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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/0100 – Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających 
substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu 
zwierząt, w tym towarzyszących. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Piotr Stupienko – doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/104/2017 z dnia 6 września 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 
Olsztyn (dalej: „Inspektorat” lub „WIW”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ludwik Bartoszewicz – od dnia 7 grudnia 2006 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii (dalej: „Wojewódzki Lekarz Weterynarii” lub „WLW”).  

            (dowód: akta kontroli str. 1-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W badanym okresie2, warunki organizacyjne Inspektoratu, w tym stan zatrudnienia  
oraz przyjęte uregulowania wewnętrzne, umożliwiały sprawowanie nadzoru 
farmaceutycznego nad obrotem, stosowaniem oraz utylizacją produktów leczniczych 
weterynaryjnych (dalej: „PLW”) i produktów leczniczych (dalej: „PL”) w leczeniu 
zwierząt, w zakresie wymaganym przez Głównego Lekarza Weterynarii (dalej: 
„GLW”). W każdym z lat objętych kontrolą, plany kontroli zostały zrealizowane,  
a kontrolami objęto wymaganą przez GLW liczbę zakładów leczniczych dla zwierząt  
i hurtowni farmaceutycznych. W uregulowaniach wewnętrznych WIW dotyczących 
zasad i trybu sprawowania nadzoru nad obrotem i stosowaniem PLW, uwzględniono 
zmiany wprowadzone od 8 lutego 2015 r. w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo 
farmaceutyczne3. Nie wyszczególniono w nich zagadnień związanych z nadzorem nad 
obrotem i stosowaniem w zakładach leczniczych dla zwierząt PLW i PL o działaniu 
odurzającym lub hormonalnym oraz zasadności ich stosowania przez lekarzy 
weterynarii. Nie wyszczególniono również zagadnień związanych z wystawianiem 
przez lekarzy weterynarii recept na PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym oraz 
obrotem PLW o takim działaniu w hurtowniach produktów leczniczych 
weterynaryjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawano zalecenia 
pokontrolne, upomnienia i decyzje nakazujące ich usunięcie, a w uzasadnionych 
przypadkach kierowano zawiadomienia do organów ścigania i organów 
odpowiedzialności zawodowej.  Plany kontroli na poszczególne lata okresu objętego 
kontrolą sporządzane były podmiotowo i nie wskazywano w nich zakresu kontroli. 
Kontrole przeprowadzano bez wyszczególniania grup farmakologicznych, obejmując 
nadzorem obrót i stosowanie wszystkich leków. W badanym okresie nie planowano  
i nie przeprowadzano kontroli tematycznych, dotyczących wyłącznie zagadnień obrotu 
i stosowania konkretnego rodzaju leków, np. PLW/PL o działaniu hormonalnym, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2 Kontrola obejmowała lata 2015-2017 (I półrocze). Badaniami obejmowano również działania kontrolowanej jednostki  
podejmowane przed, jak i po tym terminie, o ile miały one bezpośredni wpływ lub związek z ustaleniami stanu faktycznego 
dotyczącego okresu objętego kontrolą. 
3 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.) 
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anabolicznym, odurzającym lub psychotropowym. Nie prowadzono też kontroli 
tematycznych, dotyczących wyłącznie utylizacji odpadów PLW. Ustalono również,  
że nie badano obrotu i stosowania PLW o działaniu odurzającym i psychotropowym,  
a sprawdzano jedynie czy kontrolowany podmiot dysponował zgodą Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego (dalej: „WIF”) na posiadanie w celach medycznych 
takich produktów, czy prowadził książkę ich rozchodu i czy była ona zarejestrowana w 
WIF. W protokołach kontroli sporządzanych według wytycznych i wzoru określonego 
przez GLW nie było zapisów wskazujących jaki był zakres kontroli i jakie konkretne 
PLW/PL objęto kontrolą. W okresie objętym kontrolą nie pozyskiwano od Inspekcji 
Farmaceutycznej informacji o zakładach leczniczych, którym otrzymały zgody na 
zakup środków odurzających i psychotropowych. Nie pozyskiwano też informacji 
pozwalających na ocenę skali zjawiska wystawiania recept na PL przez lekarzy 
weterynarii, w tym o liczbie recept wystawianych przez lekarzy weterynarii na PL  
o działaniu odurzającym lub hormonalnym. Ponadto nie pozyskiwano informacji od 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dalej: „GIF”) o zakładach leczniczych 
zakupujących w hurtowniach PL największe ilości produktów leczniczych o działaniu 
odurzającym lub hormonalnym. W badanym okresie Inspektorat współdziałał  
z Inspekcją Farmaceutyczną w zakresie rozwiązywania problemów związanych  
z przeciwdziałaniem nielegalnemu obrotowi i stosowaniem PLW i PL. Dokumentacja 
WIW potwierdzała również współdziałanie z organami samorządu lekarsko-
weterynaryjnego oraz innymi organami i instytucjami (w tym organami ścigania) w celu 
przeciwdziałania nieszczelności systemu obrotu i stosowania PLW oraz stosowania 
PL w obszarze weterynarii.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. 

1.1. W latach 2015-2017 r. (I półrocze) w zakresie realizacji zadań związanych  
z nadzorem nad obrotem i stosowaniem PLW oraz PL, poza przepisami powszechnie 
obowiązującymi, stosowano w WIW instrukcje wydawane przez GLW, w tym instrukcje  
z dnia 22 stycznia 2016 r. dotyczące ujednolicenia: 

− trybu: przeprowadzania kontroli hurtowni farmaceutycznych PLW, przeprowadzania 
kontroli obrotu detalicznego i ilości stosowanych PLW przez lekarzy weterynarii przy 
wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej oraz przeprowadzania kontroli obrotu 
detalicznego PLW wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii, 

− zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze RP przy 
pobieraniu próbek PLW dopuszczonych do obrotu na terytorium RP w ramach 
państwowych badań jakości, 

− zasad monitorowania oporności odzwierzęcych czynników chorobotwórczych  
i bakterii komensalnych na środki przeciwdrobnoustrojowe realizowanego  
w 2016 r. 

Instrukcje te określały zasady sprawowania nadzoru nad obrotem hurtowym  
i detalicznym oraz stosowaniem PLW przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu 
praktyki lekarsko-weterynaryjnej. Ponadto, ujednolicały tryb przeprowadzania 
kontroli obrotu detalicznego PLW wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii 
oraz zasady postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej. Określały również 
zagadnienia związane z ilością kontroli, sposobem i częstotliwością sporządzania 
planów kontroli oraz sposobów raportowania. Zawierały również wzory upoważnień 
do kontroli i protokołów kontroli, a także wzory dokumentów „Dane techniczne” oraz 
„Dane o obrocie produktami leczniczymi” w hurtowniach PLW, a także zasady i czas 
ich sporządzania. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii, na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązujących i instrukcji wydawanych przez GLW, wdrożył w WIW system jakości 
wg norm PN-EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO/IEC 17020:2006, w ramach 
którego ustalił m.in. procedury operacyjne dotyczące:  nadzoru nad obrotem PLW, 
sprawowania nadzoru nad obrotem i stosowaniem PLW oraz nadzoru 
weterynaryjnego nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych i obrotem 
paszami leczniczymi. Procedury te określały zasady i tryb postępowania Inspekcji 
Weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad obrotem oraz stosowaniem PLW i PL  
w województwie warmińsko-mazurskim, a także osoby odpowiedzialne za 
poszczególne jej elementy. Nie wyszczególniono w nich zagadnień związanych z: 

− nadzorem nad obrotem i stosowaniem w zakładach leczniczych dla zwierząt 
PLW i PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym,  

− stosowaniem w zakładach leczniczych PL o działaniu odurzającym lub 
hormonalnym, w tym zasadności stosowania przez lekarzy weterynarii produktu 
leczniczego, tj. sprawdzenia, czy nie było odpowiedniego PLW o takim 
działaniu,  

− wystawianiem recept na PL przez lekarzy weterynarii o działaniu odurzającym 
lub hormonalnym,  

− obrotu PLW o działaniu odurzającym lub hormonalnym w hurtowniach PLW.  

WLW wyjaśnił, że w przyjętych w WIW regulacjach wewnętrznych zagadnienia 
związane z obrotem i stosowaniem PLW,  wystawianiem recept przez lekarzy 
weterynarii oraz obrotem hurtowym PLW ujęto całościowo, bez wyszczególniania 
poszczególnych grup farmakologicznych. Wskazał ponadto, że obrót hurtowy 
produktami o charakterze psychotropowym i odurzającym, należy do kompetencji GIF.  

 (dowód: akta kontroli str. 6-11,15-18,25-27,56,58-60) 

1.2. W badanym okresie w strukturze WIW funkcjonował Zespół ds. Spraw Nadzoru 
Farmaceutycznego, do którego zadań należało m.in. sprawowanie kontroli nad:  

− obrotem i ilością stosowanych PLW oraz nad obrotem PLW wydawanymi bez 
przepisu lekarza weterynarii, 

− obrotem detalicznym i ilościami stosowanych PLW w zakładach leczniczych dla 
zwierząt oraz obrotem PLW w hurtowniach PLW, 

− wytwarzaniem i dystrybucją pasz leczniczych. 

Do zadań ww. Zespołu należało również sporządzanie rocznych planów urzędowej 
kontroli i nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych PLW oraz wytwarzaniem  
i dystrybucją pasz leczniczych, a także przeprowadzanie kontroli w ww. zakresie oraz 
sporządzanie sprawozdań rocznych z realizacji planów kontroli. 

  (dowód: akta kontroli str. 15,18,28-38,44-48) 

1.3. WLW otrzymywał od GLW instrukcje i wytyczne dotyczące kontroli obrotu  
i stosowania PLW/PL. Otrzymywał ponadto zawiadomienia o zmianach pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu PLW, o wycofaniu i/lub wstrzymaniu obrotu PLW, 
informacje o wyrobach do diagnostyki in vitro, a także polecenia przeprowadzenia 
kontroli, w których określano zakres i miejsce przeprowadzenia kontroli4. 

                                                      
4 M.in. pisma z dnia: 25 maja 2015 r. (GIWpuf.7202-67/2015(3) – o pojawieniu się na terenie Polski nielegalnego PLW  
o nazwie Norfloksaci 10% i zaleceniu zwrócenia szczególnej uwagi na jego obecność podczas przeprowadzania kontroli  
w hurtowniach, zakładach leczniczych dla zwierząt, sklepach zoologicznych oraz w miarę możliwości w gospodarstwach 
utrzymujących zwierzęta. Polecono również informowanie GLW o każdym przypadku znalezienia PLW o tej nazwie oraz 
przypomniano o obowiązku informowania GLW na bieżąco o każdym przypadku znalezienia nielegalnych PLW, 18 grudnia 
2015 r. (GIWpuf-7202-147/2015(2) - polecające przeprowadzenie kontroli tematycznych w hurtowniach farmaceutycznych 
PLW funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z określeniem zakresu kontroli i metod 
przeprowadzenia kontroli, 25 kwietnia 2016 r. (GIWpuf-7202-41/2016(2) – pismo o zmianach pozwolenia na  dopuszczenie do 
obrotu PLW,  1 marca 2017 r. dotyczące przypadków sprzedaży PLW przez hurtownie farmaceutyczne PLW podmiotom 
nieuprawnionym (GIWpuf-7202-18/2017(1). 
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W badanym okresie WLW nie otrzymywał od GLW zaleceń i wytycznych w zakresie 
dotyczących wystawiania recept przez lekarzy weterynarii na PL o działaniu 
hormonalnym oraz odurzającym.  

