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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 towarzyszących. 

Jednostka 
przeprowadzająca kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Leszek Żywucki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LOL/100/2017 z dnia 05.09.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka kontrolowana Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9, 
10-575 Olsztyn (dalej: „WIF” lub „Inspektorat”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

dr Elżbieta Kuriata, Warmińsko–Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, 
od 01 stycznia 2008 r. (dalej: „Wojewódzki Inspektor”). 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W badanym okresie2, regulacje wewnętrzne WIF zawierały ogólne zapisy dotyczące 
kontroli obrotu detalicznego produktami leczniczymi3, w tym realizacji recept  
i zasadności ich wykorzystania bez ich podziału na PL wykorzystywane przez ludzi 
i w obszarze weterynarii, a także bez wyszczególniania PL o działaniu odurzającym, 
psychotropowym, anabolicznym lub hormonalnym4. Plany kontroli formułowane były 
bez pozyskiwania i analizy danych dotyczących rynku weterynarii, jednak 
uwzględniano w nich konieczność objęcia kontrolą PL o ww. działaniu. W latach 
2015–2017 (I półrocze) Inspektorat zrealizował 60 kontroli planowych, w tym 29 
(48%) dotyczyło PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym, a dwie (3%) PL 
wykorzystywanych w weterynarii.  
W okresie objętym kontrolą współpraca Wojewódzkiego Inspektora z Wojewódzkim 
Lekarzem Weterynarii („WLW”), organami samorządu lekarsko – weterynaryjnego 
oraz dochodzeniowo – śledczymi polegała głównie na wymianie informacji 
niezbędnych m.in. do prowadzenia postępowań karnych. Współpraca ta nie 
dotyczyła bezpośrednio PL z obszaru weterynarii.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 

1. Organizacja pracy WIF. 

1.1. W latach 2015-2017 (I półrocze) strukturę organizacyjną Inspektoratu określał 
statut nadany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego5 oraz regulamin 
organizacyjny WIF ustalonym przez Wojewódzkiego Inspektora6.  
                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna, a w przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria dla tych ocen, stosuje się 
ocenę opisową. 

2 Kontrolą objęto lata 2015-2017 (do 30 czerwca). Badaniami mogły również zostać objęte działania jednostki 
kontrolowanej podejmowane przed, jak i po tym okresie, o ile miały bezpośredni wpływ lub związek 
z ustaleniami stanu faktycznego dotyczącymi okresu objętego kontrolą. 

3 Dalej: PL. 
4 Dalej: PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym. 
5 Zarządzenie Nr 167 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (dalej: Wojewoda) z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Olsztynie. 
6 Zarządzenie nr 1/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., zatwierdzone przez Wojewodę w dniu 9 lutego 2009 r. oraz 
Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 11 maja 2015 r., zatwierdzone w dniu 13.05.2015 r. 
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W dokumentach tych określono m.in. że: 
• Inspektorat realizuje, określone w ustawach i innych aktach prawnych, zadania 

związane z nadzorem nad jakością i obrotem produktami leczniczymi  
i wyrobami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego  
w zakresie bezpieczeństwa i życia ludzi. 

• Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy kierowników 
komórek organizacyjnych, tj.: dziale nadzoru i kontroli nad obrotem produktami 
leczniczymi i wyrobami medycznymi7. 

W regulaminie organizacyjnym określono też m.in. kompetencje Wojewódzkiego 
Inspektora, zakresy działania kierowników komórek organizacyjnych oraz 
szczegółowe zadania tych komórek. Każdemu pracownikowi Wojewódzki Inspektor 
określiła też szczegółowe obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska.     

Do zadań Działu kontroli i nadzoru (określonych w regulaminie organizacyjnym) 
należało m.in.  sprawowanie nadzoru nad: 
• Obrotem PL, bez wyszczególniania obszaru PL, w tym także  o działaniu 

odurzającym, psychotropowym8, anabolicznym lub hormonalnym9, stosowanych 
wyłącznie przez ludzi oraz PL stosowanych w weterynarii.  

• Realizacją recept wystawianych przez lekarzy, bez wyszczególniania recept 
wystawianych przez lekarzy weterynarii oraz bez wyszczególniania recept 
wystawianych na PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym.  

• Przygotowywanie zgód na posiadanie w celach medycznych oraz stosowania 
do badań klinicznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie 
środki odurzające lub substancje psychotropowe zgodnie z przepisami 
wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

• Prowadzenie czynności dotyczących zabezpieczenia produktów leczniczych 
zawierających w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe 
lub prekursory kategorii 1, przeznaczonych do unieszkodliwienia. 

Wojewódzki Inspektor podała, że w jego ocenie wystarczające były ogólne zapisy 
obejmujące nadzór nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, bez wyszczególniania na obszar ludzki 
i weterynarii, ponieważ taki zapis daje możliwość kontroli również obszaru 
weterynarii.   

(dowód: akta kontroli str. 4-34) 
1.2. Ustalanie planów kontroli, wg zapisów obowiązującego regulaminu, należało do 
obowiązków Wojewódzkiego Inspektora. W planach kontroli na lata 2015 - 2017 
wskazywano ogólnie przedmiot kontroli w zakresie obrotu detalicznego PL,  
w tym realizacji recept i zasadności ich wystawiania bez wyszczególniania na 
obszar ludzki i weterynaryjny oraz środki odurzające i hormonalne, a także 
substancje psychotropowe. Wojewódzki Inspektor wskazał, że przyjęte wewnętrzne 
uregulowania były wystarczające w tym zakresie. 

