oraz działań związanych w wycofywaniem z obrotu 
produktów leczniczych weterynaryjnych. 
WIF dodał ponadto, że GIF nie zlecał MWIF przeprowadzenia kontroli w zakresie obrotu 
produktami leczniczymi w obszarze weterynarii o działaniu hormonalnym oraz 
psychotropowym i odurzającym oraz realizacji recept wystawionych przez lekarzy 
weterynarii. 

(dowód: akta kontroli str.465,495) 

W celu przygotowania planów kontroli MWIF wykorzystywał informacje pozyskane w trakcie 
przeprowadzonych kontroli z uwzględnieniem skali oraz wagi stwierdzonych 
nieprawidłowości, jak również czasu, jaki upłynął od ostatniej kontroli w danym podmiocie. 
MWIF podejmował działania weryfikacyjne w przypadku wydawania kolejnej zgody dla 
zakładów leczniczych dla zwierząt na zakup i stosowanie środków odurzających oraz 
substancji psychotropowych. 
 

3. Współpraca WIF z innymi organami i instytucjami w celu zapobiegania 
niewłaściwemu wykorzystaniu produktów zawierających substancje 
anaboliczne, hormonalne, odurzające lub psychotropowe stosowanych  
w weterynarii. 

WIF wyjaśnił, iż współpraca MWIF z WIW realizowana była przede wszystkim w trakcie 
prowadzonych kontroli w aptekach ogólnodostępnych. Jeżeli w trakcie kontroli w aptece 
Inspektor Farmaceutyczny stwierdził na zrealizowanych receptach weterynaryjnych duże 
ilości substancji czynnej kontrolowanej bądź duże ilości wystawianych produktów 
leczniczych, to w takich przypadkach informacja była przesyłana do WIW w celu weryfikacji 
zasadności zastosowania danych produktów leczniczych w leczeniu zwierząt. Taki 
przypadek wystąpił w 2013 r., gdzie w trakcie kontroli doraźnej ustalono, że apteka 
zrealizowała 20 recept weterynaryjnych w wyniku czego, wydano 184 opakowania 
Clonazepanum TZF tabletki 2 mg serii 10713 oraz pięć opakowań takiego leku bez 
adnotacji w recepcie o dawkowaniu. WIF pismem z 21 listopada 2013 r. poinformował WIW 
o stwierdzonej sytuacji, który wszczął kontrolę w gabinecie weterynaryjnym. O wynikach 
kontroli WIW poinformował WIF pismem z 8 stycznia 2014 r. Wskazał w nim,  
iż skontrolowano dokumentację leczenia zwierzęcia, w której odnotowany były fakt 
wystawienia recept na produkt leczniczy Clonazepanum. Zweryfikowano powód podawania 
leku oraz dawkowanie. Lekarz weterynarii leczący zwierzę został pouczony przez WIW jak 
prawidłowo należy wypisywać recepty na substancje odurzające i środki psychotropowe, na 
które posiadał zgodę WIF. Ponadto pouczono lekarza o zasadach wystawiania recept na 
przedmiotowe produkty lecznicze wykorzystywanych na potrzeby własne. 
Poza przytoczonym przykładem, Inspektorzy Farmaceutyczni w okresie do 2015 r. – do 
30 czerwca 2017 r. w trakcie przeprowadzanych kontroli w aptekach ogólnodostępnych nie 
stwierdzili takich przypadków i nie współpracowali z WIW. 
WIF w ramach prowadzonych postępowań o wydawanie zgód na posiadanie i stosowanie 
w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze,  
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zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe 
GRUP II-P, III-P i IV-P dla podmiotów działających w obszarze weterynarii, dokonywał 
analizy ich wniosków pod kątem ilości danych preparatów o jakie zawracali się 
wnioskodawcy. Jeżeli wydawane decyzje obejmowały znaczną ilość przedmiotowych 
preparatów, wówczas WIF informował o tym pisemnie właściwy dla siedziby podmiotu 
leczniczego Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny.  
Ponadto istniała współpraca pomiędzy WIF a Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, polegająca na 
zmianie informacji w zakresie posiadania uprawnień do świadczenia zawodu lekarza 
weterynarii. WIF otrzymywał od właściwej terenowo Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pisemne 
zawiadomienie o utracie przez daną osobę prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii 
i skreśleniu z rejestru lekarzy weterynarii. 

(dowód: akta kontroli str.464,466-489,500-501) 

WIF poinformował, iż nie współpracował z innymi organami administracji w zakresie 
odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych stosowanych w lecznictwie 
zwierząt, ponieważ w trakcie przeprowadzonych kontroli w aptekach oraz punktach 
aptecznych nie stwierdzono sprzedaży z aptek produktów leczniczych do hurtowni leków 
weterynaryjnych, jak również zapotrzebowań składanych przez lekarzy weterynarii 
prowadzących przychodnie lecznicze dla zwierząt na produkty lecznicze. MWIF nie 
prowadził wspólnej kontroli z WLW w zakresie obrotu i stosowania produktów leczniczych, 
jak również nie przeprowadzano analiz w zakresie stosowania produktów leczniczych 
w obszarze weterynarii oraz nie wydał żadnej w tym zakresie opinii. Nie odnotowano w tym 
zakresie sygnałów ze strony organizacji pozarządowych, w tym pożytku publicznego, 
organów dochodzeniowo-śledczych. WIF zaznaczył, że zjawiskiem tzw. odwróconego 
łańcucha dystrybucji w obszarze weterynarii, mając na uwadze zakres kompetencji, powinni 
zajmować się Inspektorzy weterynaryjni. Mnogość zadań Inspekcji Farmaceutycznej oraz 
brak przygotowania zawodowego Inspektorów Farmaceutycznych w dziedzinie weterynarii 
wyklucza zdaniem WIF prowadzenie efektywnych działań w tym obszarze. Ponadto należy 
unikać przenikania się kompetencji różnych organów administracji na tym samym obszarze 
albowiem prowadzi to bardzo często do wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów 
prawa, co może być wykorzystywane przez podmioty naruszające prawo. 

WIF nie kierował do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
w obszarze weterynarii w zakresie środków odurzających lub hormonalnych. Do MWIF nie 
wpływały żadne informacje od organów dochodzeniowo-śledczych wskazujące na 
występowanie nieprawidłowości w działaniu podmiotów z obszaru weterynarii. 

 (dowód: akta kontroli str.493-494) 

WIF współdziałał z WIW w zakresie rozwiązywania problemów związanych 
z przeciwdziałaniem nielegalnemu obrotowi i stosowaniu produktów leczniczych o działaniu 
odurzającym lub hormonalnym wykorzystywanych w weterynarii, w szczególności poprzez 
informowanie Inspekcji Weterynaryjnej o stwierdzonych w trakcie prowadzonych kontroli 
nieprawidłowościach w tym obszarze. WIF współpracował z organami samorządu lekarsko-
weterynaryjnego w zakresie weryfikacji posiadania przez określone osoby uprawnień do 
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii. 

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli10 

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.  

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje informacji, o której mowa 
w art. 62 ustawy o NIK. 

 

Kraków, dnia 29 listopada 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

 
Dyrektor 

Jolanta Stawska Hubert Brzozowski 
Specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
10  Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej: ustawa o NIK. 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 