  (dowód: akta kontroli str. 6,11-12,15,18,39-41) 

1.4. W skład Zespołu ds. Spraw Nadzoru Farmaceutycznego (dalej: „ Zespół”), w każdym 
roku objętym kontrolą, wchodziło dwóch pracowników, tj. Wojewódzki Inspektor 
Weterynaryjny ds. Nadzoru Farmaceutycznego (kierownik Zespołu) oraz starszy inspektor 
weterynaryjny. Pracownicy ci posiadali wykształcenie wyższe weterynaryjne oraz 
specjalizacje w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej.  
W badanym okresie pracownicy Zespołu przeprowadzili łącznie 187 kontroli (wobec 
182 planowanych), w tym:  

− 81 w 2015 r. (108% planu, który obejmował przeprowadzenie 75 kontroli), z tego 
35 (100% planu) kontroli w zakładach leczniczych dla zwierząt, 17 (170% planu) 
kontroli w hurtowniach farmaceutycznych PLW, 19 w podmiotach zajmujących 
się obrotem detalicznym PLW wydawanymi bez przepisu lekarza oraz 10 kontroli 
w zakresie wytwarzania i dystrybucji pasz leczniczych5,   

− 74 w 2016 r. (100% planu), z tego 28 (100% planu) kontroli w zakładach 
leczniczych, 22 w hurtowniach farmaceutycznych (100%), 14 w podmiotach 
zajmujących się obrotem detalicznym PLW wydawanymi bez przepisu lekarza 
oraz 10 kontroli w zakresie wytwarzania i dystrybucji pasz leczniczych,   

− 32 w I połowie 2017 r. (96,7% planu, który obejmował przeprowadzenie  
33 kontroli), z tego 16 (100% planu) kontroli zakładów leczniczych, 11 kontroli 
podmiotach zajmujących się obrotem detalicznym PLW wydawanymi bez 
przepisu lekarza oraz pięć kontroli w zakresie wytwarzania i dystrybucji pasz 
leczniczych6. W I półroczu 2017 r. nie planowano przeprowadzania kontroli 
hurtowni farmaceutycznych. 

W każdym z lat objętych kontrolą, plan kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt oraz 
hurtowni farmaceutycznych z podziałem na typy kontroli (okresowa, doraźna, 
sprawdzająca) został zrealizowany. Kontrolami okresowymi w 2015 r. objęto 10% 
zakładów leczniczych dla zwierząt i 100% hurtowni farmaceutycznych, a w 2016 r. 
7,8% zakładów leczniczych7 i 100% hurtowni farmaceutycznych.  

Kontrole w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w hurtowniach PLW 
przeprowadzano w składach dwuosobowych, natomiast kontrole w zakresie obrotu 
detalicznego oraz wytwarzania i dystrybucji pasz - jednoosobowo. Kierownik Zespołu 
uczestniczył w 53 kontrolach w 2015 r., 45 w 2016 r. oraz w 16 w I półroczu 2017 r., 
natomiast pracownik zatrudniony na stanowisku starszego inspektora weterynaryjnego 
w  62 kontrolach w 2015 r., w 69 w 2016 r. oraz w 32 w 2017 r. (I półroczu). 

W opinii WLW, obsada kadrowa Zespołu była wystarczająca i zapewniała wykonywanie 
przydzielonych zadań. Wskazał jednak, że ze względu na rosnącą ilość zadań oraz 
zakres merytoryczny przeprowadzanych kontroli, wskazanym byłoby zwiększenie 
zatrudnienia w tym Zespole o co najmniej jednego pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 6,12-13,39-50,57-60) 

                                                      
5 Kontrole te, zgodnie z pismem GLW z dnia 22 grudnia 2015 r. (GIWpuf-7220-36/2014(1)3) obejmowały: 10% zakładów 
leczniczych dla zwierząt znajdujących się na terenie województwa, w tym w 3/4 zakłady lecznicze dla zwierząt o profilu 
działalności: "wyłącznie zwierzęta gospodarskie" lub "zwierzęta gospodarskie i towarzyszące", zakłady lecznicze dla zwierząt 
zlokalizowane na terenie ferm wielkotowarowych i specjalizujące się w leczeniu jednego gatunki zwierząt gospodarskich (drób, 
trzoda chlewna, bydło, itd.) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt zajmujące się świadczeniem usług lekarsko-weterynaryjnych 
na terenie kilku województw. Według WLW ww. wytyczne dotyczące planowania kontroli obowiązywały jedynie w 2015 r., a od 
22 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa instrukcja GLW, dotycząca kontroli.  
6 Nie przeprowadzono jednej z sześciu zaplanowanych kontroli w zakresie wytwarzania i dystrybucji pasz leczniczych,  
ze względu na brak produkcji pasz w tym okresie przez jednego producenta. 
7 GLW pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. (GIWpuf-7202-147/2015(2) polecił przeprowadzenie kontroli tematycznych we 
wszystkich hurtowniach PLW funkcjonujących na terenie województwa oraz wstrzymał planowane kontrole okresowe zakładów 
leczniczych dla zwierząt i podmiotów prowadzących obrót detaliczny PLW wydawanymi bez przepisu lekarza. 
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1.5. W okresie objętym kontrolą, wydatki WIW wynosiły: 12.007,97 tys. zł w 2015 r., 
(w tym 280,87 tys. zł stanowiły wydatki komórki odpowiedzialnej za nadzór 
farmaceutyczny8), 13.128,74 tys. zł w 2016 r. (269,64 tys. zł wydatki ww. komórki9) 
oraz 5.151,42 tys. zł w I połowie 2017 r. (110,30 tys. zł wydatki ww. komórki10). 

Według WLW, środki finansowe na realizację zadań Zespołu były wystarczające, 
jednakże możliwości finansowe Inspektoratu nie odzwierciedlają w przyznanych 
wynagrodzeniach faktycznego wkładu pracy członków tego Zespołu. Dodał również,  
że środki finansowe określane przez GLW  na realizację monitoringu jakości produktów 
leczniczych w obrocie, każdego roku są zabezpieczane i pochodzą z rezerwy 
budżetowej. 

(dowód: akta kontroli str. 6,13,83-84) 

1.6. W badanym okresie pracownicy Zespołu uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach 
i naradach związanych m.in. z zagadnieniami nadzoru nad obrotem i stosowaniem PLW 
oraz PL. Kierownik Zespołu uczestniczył w 10 formach szkoleniowych11 (w pięciu  
w 2015 r., czterech w 2016 r. i jednej w I półroczu 2017 r.), a drugi członek Zespołu  
w siedmiu (po trzech w 2015 r. i 2016 r. oraz w jednej w I półroczu 2017 r.). 

Jak wyjaśnił Wojewódzki Lekarz Weterynarii, potrzeby szkoleniowe określane były przez 
pracowników Zespołu w formularzach „Zapotrzebowanie na szkolenia”, wypełnianie 
których było elementem procedury systemu jakości, obowiązującego w Inspektoracie. 
Ponadto, potrzeby szkoleniowe były ustalane w „Indywidualnym Programie Rozwoju 
Zawodowego”, będącym częścią „Oceny Okresowej Członka Korpusu Służby Cywilnej”. 

 (dowód: akta kontroli str. 6,13-14,85-89) 

1.7. W uregulowaniach wewnętrznych Inspektoratu dotyczących zasad i trybu 
sprawowania nadzoru nad obrotem i stosowaniem PLW, uwzględniono zmiany 
wprowadzone od 8 lutego 2015 r. w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne12. 

 (dowód: akta kontroli str. 90) 

W badanym okresie, warunki organizacyjne Inspektoratu (w tym stan zatrudnienia  
w komórce ds. nadzoru farmaceutycznego) oraz przyjęte uregulowania wewnętrzne, 
umożliwiały sprawowanie nadzoru farmaceutycznego nad obrotem i stosowaniem 
PLW i PL, w zakresie wymaganym przez GLW. W każdym z lat objętych kontrolą, plan 
kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt oraz hurtowni farmaceutycznych został 
zrealizowany, a kontrolami okresowymi objęto wymaganą przez GLW liczbę zakładów 
leczniczych dla zwierząt i hurtowni farmaceutycznych. W uregulowaniach 
wewnętrznych Inspektoratu, uwzględniono zmiany wprowadzone od 8 lutego 2015 r. 
w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. W uregulowaniach tych, zasady i tryb 
sprawowania nadzoru nad obrotem i stosowaniem PLW, zasadności stosowania 
przez lekarzy weterynarii PL (tj. sprawdzania czy nie było odpowiedniego PLW o takim 
działaniu), wystawiania recept na PL przez lekarzy weterynarii oraz obrotem PLW  
w hurtowniach PLW, ujęto bez rozróżniania grup farmakologicznych, bez 
wyszczególniania PLW/PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym. 

                                                      
8 W tym 172,87 tys. zł wynagrodzenia i pochodne oraz 108 tys. zł wydatki rzeczowe. 
9 W tym 187,09 tys. zł wynagrodzenia i pochodne, 77,72 tys. zł wydatki rzeczowe i 4,83 tys. zł wydatki majątkowe. 
10 W tym 98,81 tys. zł wynagrodzenia i pochodne oraz 11,49 tys. zł wydatki rzeczowe.  
11 W tym również prowadził wykłady na szkoleniu „Rozważne stosowanie środków przeciwustrojowych w medycynie 
weterynaryjnej – przepisy krajowe i unijne”. 
12 Stosowne zmiany wprowadzono z dniem 29 lutego 2015 r. w kolejnych edycjach wewnętrznych procedur dotyczących: 
nadzoru nad obrotem PLW, sprawowania nadzoru nad obrotem i stosowaniem PLW oraz nadzoru weterynaryjnego nad 
wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych i obrotem paszami leczniczymi. Zmiany te znalazły również odzwierciedlenie w 
zakresach czynności pracowników Zespołu ds. Nadzoru Farmaceutycznego. 

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

2.1. W badanym okresie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
funkcjonowała następująca liczba zakładów leczniczych dla zwierząt oraz hurtowni 
farmaceutycznych PLW13, tj. według stanu na koniec: 

− 2014 r. było 10 hurtowni farmaceutycznych PLW oraz 357 zakładów 
leczniczych, w tym 26 wyłącznie dla zwierząt gospodarskich, 270 dla zwierząt 
gospodarskich i towarzyszących oraz 44 dla zwierząt towarzyszących, 

−  2015 r.: 10 hurtowni farmaceutycznych PLW oraz 355 zakładów leczniczych,  
w tym 28 wyłącznie dla zwierząt gospodarskich, 269 dla zwierząt gospodarskich 
i towarzyszących oraz 45 dla zwierząt towarzyszących, 

− 2016 r.: 9 hurtowni farmaceutycznych PLW oraz 357 zakładów leczniczych,  
w tym 24 wyłącznie dla zwierząt gospodarskich, 271 dla zwierząt gospodarskich 
i towarzyszących oraz 46 dla zwierząt towarzyszących, 

− I półrocza 2017 r.: 9 hurtowni farmaceutycznych PLW oraz 359 zakładów 
leczniczych, w tym 25 wyłącznie dla zwierząt gospodarskich, 270 dla zwierząt 
gospodarskich i towarzyszących oraz 48 dla zwierząt towarzyszących. 

(dowód: akta kontroli str. 91) 

Liczba zaplanowanych i wykonanych kontroli przez WIW przedstawiała się następująco: 

• Kontrole obrotu hurtowego w hurtowniach PLW - w 2015 r. i 2016 r. zaplanowano 
przeprowadzenie po 10 kontroli, a wykonano ich odpowiednio 17 i 22. W I półroczu 
2017 r. nie planowano i nie wykonywano kontroli hurtowni PLW.  

• Kontrole przeprowadzone w zakładach leczniczych dla zwierząt – zaplanowano  
i przeprowadzano łącznie 79 kontroli, które swoim zakresem obejmowały obrót 
detaliczny i stosowanie PLW/PL, wystawianie recept przez lekarzy weterynarii 
oraz utylizację PLW/PL (tj. postępowanie z lekami przeznaczonymi do utylizacji). 

 (dowód: akta kontroli str. 49-50,54-55,57,68,69,74-82,92) 

Na podstawie analizy planów kontroli WIW sporządzonych na lata 2015-2017  
(I półrocze) oraz wszystkich 79 protokołów kontroli zakładów leczniczych dla 
zwierząt oraz wszystkich 39 protokołów kontroli hurtowni farmaceutycznych PLW 
przeprowadzonych przez WIW w badanym okresie ustalono, że:  

• Plany kontroli na poszczególne lata okresu objętego kontrolą sporządzane były 
podmiotowo (tj. planowano liczbę podmiotów do skontrolowania, nie planowano 
natomiast zakresu kontroli). 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. Według 
WLW, plany kontroli sporządzane były zgodnie z instrukcjami GLW, a zakres 
kontroli obejmował wszystkie zagadnienia wskazane w rozporządzeniu  
w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych PLW14. 

• W badanym okresie WIW nie planował i nie przeprowadzał kontroli 
tematycznych, dotyczących wyłącznie zagadnień obrotu i stosowania 
konkretnego rodzaju leków, np. PLW/PL o działaniu hormonalnym, 
anabolicznym, odurzającym lub psychotropowym. Nie prowadzono też kontroli 
tematycznych, dotyczących wyłącznie utylizacji odpadów PLW. Według 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zagadnienia były kontrolowane w ramach 

                                                      
13 Wykazano łącznie z zakładami leczniczymi, których działalność była zawieszona. 
14 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością 
stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. Nr 84, poz. 511). 

Opis stanu 
faktycznego 
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przeprowadzanych kontroli, które swoim zakresem obejmowały całość zagadnień 
związanych z prowadzonym nadzorem farmaceutycznym. 

• Nie badano obrotu i stosowania PLW o działaniu odurzającym i psychotropowym, 
sprawdzano jedynie czy kontrolowany podmiot dysponował zgodą WIF na 
posiadanie w celach medycznych takich produktów, czy prowadził książkę ich 
rozchodu i czy była ona zarejestrowana w WIF. Jak wyjaśnił Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii15, 
wydawanie zgody na obrót takimi PLW oraz kontrola ich obrotu i stosowania należ 
do zadań Inspekcji Farmaceutycznej. Podał również, że w przypadku leków 
hormonalnych i anabolicznych, były one kontrolowano je tak jak pozostałe leki. 

• W protokołach kontroli sporządzanych według wzoru określonego przez 
Głównego Lekarza Weterynarii, kontrolujący udzielali odpowiedzi stawiając znak 
„X” w kolumnach „P – ocena pozytywna”, „WP – wymaga poprawy”,  
„N – ocena negatywna”, „ND – nie dotyczy”, w odpowiedzi na poszczególne 
pytania o wynikające z ustawy prawo farmaceutyczne, rozporządzenia w sprawie 
nadzoru nad obrotem i stosowaniem PLW16 oraz rozporządzenia w sprawie 
wystawiania recept17 (np. „Prowadzenie dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej 
w sposób zgodny z ustalonym zakresem i sposobem” lub „Zgodność danych 
umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją”) formularza 
zawartego w protokole kontroli.  

• W analizowanych protokołach nie było zapisów wskazujących jaki był zakres 
kontroli i jakie konkretne PLW/PL objęto kontrolą – w 53 protokołach nie 
wymieniono nazw żadnych leków, a w 26 protokołach wymieniono nazwy leków 
o działaniu odurzającym lub psychotropowym, zamieszczając informacje  
o posiadanych przez kontrolowane podmioty zgodach WIF na ich posiadanie  
w celach medycznych. Nazwy pozostałych leków zamieszczano jedynie  
w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie dokumentowania 
obrotu danym produktem, jego stosowania lub przechowywania - zapisy takie 
znajdowały się w 26 protokołach, w tym w 11 przypadkach (sześć w 2015 r., 
trzy w 2016 r. i dwa w I półroczu 2017 r.) dotyczyły leków o działaniu 
hormonalnym lub anabolicznym.  

Według WLW, zakres przeprowadzanych kontroli określony jest we wzorze 
protokołu kontroli ustalonym przez Głównego Lekarza Weterynarii i daje 
całościowy obraz systemu prowadzenia dokumentacji obrotu i stosowani leków 
w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Przypadki gdy ustalenia dotyczą 
konkretnych PLW/PL, są one opisywane w protokołach kontroli dodatkowo,  
w części opisowej. W przypadkach nie stwierdzenia nieprawidłowości, nie 
wymieniano nazw skontrolowanych PLW/PL. Wskazał ponadto, że informacje 
na temat zgód na posiadanie w celach medycznych produktów o działaniu 
psychotropowym i odurzającym, ze wskazaniem tych produktów, są 
odnotowywane jedynie w celach informacyjnych, ponieważ nadzór nad ich 
stosowaniem sprawuje Inspekcja Farmaceutyczna. 

• W zbadanych protokołach kontroli hurtowni PLW nie było zapisów dotyczących 
rozliczania nabycia przez hurtownię, PLW o działaniu odurzającym lub 
psychotropowym i ich sprzedaży oraz zapisów o weryfikacji stanów magazynowych 
i kartotekowych PLW o takim działaniu. Jak wyjaśnił Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii, zgodnie z art. 40 i 44 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nadzór 

                                                      
15 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783). 
16 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością 
stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz.U. Nr 84, poz. 511). 
17 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 (Dz. U. Nr 97, poz. 891 ze zm.). 
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nad obrotem hurtowym PLW o działaniu odurzającym lub psychotropowym 
sprawuje Główny Inspektor Farmaceutyczny. 

(dowód: akta kontroli str. 66-67,94-136,156-157,159-160,166-168,354-375) 

2.2. Na podstawie analizy wszystkich 79 protokołów kontroli18 zakładów leczniczych 
dla zwierząt przeprowadzonych przez WIW w latach 2015-2017 (I półrocze) 
ustalono, że w 2015 r. przeprowadzono 35 kontroli, z tego cztery w zakładach 
leczniczych dla zwierząt gospodarskich, 22 w zakładach dla zwierząt gospodarskich  
i towarzyszących oraz dziewięć w zakładach dla zwierząt towarzyszących. W 2016 r. 
przeprowadzono 28 kontroli, w tym siedem w zakładach leczniczych dla zwierząt 
gospodarskich, 18 w zakładach dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz trzy  
w zakładach dla zwierząt towarzyszących. W I półroczu 2017 przeprowadzono 16 
kontroli, w tym cztery w zakładach leczniczych dla zwierząt gospodarskich i 12  
w zakładach dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących. 
W kontrolach tych sprawdzano, czy kontrolowany podmiot dysponował zgodą WIF na 
posiadanie w celach medycznych produktów zawierających środki odurzające lub 
substancje psychotropowe, czy prowadził książkę rozchodu tych produktów i czy była 
ona zarejestrowana w WIF – zapisy w tym zakresie znajdowały się w 67 spośród 79 
protokołów kontroli. I tak: 

− W 33 z 35 protokołów kontroli z 2015 r. znajdowały się ww. zapisy, z tego  
w 25 przypadkach wskazano, że kontrolowane podmioty posiadały stosowne 
zgody, a w ośmiu zamieszczono zapisy o nieposiadaniu takiej zgody. W dwóch 
przypadkach brak było zapisów w tym przedmiocie19,  

− W 22 z 28 protokołów kontroli z 2016 r. znajdowały się ww. zapisy, z tego  
w 17 przypadkach wskazano, że kontrolowane podmioty posiadały zgody,  
a w pięciu przypadkach zamieszczono zapisy o jej nieposiadaniu. W sześciu 
protokołach brak było zapisów w tym przedmiocie20, 

− W 12 z 16 protokołów kontroli z I półrocza 2017 r. znajdowały się ww. zapisy,  
z tego w dziewięciu przypadkach wskazano, że kontrolowane podmioty 
posiadały zgody, w trzech przypadkach zamieszczono zapisy o ich braku.  
W czterech protokołach brak było zapisów w tym przedmiocie21. 

W 2015 r. niezgodności stwierdzono w 26 zakładach leczniczych i wydano zalecenia 
pokontrolne, a w 11 przypadkach decyzje nakazujące ich usunięcie. W pięciu 
przypadkach wystawiono lekarzom weterynarii upomnienia, a w dwóch 
wystosowano zawiadomienia do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie (dalej: 
„Rzecznika Odpowiedzialności”). Stwierdzone niezgodności nie dotyczyły jednak 
spraw związanych z nadzorem nad obrotem i stosowaniem PLW o działaniu 
odurzającym lub hormonalnym. Ponadto, w siedmiu przypadkach zawiadomiono 
WIF o stwierdzonych nieprawidłowościach w sprawach należących do zakresu 
działalności Inspekcji Farmaceutycznej.  

W 2016 r. niezgodności stwierdzono w 24 zakładach leczniczych i wydano zalecenia 
pokontrolne, a w 14 przypadkach decyzje nakazujące ich usunięcie. Skierowano również 
trzy zawiadomienia do organów ścigania, wystawiono dwa upomnienia lekarzom 
weterynarii, ponadto w siedmiu przypadkach skierowano zawiadomienia do Rzecznika 

                                                      
18 Tj. kontroli okresowych, sprawdzających i doraźnych. 
19 W toku kontroli ustalono, że zakłady lecznicze nie prowadziły działalności profilaktyczno-leczniczej. 
20 W tym w dwóch przypadkach zakłady lecznicze nie prowadziły działalności profilaktyczno-leczniczej, a  w kolejnych dwóch 
przypadkach dotyczyło to kontroli doraźnych przeprowadzanych w zakładach leczniczych, w odniesieniu do świadczonych 
usług w konkretnym gospodarstwie utrzymującym zwierzęta gospodarskie. 
21 W jednym przypadku dotyczyło to zakładu leczniczego, który nie prowadził działalności profilaktyczno-leczniczej, a w trzech 
dotyczyło to kontroli sprawdzających, które badały zagadnienia innego rodzaju. 
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Odpowiedzialności. Stwierdzone niezgodności nie dotyczyły spraw związanych  
z nadzorem nad obrotem i stosowaniem PLW o działaniu odurzającym lub hormonalnym. 

W 2017 (I półrocze) niezgodności stwierdzono w 12 zakładach leczniczych i wydano  
zalecenia pokontrolne, a w trzech przypadkach decyzje  nakazujące ich usunięcie. 
Skierowano również dwa zawiadomienia do organów ścigania, wystawiono cztery 
upomnienia lekarzom weterynarii, ponadto w dwóch przypadkach skierowano 
zawiadomienia do Rzecznika Odpowiedzialności.  Stwierdzone niezgodności nie dotyczyły  
spraw związanych z nadzorem nad obrotem i stosowaniem PLW o działaniu odurzającym 
lub hormonalnym. 
Ustalono również, że w analizowanych protokołach nie było zapisów wskazujących 
wprost: jakie konkretne PLW/PL objęto kontrolą oraz według jakich kryteriów WIW 
dobierał rodzaje (nazwy) leków do kontroli ich stosowania, a także według jakich zasad 
ustalano ilość leków do kontroli ich stosowania w ramach danej kontroli oraz, że kontrola 
obejmowała ich dawkowanie oraz pozycję ich rozliczenia w dokumentacji lekarsko – 
weterynaryjnej. 

WLW wyjaśnił, że zasadniczym celem działań Inspekcji Weterynaryjnej jest nadzór 
nad bezpieczeństwem żywności, zatem główny nacisk podczas kontroli kładziono na 
produkty o działaniu przeciwbakteryjnym. Dodał również, że kontrole prowadzone 
były według wytycznych GLW, a szczegółowy zakres i wielkość prób poddawanych 
sprawdzeniu ustalano podczas kontroli, w zależności od rodzaju i ilości stosowanych 
w danym zakładzie leków. Wskazał ponadto, że w protokołach kontroli niezgodności 
opisywano ogólnie jeżeli dotyczyły sposobu prowadzenia dokumentacji. 
Wskazywano natomiast nazwy konkretnych produktów, w przypadku stwierdzania 
nieprawidłowości ich dotyczących. 

(dowód: akta kontroli str. 93-137,140-144,354-374) 

2.3. Na podstawie analizy wszystkich protokołów kontroli okresowych zakładów 
leczniczych dla zwierząt przeprowadzonych przez WIW w latach 2015-2017 (I półrocze) 
ustalono, że zagadnienia określone w §12 ust. 3 w zw. z §1 pkt 4 rozporządzenia w 
sprawie wystawiania recept przez lekarzy weterynarii22 kontrolowano bez 
wyszczególniania grup farmakologicznych. Stwierdzono też, m.in., że: 

• W analizowanych protokołach nie było zapisów wskazujących jaki był zakres 
kontroli i jakie konkretne PLW/PL objęto kontrolą. 

• W 2015 r. przeprowadzono 21 kontroli, w tym trzy w zakładach leczniczych dla 
zwierząt gospodarskich, 12 w zakładach dla zwierząt gospodarskich  
i towarzyszących oraz sześć w zakładach dla zwierząt towarzyszących. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli ustalono, że jeden zakład leczniczy (dla zwierząt 
towarzyszących) stosował PL przeznaczone dla ludzi nabywane w aptece na 
podstawie recept23 – nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.  

• 2016 r. przeprowadzono 23 kontrole, w tym  sześć w zakładach leczniczych dla 
zwierząt gospodarskich, 16 w zakładach dla zwierząt gospodarskich  
i towarzyszących oraz jedną w zakładzie dla zwierząt towarzyszących – w żadnym 

                                                      
22 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 (Dz. U. Nr 97, poz. 891 ze zm.). 
23 Dotyczyło to PL o nazwie Atropinum Sulfuricum, Lipocainum, Hydrochloricum, Cyclonamine  - nie były to jednak PL  
o działaniu odurzającym lub hormonalnym. Ustalono również, że kontrolowany podmiot stosował PL o działaniu odurzającym 
(Tramal) na którego posiadanie (wg informacji udzielonej przez WLW) nie jest wymagana zgoda WIF. W protokole kontroli 
zawarto zapis, że zbadano zasadność jego stosowania i ustalono, że nie ma on odpowiednika w PLW. Badanie zasadności  
i prawidłowości jego stosowania udokumentowano w postaci zaznaczenia "X" pytań w dziale IV pkt 2 A i B. Nie było zapisów 
czy sprawdzano że wywiad chorobowy zwierzęcia uzasadniał stosowanie tego PL oraz stosowania zgodnie z charakterystyką 
PL, dawkowania do stosowanej jednostki chorobowej oraz wagi zwierzęcia. W stosowaniu PL o nazwie Tramal nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Podmiot kontrolowany miał zgodę WIF na posiadanie produktów o działaniu odurzającym lub 
psychotropowym.  
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ze skontrolowanych podmiotów nie stosowano PL przeznaczonych dla ludzi 
wydawanych na receptę. 

• W 2017 (I półrocze) przeprowadzono siedem kontroli, w tym jedną w zakładzie 
leczniczym dla zwierząt gospodarskich i sześć w zakładach dla zwierząt 
gospodarskich i towarzyszących – w dwóch podmiotach (w obu przypadkach były to 
zakłady lecznicze dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących) stwierdzono 
stosowanie PL przeznaczonych dla ludzi wydawanych na receptę. W protokołach 
kontroli odnotowano, że wystawiane były recepty i stosowano PL, nie wskazano 
jednak ich nazw.  

 (dowód: akta kontroli str. 94-95,137-138,144,155-157,376-393) 

W protokołach, w których ustalono, że stosowano PL przeznaczone dla ludzi, brak było 
zapisów dotyczących według jakich kryteriów dobierano rodzaje i ilość PL do kontroli ich 
stosowania, zapisów dotyczących dawkowania oraz pozycji ich rozliczenia w dokumentacji 
lekarsko – weterynaryjnej. Ponadto w dwóch protokołach brakowało informacji jakie PL 
podlegały kontroli oraz czy zbadano zasadność stosowania PL i ustalono, że nie ma on 
odpowiednika w PLW. 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że kontrole okresowe zakładów 
leczniczych dla zwierząt przebiegają w ten sam sposób i dotyczą wszystkich PL 
znajdujących się w obrocie i stosowaniu kontrolowanego zakładu leczniczego. 
Kontrole były przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii 
i dokumentowane według wzoru protokołu kontroli, który on określił. Dodał również, 
że informacje odnoszące się do konkretnych PL są wskazywane w razie 
stwierdzenia nieprawidłowości, a w przypadku jednego z ww. trzech protokołów 
zostały wskazane wyjątkowo, pomimo niestwierdzenia nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 70-72,376-393) 

2.4. W latach 2015-2017 (I półrocze) WLW nie pozyskiwał oraz nie otrzymywał od 
Inspekcji Farmaceutycznej informacji o zakładach leczniczych, którym wydawano 
zgody na zakup środków odurzających i psychotropowych24. WLW wskazał, że 
chociaż nadzór nad produktami zawierającymi środki odurzające lub substancje 
psychotropowe (od wydania zgody, poprzez nadzór nad stosowaniem, po ich 
utylizację) sprawuje Inspekcja Farmaceutyczna, to podczas kontroli okresowych w 
zakładach leczniczych dla zwierząt sprawdzano czy posiadają one stosowne zgody 
oraz czy dopełniają obowiązków z tym związanych, a o stwierdzanych 
nieprawidłowościach zawiadamiano WIF. 

(dowód: akta kontroli str. 15,18-19,161) 

2.5. Na podstawie analizy zapisów wszystkich protokołów kontroli przeprowadzanych 
przez WIW w zakładach leczniczych dla zwierząt w badanym okresie oraz wyjaśnień 
WLW ustalono, że nie badano obrotu i stosowania PLW o działaniu odurzającym  
i psychotropowym, sprawdzano jedynie czy kontrolowany zakład posiada zgodę WIF 
na posiadanie produktów zawierających środki odurzające i substancje 
psychotropowe, czy prowadzi książkę obrotu takimi produktami, czy produkty te 
występują w danym zakładzie oraz czy nie są przechowywane w miejscach ogólnie 
dostępnych. O stwierdzanych nieprawidłowościach w tym zakresie informowano 
organy Inspekcji Farmaceutycznej.  

W poddanych analizie protokołach kontroli brak było zapisów dotyczących: 

− badania prawidłowości i rzetelności zapisów dotyczących przychodów,  
tj. wykazanych nabyć środków odurzających i psychotropowych w powiązaniu  
z dowodami zakupu tych środków, 

                                                      
24 Posiadanie stosownej zgody WIF sprawdzano w trakcie kontroli okresowych przeprowadzanych w zakładach leczniczych dla 
zwierząt. 
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− ilości posiadanych środków odurzających i psychotropowych, która nie powinna 
przekraczać 7 dni (w przypadku lekarza weterynarii wykonującego zawód  
w ramach praktyki zawodowej), 14 dni (w przypadku zakładów leczniczych), 

− badania prawidłowości i rzetelności rozchodów wykazanych w książce kontroli,  
tj. faktycznego zużycia, 

− weryfikowania zużycia z zapisami w książce leczenia zwierząt prowadzonej przez 
zakład leczniczy, tj. konkretnego zużycia środka odurzającego lub 
psychotropowego z książki kontroli w porównaniu z konkretnym zapisem książki 
leczenia zwierząt, wskazującym dane leczonego zwierzęcia, jego rozpoznaną 
chorobę, wagę, zastosowaną dawkę leku, etc. 

WLW wyjaśnił, że informacji takich w protokołach kontroli nie zamieszczano 
ponieważ wydawanie zgody na obrót PLW o działaniu odurzającym i psychotropowym 
oraz kontrola ich obrotu i stosowania należ do zadań Inspekcji Farmaceutycznej.  

(dowód: akta kontroli str. 138,144-145,156-157,354-374) 

2.6. WLW wyjaśnił, że z uwagi na fakt iż kontrola książek obrotu środkami 
odurzającymi i substancjami psychotropowymi należy do zadań Inspekcji 
Farmaceutycznej, nie ma zdania na temat formy, postaci czy sposobu ich 
prowadzenia.   

(dowód: akta kontroli str. 138,145-146) 

2.7. W badanym okresie WLW nie pozyskiwał i nie otrzymywał z hurtowni PLW oraz 
od GLW lub od innych wojewódzkich lekarzy weterynarii, danych o nabywanych PLW 
o działaniu odurzającym lub hormonalnym przez zakłady lecznicze dla zwierząt 
działające na obszarze jego właściwości. WLW wyjaśnił, że w przypadku produktów 
zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, nadzór sprawowany 
jest przez Inspekcję Farmaceutyczną, natomiast w przypadku pozostałych PLW 
nadzór WLW jest sprawowany całościowo, ponieważ wymogi w zakresie obrotu  
i stosowania dla wszystkich grup produktów są jednakowe. 

(dowód: akta kontroli str. 15,19,162) 

2.8. W latach 2015-2017 (I półrocze) WLW nie pozyskiwał i nie otrzymywał od GIF 
informacji o zakładach leczniczych z obszaru jego działalności, zakupujących  
w hurtowniach PL największe ilości produktów leczniczych o działaniu odurzającym 
lub hormonalnym. Według WLW, nadzór nad PL o działaniu odurzającym  
i psychotropowym sprawowany jest przez Inspekcję Farmaceutyczną, natomiast 
produkty o działaniu hormonalnym są objęte kontrolami WIW na równi z innymi 
produktami. 

  (dowód: akta kontroli str. 15,19,163 

2.9. W badanym okresie Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie pozyskiwał  
z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego lub z aptek z obszaru jego 
działania informacji, pozwalających na ocenę skali zjawiska wystawiania recept na 
PL przez lekarzy weterynarii, w tym o liczbie recept wystawianych przez lekarzy 
weterynarii na PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym. WLW wyjaśnił, że 
przepisy obowiązującego prawa, instrukcje lub wytyczne nie obligowały go do 
pozyskiwania takich informacji, a ich brak nie utrudniał bieżącej pracy WIW. 
Wskazał również, że wystawianie recept na PL oraz ich stosowanie w zakładach 
leczniczych dla zwierząt jest kontrolowane podczas przeprowadzanych w nich 
kontroli okresowych, a zatem jest ujmowane w sporządzanych na kolejne lata 
planach kontroli.  Według WLW nie ma uregulowań prawnych zobowiązujących, czy 
umożliwiających pozyskiwanie danych od Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej 
na temat PL wykorzystywanych w weterynarii. Nie ma także porozumień czy innych 
form pozwalających na tego typu działania. Wskazał również, że współpraca 
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pomiędzy przedmiotowymi Inspekcjami prowadzona jest doraźnie, zwłaszcza  
w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 15-16,19-20,164) 

2.10. Na podstawie analizy zapisów wszystkich protokołów kontroli zakładów 
leczniczych dla zwierząt przeprowadzonych w latach 2015-2017 (I półrocze) 
ustalono, że w ramach kontroli przeprowadzanych w zakładach leczniczych dla 
zwierząt, badano m.in. kwestie wystawiania recept na PL bez wyszczególniania grup 
farmakologicznych - w tym celu pobierano od kontrolowanych oświadczenia, 
weryfikowano zapisy w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i dokumentacji obrotu 
detalicznego oraz dokonywano oględzin pomieszczeń w celu stwierdzenia 
warunków przechowywania PL i ewentualnej obecności kopii recept25. Ustalono 
również m.in., że:        

• W trakcie kontroli okresowych weryfikowano oświadczenia lekarzy weterynarii  
o wystawianiu recept na PL lub o ich niewystawianiu, z dokumentacją lekarsko 
– weterynaryjną26. 

• W przypadku niewpisania przez lekarza weterynarii faktu wystawienia recepty 
na PL do dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej wydawano zalecenia 
pokontrolne. W badanym okresie dotyczyło to pięciu przypadków –  
w protokołach kontroli nie odnotowano nazw PL, których to dotyczyło. WLW 
wyjaśnił, że przypadki wystawiania recept zdarzały się w odniesieniu do 
zwierząt towarzyszących, a lekarze weterynarii nie mają w takim wypadku 
obowiązku pozostawiania kopii recept. Nie ma zatem możliwości ustalenia na 
jakie produkty wystawiono recepty.  

• Nie zawiadamiali o tym fakcie samorząd lekarsko – weterynaryjny, co WLW  
wyjaśnił tym, że organy te zawiadamiane były w przypadkach rażących 
naruszeń lub zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, a tym samym 
zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. 

• W protokołach kontroli brak było zapisów, czy były wystawiane recepty na PL  
o działaniu odurzającym lub hormonalnym, a jeśli były, to czy weryfikowano 
zasadność ich wystawienia. WLW wyjaśnił, że przeprowadzane kontrole obejmują 
dokumentację obrotu detalicznego oraz dokumentację lekarsko-weterynaryjną  
i sposób jej prowadzenia. Nie odnoszą się zaś do konkretnych produktów. Kontrole 
przeprowadzano zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii  
i dokumentowano w protokołach kontroli, sporządzanych według wzorów przez 
niego określonych. Wskazał również, że nie ma możliwości wcześniejszego 
zaplanowania o oparciu o jakie produkty będzie się odbywała kontrola, ponieważ 
WIW nie posiada wiedzy jakie produkty stosowane są w danym zakładzie 
leczniczym. Podczas kontroli najczęściej wybierane są produkty, których stosuje 
się najwięcej oraz produkty przeciwbakteryjne. 

W badanym okresie nie przeprowadzano kontroli aptek oraz realizacji recept, gdyż 
jak wskazał Wojewódzki Lekarze Weterynarii, leży to w wyłącznej kompetencji WIF.  

(dowód: akta kontroli str. 70-72,96-97,99,138,146-147,156-157) 

2.11. W uregulowaniach wewnętrznych Inspektoratu nie określono według jakich zasad 
dokonywano wyboru PLW do weryfikacji stanów magazynowych z kartotekowymi. Brak 
było również zapisów, które grupy PLW traktowano szczególnie (np. PLW o działaniu 
odurzającym lub hormonalnym poprzez większą częstotliwość przeprowadzanych 
kontroli, etc.). WLW wyjaśnił, że kontrole przeprowadzane przez WIW obejmują 

                                                      
25 Przeprowadzenia tych czynności dokumentowano poprzez zaznaczanie „X” w odpowiednich pozycjach (2015 r. Działu IV,  
w latach 2016-2017 Działu V) formularza protokołu kontroli oraz zamieszczano dodatkowe informacje w części opisowej. 
26 W protokołach kontroli zaznaczano „X” odpowiedzi na pytania dotyczące recept (Dział V pkt 1-3) oraz zamieszczano 
informacje w części opisowej. 
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dokumentację obrotu detalicznego oraz dokumentację lekarsko-weterynaryjną i sposób 
jej prowadzenia. Wskazał również, że weryfikacja stanów kartotekowych  
z magazynowymi, zgodnie z art. 69 ustawy Prawo farmaceutyczne, jest obowiązkiem 
kierownika zakładu leczniczego, a WIW podczas kontroli sprawdzał posiadanie 
dokumentów potwierdzających przeprowadzenie takiego spisu kontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 70-72,158) 

Na postawie analizy wszystkich protokołów kontroli zakładów leczniczych dla 
zwierząt ustalono, że:  

• Weryfikację stanów magazynowych z kartotekowymi PLW przeprowadzano bez 
wyszczególniania grup farmakologicznych, poprzez porównanie dokumentacji 
obrotu detalicznego prowadzonej przez lekarzy weterynarii osobno dla każdego 
produktu, z zapisami w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. Sprawdzano 
również wywiązywanie się lekarzy weterynarii z obowiązku określonego w art. 69 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. przeprowadzania przynajmniej raz  
w roku spisu kontrolnego stanu magazynowego PLW wraz z odnotowywaniem 
wszelkich niezgodności. Czynności kontrolne dokumentowano poprzez  
stawianie znaku „X” w kolumnach „P – ocena pozytywna”, „WP – wymaga 
poprawy”, „N – ocena negatywna”, „ND – nie dotyczy” w odpowiedzi na 
poszczególne pytania (w 2015 r. Dział III pkt 4C, w 2016 i 2017 r. Dział IV pkt 3) 
formularza zawartego w protokole kontroli.  

• Sprawdzano posiadanie umowy na unieszkodliwianie odpadów. 

• W 30 przypadkach (38% badanych protokołów kontroli WIW) stwierdzono 
nieprawidłowości polegające m.in. na sporządzaniu wydruków magazynowych bez 
wskazywania nr serii PLW oraz braku możliwości okazania spisów stanów 
magazynowych (oświadczali, że przekazali je do obsługujących ich biur 
rachunkowych). 

• Ze zbadanych protokołów kontroli nie wynika aby w sposób szczególny traktowano 
PLW o działaniu odurzającym lub hormonalnym. W protokołach kontroli brak było 
zapisów według jakich zasad dokonywano wyboru PLW do weryfikacji stanów 
magazynowych z kartotekowymi.  

WLW wyjaśnił, że kontrole przeprowadzano zgodnie z wytycznymi GLW oraz 
dokumentowano w protokołach kontroli, sporządzanych według wzorów przez niego 
określonych.  

 (dowód: akta kontroli str. 61-65,138,147,156-157,354-374) 

2.12. Na podstawie analizy uregulowań wewnętrznych Inspektoratu oraz zaleceń 
GLW ustalono, że nie określono zasad dotyczących skali planowanej weryfikacji 
zapisów w dokumentacji obrotu detalicznego oraz liczby (w %) zapisów 
dokumentacji obrotu detalicznego PLW porównywanych z książką leczenia zwierząt. 
Nie określono również rodzaju i liczby PLW, w tym o działaniu odurzającym lub 
hormonalnym, wybieranych do kontroli obrotu detalicznego (tj. czy kierowano się 
nazwami PLW, ich składem, właściwościami, w sposób dowolny lub wg osądu 
WIW). Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że przeprowadzane kontrole 
obejmują dokumentację obrotu detalicznego oraz dokumentację lekarsko-
weterynaryjną i sposób jej prowadzenia. Wyjaśnił również, że kontrole 
przeprowadzono zgodnie z wytycznymi GLW. Wskazał ponadto, że nie ma 
możliwości wcześniejszego zaplanowania o oparciu o jakie produkty będzie się 
odbywała kontrola, ponieważ WIW nie posiada wiedzy jakie produkty stosowane są 
w danym zakładzie leczniczym. Podczas kontroli najczęściej wybierane są produkty, 
których stosuje się najwięcej oraz produkty przeciwbakteryjne.  

(dowód: akta kontroli str. 70-73,158) 
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Na podstawie analizy wszystkich protokołów kontroli zakładów leczniczych ustalono,  
że kontrola obrotu detalicznego obejmowała weryfikację zapisów dokumentacji obrotu 
detalicznego PLW bez rozróżniania grup farmakologicznych, z zapisami książki 
leczenia zwierząt. Jak wskazał WLW, nadzór nad PLW (poza odurzającymi  
i psychotropowymi, nad którymi nadzór sprawuje Inspekcja Farmaceutyczna), 
sprawowany jest całościowo, tzn. bez wyszczególniania grup farmakologicznych, 
ponieważ wymogi w zakresie obrotu i stosowania dla wszystkich grup (w tym  
o działaniu hormonalnym) są jednakowe. Wskazał również, że dotychczas GLW nie 
zlecał przeprowadzania kontroli wyłącznie PLW o działaniu hormonalnym czy 
odurzającym i psychotropowym. Z przeanalizowanych protokołów kontroli nie wynika 
aby PLW o działaniu odurzającym lub hormonalnym traktowano w sposób szczególny 
w relacji do innych PLW, jak również jaka skala zapisów dokumentacji obrotu 
detalicznego PLW została skontrolowana i jaka liczba zapisów dokumentacji obrotu 
detalicznego PLW była porównywana z książką leczenia zwierząt. Brak również 
zapisów jakiego rodzaju PLW wybierano do kontroli obrotu detalicznego i jaka była ich 
liczba (ilość). 

WLW wyjaśnił, że kontrole przeprowadzano zgodnie z wytycznymi GLW oraz 
dokumentowano w protokołach kontroli, sporządzanych według wzorów przez niego 
określonych. Wskazał również, że nie ma możliwości wcześniejszego zaplanowania  
o oparciu o jakie produkty będzie się odbywała kontrola, ponieważ WIW nie posiada 
wiedzy jakie produkty stosowane są w danym zakładzie leczniczym. Podczas kontroli 
najczęściej wybierane są produkty, których stosuje się najwięcej oraz produkty 
przeciwbakteryjne. 

(dowód: akta kontroli str. 61-65,138-139,147-149,156-157,354-374) 

2.13. W latach 2015-2017 (I półrocze) nie przeprowadzano kontroli w zakresie realizacji 
zadań wskazanych w art. 72 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt27. Według WLW, zagadnienia te kontrolowane 
są przez powiatowych lekarzy weterynarii podczas kontroli dobrostanu zwierząt, którzy 
stosują w tym zakresie instrukcje i wytyczne GLW28. W badanym okresie powiatowi 
lekarze weterynarii przeprowadzili łącznie 5.839 takich kontroli, w tym 2.483 w 2015 r., 
2.364 w 2016 r. i 992 w I półroczu 2017 r. Wojewódzki Lekarz Weterynarii przeprowadził 
łącznie 25 kontroli powiatowych lekarzy weterynarii (osiem w 2015 r., 10 w 2016 r.  
i siedem w I półroczu 2017 r.), oceniając sposób sprawowania przez nich nadzoru  
w przedmiotowym zakresie. W badanym okresie nie prowadzono kontroli tematycznych 
dotyczących produktów o działaniu androgennym. W trakcie przeprowadzanych kontroli, 
nie stwierdzono też stosowania takich produktów.  

 (dowód: akta kontroli str. 96-97,99,139,149-150,165) 

2.14. W 2015 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonowało  
10 hurtowni farmaceutycznych PLW,  natomiast w latach 2016-2017 (I półrocze) 
było dziewięć takich hurtowni. Pięć hurtowni posiada zezwolenie GIF na 
prowadzenie obrotu PLW o charakterze odurzającym, psychotropowym  
i prekursorów I-R, jednak faktyczny obrót prowadziły jedynie cztery hurtownie. Na 
terenie województwa nie funkcjonowały komory przeładunkowe PLW.  

W wyniku analizy wszystkich 39 protokołów kontroli hurtowi farmaceutycznych PLW 
przeprowadzonych w latach 2015-2016 (w I półroczu 2017 r. kontroli takich nie 
przeprowadzano) ustalono, że sprawdzano sposób przechowywania PLW 
zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, poprzez zaznaczanie 
„X” w odpowiednich kolumnach formularza protokołu kontroli (w 2015 r. dział II, pkt 2 G 

                                                      
27 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1539 ze zm.). 
28 W tym m.in. Instrukcja Nr GIWpr.02010-1/2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy 
weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta (…). 
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„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 PLW oraz identyfikację nadawcy i odbiorcy. 

W protokołach kontroli brak było zapisów dotyczących badania prowadzenia 
hurtowni PLW z uwzględnieniem m.in.: procedur rejestrowania zwracanych PLW  
o działaniu odurzającym lub psychotropowym oraz rejestrowania reklamacji, zasad  
i trybu sporządzania protokołu przyjęcia lub wydania PLW o działaniu odurzającym 
lub psychotropowym, procedur w zakresie postępowania dotyczącego PLW  
o działaniu odurzającym lub psychotropowym, nieodpowiadających   wymaganiom 
jakościowym, w tym zwróconych oraz przechowywania prowadzonych rejestrów 
zwrotów. WLW wyjaśnił, że w trakcie kontroli w hurtowniach farmaceutycznych PLW 
stosowano zasady i wzór protokołu kontroli ustalony przez GLW. W przypadku 
wszystkich produktów każdorazowo sprawdzano procedury rejestrowania  
zwracanych PLW wraz z posiadanym rejestrem zwrotów, zasad i trybu sporządzania 
protokołu wydania i przyjęcia PLW, procedury postępowania z produktami 
niespełniającymi wymogów jakościowych oraz będących przedmiotem reklamacji. 
Dodał również, że hurtownie nie mają obowiązku sporządzania odrębnych procedur 
dla produktów o działaniu psychotropowym i odurzającym, a Inspekcja 
Weterynaryjne nie sprawuje nadzoru nad obrotem tymi produktami. 
Jak wskazał WLW, w rozporządzeniu w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej PLW29, poza §5 pkt 3 określającym, że PL zawierające środki 
odurzające i substancje psychotropowe przechowuje się zgodnie z odrębnymi 
przepisami, nie ma innych wskazań dla takich PL, w zakresie transportu, załadunku, 
wyładunku, identyfikacji, zwracania uszkodzonych, zepsutych lub 
przeterminowanych, etc.  

WLW wskazał również, że przed 10 grudnia 2015 r., tj. przed wejściem w życie 
rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, kontrole 
przeprowadzano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo 
farmaceutyczne, rozporządzeniem w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością 
stosowanych PLW oraz instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 28 września 
2009 r. w sprawie ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli hurtowni 
farmaceutycznych PLW30. Stosowano również procedury obowiązujące w 
poszczególnych hurtowniach oraz procedury WIW, opracowane i wdrożone w ramach 
systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO/IEC 
17020:2006. 

(dowód: akta kontroli str. 139,150-153,159-160,175-197) 

2.15. Z analizy wszystkich 39 protokołów kontroli hurtowni farmaceutycznych PLW 
przeprowadzonych przez WIW w badanym okresie wynika, że nadzór nad obrotem 
PLW sprawowano bez wyszczególniania poszczególnych grup farmakologicznych. 
Analiza wykazała ponadto, że:  

• We wszystkich  przypadkach sprawdzano, czy kontrolowane podmioty posiadają 
umowy na unieszkodliwianie odpadów. W protokołach kontroli były informacje  
o sprawdzaniu miejsca odbioru i wydania PLW, zgodności produktów  

                                                      
29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1952). 
30 Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 18 września 2009 r. Nr GIWpuf-725/017/09 wraz z Aneksem Nr 1 z dnia  
17 sierpnia 2010 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 19 grudnia 2011 r. 
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z dokumentacją przewozową, o badaniu faktur VAT i rachunków 
potwierdzających zakup lub sprzedaż produktów oraz oznakowania i opakowanie 
przyjmowanych i wydawanych produktów. 

• Nieprawidłowości stwierdzono w 19 kontrolach (w pięciu w 2015 r. i w 14 w 2016 r.) 
i dotyczyły one wszystkich PLW, tj. protokołów przyjęcia/wydania PLW (siedem 
przypadków), systemu rejestracji zwrotów (dwa przypadki), stanu technicznego 
pomieszczeń magazynowych hurtowni (dwa przypadki) oraz niezgodności  
w raportowaniu wielkości obrotu (osiem przypadków). Sprawdzano wykonanie 
zaleceń pokontrolnych podczas kolejnych kontroli. 

• W protokołach kontroli brak było zapisów dotyczących rozliczania nabycia przez 
hurtownię konkretnych PLW o działaniu hormonalnym i ich sprzedaży oraz zapisów 
o weryfikacji stanów magazynowych i kartotekowych PLW o takim działaniu. 
Według Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, przeprowadzane kontrole 
dokumentowane były w protokołach kontroli sporządzanych według wzoru 
ustalonego przez Głównego Lekarza Weterynarii. Wskazał również, że zgodnie  
z instrukcją GLW z dnia 22 stycznia 2016 r.31, dokument „Dane o obrocie 
produktami leczniczymi” może być wypełniany w trakcie kontroli w celu 
prześledzenia drogi PLW od momentu jego zakupu do momentu sprzedaży,  
ale jego wypełniania nie jest obowiązkowe. 

W zbadanych protokołach kontroli nie było zapisów dotyczących rozliczania nabycia 
przez hurtownię, PLW o działaniu odurzającym lub psychotropowym i ich sprzedaży 
oraz zapisów o weryfikacji stanów magazynowych i kartotekowych PLW o takim 
działaniu. Jak wskazał WLW, nie sprawował on nadzoru nad obrotem hurtowym PLW  
o działaniu odurzającym i psychotropowym oraz nabywaniem, sprzedażą, stanami 
magazynowymi i kartotekowymi tych PLW, gdyż jest to zadanie Inspekcji 
Farmaceutycznej.  

 (dowód: akta kontroli str. 139,153-154,159-160) 

2.16. W żadnej z przeprowadzonych przez Zespół nie stwierdzono możliwości 
występowania tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji w PLW. Według WLW, 
zjawisko to w przypadku PLW ma charakter marginalny i w większości dotyczy 
pojedynczych produktów zwracanych do hurtowni na skutek błędnego zamówienia 
lub wycofania produktu z obrotu. 

(dowód: akta kontroli str. 16,20-21,169) 

2.17. W latach 2015-2017 (I półrocze) w zakładach leczniczych dla zwierząt  
i w hurtowniach PLW nie przeprowadzano kontroli tematycznych, dotyczących 
wyłącznie utylizacji odpadów PLW.  

Na podstawie analizy wszystkich protokołów kontroli okresowych zakładów leczniczych  
i hurtowni farmaceutycznych PLW ustalono, że:  

− sprawdzano posiadanie przez kontrolowane podmioty umów na unieszkodliwianie 
odpadów, 

− nie kontrolowano utylizacji PLW/PL o działaniu odurzającym lub psychotropowym, 

− weryfikację prawidłowości i rzetelności rozliczania przez zakłady lecznicze  
i hurtownie farmaceutyczne PLW zutylizowanych i/lub oczekujących na utylizację 
PLW (w tym hormonalnych), przeprowadzano poprzez zbadanie czy kontrolowane 
podmioty posiadają umowy na unieszkodliwianie odpadów i karty przekazania 
odpadów. Sprawdzano również czy hurtownie posiadają wydzielone miejsce do 
przechowywania produktów oczekujących na utylizację32.  

                                                      
31 Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr-02010-1/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ujednolicenia trybu 
przeprowadzani kontroli hurtowni farmaceutycznych PLW. 
32 Wypełniano kolumnę w dziale I, pkt 2 M „Zapewnienie warunków uniemożliwiających wzajemne skażenie PL”), 
dokumentując ustalenia jak w przypadku wcześniej opisanych kontroli. 
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− brak w nich zapisów w zakresie weryfikowania zasadność utylizacji leków  
w powiązaniu z dokumentacją źródłową wskazującą na konieczność tej utylizacji,  
a także zapisów dotyczących weryfikowania prawidłowości i rzetelności rozliczenia 
przez zakład leczniczy lub hurtownię zutylizowanych PLW/PL na stanie 
magazynowym i kartotekowym. 

W powyższych sprawach Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że kontrole 
przeprowadzano zgodnie z wytycznymi  i dokumentowano w protokołach kontroli 
sporządzanych według wzoru ustalonego przez GLW, podając jednocześnie, że: 

− w ramach kontroli okresowych zakładów leczniczych dla zwierząt i hurtowni 
farmaceutycznych PLW, zgodnie z §4 pkt 1 lit. a tiret 11 rozporządzenia w sprawie 
nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych PLW33, sprawdzano posiadanie przez 
kontrolowane podmioty umów na unieszkodliwianie odpadów. Sprawdzano 
ponadto sposób przechowywania produktów przeznaczonych do utylizacji oraz 
proszono o okazanie kart przekazania odpadów do utylizacji. W przypadku 
hurtowni farmaceutycznych PLW, kontrolowano również posiadanie i realizację 
procedur określonych w rozporządzeniu w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
PLW34, w tym dotyczących wstrzymywania i wycofywania z obrotu PLW oraz 
rejestrowania zwrotów i reklamacji, 

− nie kontrolowano utylizacji PLW/PL o działaniu odurzającym (zadanie to zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Zdrowa z dnia 27 lutego 2012 r.35 należy do organów 
Inspekcji Farmaceutycznej). Wskazał jednak, że w trakcie kontroli sprawdzano 
prowadzenie ksiąg rozchodu produktów zawierających środki odurzające  
i substancje psychotropowe, a o stwierdzonych nieprawidłowościach informowano 
WIF (zagadnienie to opisano w pkt. 3.1. wystąpienia pokontrolnego). Ponadto  
w zakładach leczniczych dla zwierząt sprawdzano wywiązywanie się lekarzy 
weterynarii z obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
farmaceutyczne, tj. przeprowadzania przynajmniej raz w roku spisu kontrolnego 
stanu magazynowego PLW wraz z odnotowywaniem wszelkich niezgodności. 

− prowadzący zakłady lecznicze dla zwierząt lub hurtownie farmaceutyczne PLW nie 
są zobligowani do szczegółowego rozliczania produktów przeznaczonych lub 
poddanych utylizacji, w postaci ich identyfikacji, numeru serii i daty ważności. 
Sposób postępowania z produktami przeznaczonymi do utylizacji określany jest  
w procedurach Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, które opracowują kierownicy 
kontrolowanych jednostek. Wyjaśnił ponadto, że dane dotyczące wybrakowania 
PLW można znaleźć w dokumentacji obrotu detalicznego prowadzonej  
w zakładach leczniczych, gdzie powinny być odnotowywane wszystkie transakcje 
dotyczące PLW wydawanych z przepisu lekarza. Dokumentacja ta była 
każdorazowo sprawdzana w trakcie kontroli prowadzonych przez WIW, 

− podczas kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt oraz hurtowni 
farmaceutycznych PLW obowiązkowe jest sprawdzenie posiadania przez nie 
umowy na unieszkodliwianie odpadów. Wskazał również, że przy przekazywaniu 
produktów do utylizacji nie ma obowiązku sporządzania wykazu produktów – 
podawana jest jedynie waga odpadów.  

(dowód: akta kontroli str. 61-65,96-97,10-101,156-157,159-160,170-229,375) 

                                                      
33 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 511). 
34 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1952). 
35 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze 
środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami 
leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki 
odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 (Dz. U. z 2012 r., poz. 236). 
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2.18. Według Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, „Porozumienie o współpracy  
w ramach sprawowania nadzoru nad PLW pozostającymi w obrocie” z dnia 27 maja 
2008 r., zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i Głównym 
Lekarzem Weterynarii, regulowało wzajemne relacje pomiędzy wymienionymi 
organami na poziomie centralnym. WLW wskazał również, że otrzymywał  
od GLW informacje o produktach wycofywanych z obrotu (§2 porozumienia), nie 
otrzymywał natomiast informacji na temat wydanych przez GIF zezwoleń na obrót 
hurtowy produktami zawierającymi substancje psychotropowe (§ 5). Nie otrzymywał 
również informacji o uchybieniach dotyczących obrotu PLW psychotropowymi  
w hurtowniach farmaceutycznych PLW oraz o uchybieniach w zakresie stosowania 
PLW psychotropowych w zakładach leczniczych dla zwierząt, co uregulowane 
zostało odpowiednio w §6 i §7 ww. porozumienia. WLW wskazał również, że w 
ramach nadzoru nad stosowaniem produktów zawierających substancje 
psychotropowe i odurzające w zakładach leczniczych dla zwierząt, przekazywał WIF 
informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

(dowód: akta kontroli str. 16,22) 

2.19. Podczas kontroli u lekarzy weterynarii obsługujących duże skupiska zwierząt  
(np. schroniska dla bezdomnych zwierząt) lub dokonujących sterylizacji wolnożyjących 
kotów, nie prowadzono kontroli tematycznych pod kątem podawania zwierzętom 
poddanym zabiegom weterynaryjnym np. sterylizacji czy kastracji leków uśmierzających 
ból oraz prawidłowości zastosowanej dawki leku.  

Według WLW, kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt przebiega w ten sam sposób, 
niezależnie od tego czy obsługują duże skupiska zwierząt, czy pojedyncze przypadki. 
Kontrola taka, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami GLW, polegała m.in. 
na sprawdzaniu prowadzenia dokumentacji, w tym obrotu detalicznego oraz 
dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, tj. książek leczenia. WLW wskazał również, że 
nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii,  
w tym nad zasadnością podawania leków czy sposobem prowadzenia terapii, sprawuje 
samorząd lekarsko-weterynaryjny. 

(dowód: akta kontroli str. 16,22-23) 

2.20. W latach 2015-2017 (I półrocze), według Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, 
powiatowi lekarze weterynarii w ramach kontroli schronisk realizowali wytyczne 
Głównego Lekarza Weterynarii z 20 maja 2011 r. w sprawie postepowania powiatowych 
lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli w schroniskach dla zwierząt36, tj. m.in. 
sprawdzali dokumentację z przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych i szczepień. 
Powiatowi lekarze weterynarii, o przypadkach niewłaściwego stosowania PLW, 
zawiadamiali Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W badanym okresie wystąpiła jedna 
taka sytuacja – w dniu 31 marca 2016 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu 
zawiadomił WLW o przypadku niezachowania procedur przy stosowaniu leków 
uspokajających i znoszących reakcje obronne zwierząt „Sedalin gel” przez pracowników 
miejscowego schroniska dla bezdomnych zwierząt, którym preparat ten udostępniony 
został przez jednego z lekarzy weterynarii. W związku z ustaleniem, że sprawa dotyczy 
lekarza weterynarii z województwa podlaskiego, Wojewódzki Lekarz Weterynarii  
o zaistniałej sytuacji powiadomił Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Białymstoku37. 

(dowód: akta kontroli str. 16,23,230-234) 

2.21. W latach 2015-2017 (I półrocze) Wojewódzki Lekarz Weterynarii i powiatowi 
lekarze weterynarii nie przeprowadzali kontroli stosowania i obrotu PLW o działaniu 
odurzającym lub hormonalnym oraz kontroli stosowania PL o takim działaniu, w trybie 

                                                      
36 GIWz.420/AW-32/11 
37 Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Białymstoku pismem z dnia 11 kwietnia 2016 r. zawiadomił Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii w Olsztynie, o skierowaniu sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Północno-
Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 
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art. 19b ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. kontroli doraźnych podejmowanych 
poza planem kontroli, w tym związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków), ponieważ 
nie otrzymali polecenia Głównego Lekarza Weterynarii w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 16,23-24,235) 

2.22. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w toku kontroli doraźnych zakładów leczniczych 
zleconych przez NIK w trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK38 ustalił m.in., że: 

• Kontrola w zakładzie leczniczym obsługującym fermę krów: 

− zakład leczniczy nie występował i nie dysponował zgodą WIF na posiadanie 
i stosowanie w celach medycznych PL zawierających w swoim składzie 
środki odurzające lub substancje psychotropowe, a w trakcie oględzin 
pomieszczeń zakładu nie stwierdzono występowania takich produktów, 

− nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładu w zakresie 
objętym kontrolą. Wydano jedno zalecenie dotyczące zaprzestania 
stosowania preparatu Dilaterol (o działaniu ß-agonistycznym) w formie 
syropu w terapii zapalenia płuc cieląt39. 

• Kontrole w zakładach leczniczych obsługujących schroniska dla zwierząt:  

− zakłady posiadały aktualne zgody WIF na posiadanie i stosowanie w celach 
medycznych PL zawierających w swoim składzie środki odurzające lub 
substancje psychotropowe oraz zarejestrowane książki kontroli zużycia tych 
produktów, 

− wydano zalecenia dotyczące niezwłocznego usunięcia niezgodności, m.in.  
w zakresie: a) dokumentowania usług lekarsko-weterynaryjnych wykonywanych 
wobec zwierząt towarzyszących w książce leczenia zwierząt towarzyszących, 
b) prowadzenia dokumentacji w odniesieniu do każdej transakcji dotyczącej 
PLW wydawanych na receptę w postaci dokumentacji obrotu detalicznego  
i książkach leczenia, c) przeprowadzania przynajmniej raz w roku spisu 
kontrolnego stanu magazynowego PLW, d) w przypadku pozostawiania PL na 
kontynuację leczenia do podawania przez posiadacza zwierzęcia, należy 
wypełniać w książkach leczenia część III, wskazując nazwę i ilość 
pozostawionych produktów oraz wytyczne do ich stosowania. 

(dowód: akta kontroli str. 274-353) 

W badanym okresie WIW 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. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawano zalecenia 
pokontrolne, upomnienia i decyzje nakazujące ich usunięcie, a w uzasadnionych 
przypadkach kierowano zawiadomienia do organów ścigania i organów 
odpowiedzialności zawodowej. Plany kontroli na poszczególne lata sporządzane były 
podmiotowo i nie planowano w nich zakresu kontroli, w tym odnośnie PLW o działaniu 
odurzającym lub hormonalnym. Kontrole przeprowadzano bez wyszczególniania grup 
farmakologicznych, nadzorem obejmując obrót i stosowanie wszystkich leków.  
W badanym okresie nie planowano i nie przeprowadzano kontroli tematycznych, 
dotyczących wyłącznie zagadnień obrotu i stosowania konkretnego rodzaju leków, np. 
PLW/PL o działaniu hormonalnym, anabolicznym, odurzającym lub psychotropowym. 
Nie prowadzono też kontroli tematycznych, dotyczących wyłącznie utylizacji odpadów 
PLW.  Nie badano obrotu i stosowania PLW o działaniu odurzającym i psychotropowym, 
a sprawdzano jedynie czy kontrolowany podmiot dysponował zgodą WIF na posiadanie 
w celach medycznych takich produktów, czy prowadził książkę ich rozchodu i czy była 

                                                      
38 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
39 Kontrolowany zakład leczniczy zawiadomił WIW o zaprzestaniu stosowania ww. preparatu i przekazaniu go do utylizacji. 
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ona zarejestrowana w WIF. Ustalono ponadto, że w protokołach kontroli sporządzanych 
według wzoru określonego przez GLW nie było zapisów wskazujących jaki był zakres 
kontroli i jakie konkretne PLW/PL objęto kontrolą. W okresie objętym kontrolą nie 
pozyskiwano od Inspekcji Farmaceutycznej informacji o zakładach leczniczych, którym 
otrzymały zgody na zakup środków odurzających i psychotropowych. Nie pozyskiwano 
również informacji pozwalających na ocenę skali zjawiska wystawiania recept na PL 
przez lekarzy weterynarii, w tym o liczbie recept wystawianych przez lekarzy weterynarii 
na PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym. Ponadto nie pozyskiwano informacji 
od GIF o zakładach leczniczych zakupujących w hurtowniach PL największe ilości 
produktów leczniczych o działaniu odurzającym lub hormonalnym.  

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

3.1. W latach 2015-2017 (I półrocze), Inspektorat współpracował z Wojewódzkim 
Inspektoratem Farmaceutycznym (dalej: „WIF”), m.in. poprzez wymianę informacji 
dotyczących przedmiotu działalności obu inspekcji. I tak w siedmiu przypadkach 
(wszystkie z 2015 r.) zawiadomiono WIF o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas 
kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt, polegających na: 

− odnotowywaniu zużycia preparatów zawierających środki odurzające lub 
substancje psychotropowe w niezarejestrowanych przez Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego książkach kontroli (cztery przypadki), 

− nabywania i stosowania środków odurzających i substancji psychotropowych (trzy 
przypadki). 

W badanym okresie WLW otrzymał również 10 informacji z WIF, dotyczących m.in. 
działań podjętych na skutek ww. zawiadomień oraz dotyczących innych spraw, w tym 
sprawy lekarza weterynarii podejrzanego o zakup w sposób nieuprawniony i transfer za 
granicę PL zakupionych w aptece40. 

W 2016 r. w naradzie WLW z powiatowymi lekarzami weterynarii brali udział 
przedstawiciele WIF. W trakcie tej narady poruszano m.in. zagadnienia związane ze 
stosowaniem w celach medycznych środków odurzających i substancji psychotropowych 
przez lekarzy weterynarii wolnej praktyki.  

WLW i WIF nie dokonywali wspólnych analiz dotyczących wielkości obrotu PL  
o działaniu odurzającym oraz hormonalnym stosowanych przez lekarzy weterynarii 
oraz zasadności ich stosowania. WLW wskazał, że wydawanie zgód i nadzór nad 
posiadaniem i stosowaniem w celach medycznych środków odurzających lub 
substancji psychotropowych pozostaje w kompetencji WIF, natomiast zezwolenie na 
prowadzenie hurtowni takich środków lub substancji wydaje Główny Inspektor 
Farmaceutyczny, który również sprawuje nadzór nad ich obrotem hurtowym. 
Wskazał również, że nie ma uregulowań prawnych zobowiązujących czy 
umożliwiających pozyskiwanie danych z WIF w sprawie PL wykorzystywanych  
w weterynarii. Również porozumienie Głównego Lekarza Weterynarii i Głównego 

                                                      
40 W dniu 30 marca 2017 r. WIF w Olsztynie zawiadomił WLW, że podczas kontroli planowej w jednej z olsztyńskich aptek 
ustalono, że jeden z lekarzy weterynarii zakupił w sposób nieuprawniony 350 opakowań PL (leku przeciwpasożytniczego)  
w celu wytransferowania go za granicę. W ramach działań podjętych przez WIW: 1) pobrano od lekarza weterynarii 
wyjaśnienia, 2) o zaistniałej sytuacji zawiadomiono Głównego Lekarza Weterynarii oraz Radę Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie, która decyzją z dnia 11 kwietnia 2017 r. skreśliła prowadzony przez tego lekarza zakład 
leczniczy z ewidencji zakładów leczniczych, 3)  o skreśleniu zakładu leczniczego z ewidencji zawiadomiono wszystkie 
hurtownie PLW działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz wszystkich wojewódzkich inspektorów  
ds. nadzoru farmaceutycznego w Polsce, do których skierowano również prośbę o przekazanie przedmiotowej informacji 
kierownikom hurtowni PLW działających na terenie ich właściwości, 4)  do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie skierowano wniosek, o wszczęcie postępowania w sprawie 
odpowiedzialności zawodowej wobec tego lekarza weterynarii. 
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Inspektora Farmaceutycznego z 27 maja 2009 r. nie zobowiązuje lub upoważnia 
WLW do współpracy z WIF w przedmiotowym zakresie. 

Z inicjatywy WIF, w latach 2011-2014, przeprowadzano jednoczesne kontrole  
w zakresie obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, 
prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt. Przeprowadzono łącznie 24 takie 
kontrole (w tym siedem w 2011 r., osiem w 2012 r., pięć w 2013 r. i cztery w 2014 r.).  
W okresie objętym kontrolą, według Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, z przyczyn 
leżących po stronie WIF współpraca w tym zakresie nie była kontynuowana. 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii, w odpowiedzi na pytanie, czy rozdzielenie nadzoru 
nad obrotem i stosowaniem PL, w tym o działaniu odurzającym i hormonalnym 
wykorzystywanych przez lekarzy weterynarii oraz wystawianiem recept na PL przez 
lekarzy weterynarii oraz ich realizacją, nie stwarza zagrożenia dla skutecznego 
nadzoru w tym obszarze wskazał, że nie jest podmiotem właściwym do oceniania 
obowiązujących przepisów prawa. 

  (dowód: akta kontroli str. 236-249) 

3.2. W latach 2015-2017 (I półrocze) Wojewódzki Lekarz Weterynarii:  

• Nie współpracował z organami administracji skarbowo-celnej w zakresie 
wykrywania tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji PLW o działaniu odurzającym 
lub hormonalnym oraz nie wnioskował o przeprowadzenie kontroli w hurtowniach 
PLW w zakresie ewidencji księgowo-podatkowych41.  

• W 11 przypadkach skierował zawiadomienia do Rzecznika Odpowiedzialności, 
przy czym nie dotyczyły one spraw związanych z nadzorem nad obrotem  
i stosowaniem PLW i PL o działaniu odurzającym, psychotropowym i hormonalnym 
w zakładach leczniczych dla zwierząt. 

• W ramach współpracy z WIF, w siedmiu przypadkach skierował zawiadomienia 
o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli zakładów leczniczych 
dla zwierząt lub hurtowni farmaceutycznych PLW. W badanym okresie otrzymał 
również 10 pism z WIF zawierających informacje m.in. o działaniach podjętych 
na skutek zawiadomień WLW, o różnych PL oraz inne, w tym informację  
o sprawie lekarza weterynarii podejrzanego o zakup w sposób nieuprawniony  
i transfer za granicę PL zakupionych w aptece. 

• Skierował do organów dochodzeniowo-śledczych łącznie siedem zawiadomień  
o możliwości popełnia przestępstwa, nie dotyczyły one jednak spraw związanych 
z nadzorem nad obrotem i stosowaniem PLW i PL o działaniu odurzającym, 
psychotropowym i hormonalnym w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz 
obrotem takimi produktami w hurtowniach.  

• W 2016 r., prowadził korespondencję z Komendą Powiatową Policji  
w Węgorzewie prowadzącą postępowanie w sprawie znęcania się nad 
zwierzętami poprzez uśmiercanie ich przy użyciu środka z grupy odurzających  
i psychotropowych ("Morbital") - Policja po uzyskaniu żądanych informacji nie 
zawiadomiła WLW o efektach prowadzonego postępowania.  

• Nie współpracował z organizacjami pozarządowymi, w tym pożytku publicznego  
w zakresie objętym niniejszą kontrolą NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 250-266) 

3.3. W okresie objętym kontrolą, WLW nie kierował do organów ścigania oraz do 
organów samorządu lekarsko-weterynaryjnego zawiadomień w zakresie związanym 

                                                      
41 W ramach współpracy z organami administracji skarbowo-celnej (w odpowiedzi na wnioski Urzędu Skarbowego w Olsztynie 
oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie), Wojewódzki Lekarz Weterynarii przeprowadził kontrolę jednego z gabinetów 
weterynaryjnych na terenie Olsztyna, a o wynikach tej kontroli zawiadomił ww. urzędy. 
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z nadzorem nad obrotem i stosowaniem PLW i PL o działaniu odurzającym, 
psychotropowym i hormonalnym w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz obrotem 
takimi produktami w hurtowniach PLW42. 

 (dowód: akta kontroli str. 267-272) 

3.4. W okresie objętym kontrolą, ze strony organów i instytucji nie wpływały do 
Inspektoratu informacje wskazujące na nieprawidłowości w działalności podmiotów 
kontrolowanych przez WLW, dotyczące leków o działaniu odurzającym lub 
hormonalnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 273) 

W badanym okresie WLW współdziałał z Inspekcją Farmaceutyczną w zakresie 
rozwiązywania problemów związanych z przeciwdziałaniem nielegalnemu obrotowi  
i stosowaniem PLW i PL, w tym zawierających substancje anaboliczne, hormonalne, 
odurzające lub psychotropowe. Dokumentacja WIW potwierdzała również 
współdziałanie z organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz innymi organami 
i instytucjami (w tym organami ścigania) w celu przeciwdziałania nieszczelności systemu 
obrotu i stosowania PLW oraz stosowania PL w obszarze weterynarii.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK43 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 Olsztynie. 

 

Olsztyn, dnia 29 listopada 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

 

Kontroler 

Dyrektor 
Andrzej Zyśk 

 
Piotr Stupienko 

doradca ekonomiczny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
42 Jednocześnie w okresie objętym kontrolą, do organów ścigania skierowano siedem zawiadomień w innych sprawach 
związanych z prowadzonym nadzorem farmaceutycznym (w tym dwa w 2015 r., trzy w 2016 r. i dwa w I połowie 2017 r.). 
Skierowano również 11 zawiadomień do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej (w tym jedno w 2015 r., siedem w 2016 r. i trzy w I połowie 2017 r.). 
43 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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