W badanym okresie WIF zaplanował 73 kontrole, w tym 24 w 2015 r., 22 w 2016 r.  
i 27 w 2017 r. Zrealizowane zostały wszystkie planowane kontrole w 2015 r. oraz 
2016 r., zaś do 30.06.2017 r. przeprowadzono 14 kontroli, tj. 52% planowanych.  

Z analizy 60 protokołów zrealizowanych kontroli planowych wynika, że w 29 
protokołach (48% badanych) znajdują się zapisy dotyczące PL o działaniu 
                                                           
7 Dalej: Dział nadzoru i kontroli. 
8 O którym mowa w art. 51 k ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016r. poz. 2142 
ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783, ze zm.). 
9 Dalej: o działaniu odurzającym lub hormonalnym. 
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odurzającym i psychotropowym oraz realizacji recept w tym zakresie. W dwóch 
kontrolach10 (3%) wykazano dane w zakresie realizacji recept z obszaru weterynarii. 

Ponadto WIF przeprowadził 490 kontroli doraźnych, z których 24 dotyczyły obrotu 
PL, z tego jedna (tj. 4%) realizacji recept  z obszaru weterynarii. Przedmiotem 
pozostałych 466 była m.in. lustracja lokali, zabezpieczenia do utylizacji, pobrania 
prób do badań w Narodowym Instytucie Leków i Państwowym Zakładzie Higieny,  
a w dziewięciu przypadkach11 (2%) w zakresie zabezpieczenia do utylizacji PL  
z obszaru weterynarii.  

Ogółem WIF przeprowadził 550 kontroli, z tego 193 kontrole w 2015 r. (w tym 24 
planowe i 169 doraźnych), 208 w 2016 r. (22 planowe i 186 doraźnych) oraz  
149 w I połowie 2017 r. (14 planowych i 135 doraźnych). 

WIF w okresie objętym kontrolą, nie posiadał danych o wielkości obrotu PL   
o działaniu odurzającym oraz hormonalnym wykorzystywanych w obszarze 
weterynarii oraz o liczbie wystawionych przez lekarzy weterynarii recept na środki 
odurzające i hormonalne.  
Inspektor Wojewódzki podała, że WIF nie dysponuje taką dokumentacją oraz nie 
wykorzystuje jej w planach kontroli, ponieważ analizowanie wielkości obrotu PL nie 
należy do jego kompetencji. Wskazała, że dane dotyczące wielkości tego obrotu są 
gromadzone przez Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. Natomiast zakres tych danych określa 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie 
przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez 
hurtownie farmaceutyczne12. Podała, że WIF nie posiada dostępu do tych danych. 

(dowód: akta kontroli str. 32-36,78) 

1.3. W badanym okresie Inspektorat dysponował 15 etatami przyznanymi przez 
Wojewodę, z których 12 stanowiły etaty członków korpusu służby cywilnej.  
Według stanu na koniec 2015 r. zatrudnienie w WIF wyniosło 14 osób (9,75 etatu), 
w tym trzech pracowników merytorycznych, tj. inspektorów farmaceutycznych  
w Dziale nadzoru i kontroli. Na koniec 2016 r. wyniosło ono 14 osób (10,90 etatu), 
w tym trzech pracowników merytorycznych w ww. Dziale, a na koniec czerwca  
2017 r. - zatrudnionych było 15 osób (11,65 etatu), w tym czterech inspektorów 
farmaceutycznych w Dziale.  

Na jednego kontrolera (inspektora farmaceutycznego) przypadało 64 
zrealizowanych kontroli ogółem w 2015 r. (w tym 8 planowanych i 56 doraźnych)   
oraz 69 kontroli w 2016 r. (odpowiednio 7 i 62) w 2016 r. i 37 kontroli w I półroczu 
2017 r. (4 i 34).  

W analizowanym okresie WIF pismem z dnia 14.07.2015 r. zwracał się  
do Wojewody Warmińsko– Mazurskiego o zwiększenie wynagrodzenia pracowników 
Działu nadzoru i kontroli. Pismo pozostało bez odpowiedzi. Ponadto pismem z dnia 
04.07.2017 r. zwracał się do Wojewody o zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach 
pracowników merytorycznych. W odpowiedzi Wojewoda poinformował, iż nie ma 
możliwości zwiększenia liczby etatów w WIF. W latach objętych kontrolą inspektorzy 
farmaceutyczni nie byli szkoleni w zakresie stosowania produktów leczniczych w 
obszarze weterynarii, natomiast wg Wojewódzkiego Inspektora, systematycznie 
podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach podnoszących ich warsztat 
pracy z zakresu m.in. „Postępowania kontrolnego przeprowadzane przez inspektów 
farmaceutycznych” oraz „Profesjonalny kontroler. W 2016 r. w dwóch szkoleniach 
                                                           
10 Po jednej w 2016 i I połowie 2017 r. 
11 Po trzy w 2015 r., 2016 r., I połowie 2017 r..  
12 Dz. U. z 2015 r., poz. 888  
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wzięli udział wszyscy kontrolerzy, a w 2017 r. w jednym szkoleniu uczestniczyło 
dwóch inspektorów.  

(dowód: akta kontroli str. 37-61) 

Biorąc pod uwagę zwiększającą się corocznie liczbę jednostek podległych kontroli 
oraz wzrost ilości zadań spowodowanych nowelizacją ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne13, zdaniem Wojewódzkiego Inspektora obsada liczba 
etatów oraz obsada kadrowa w Dziale nadzoru i kontroli była niewystarczająca. 
Podejmowane próby zwiększenia zatrudnienia  w badanym okresie14 nie przyniosły 
pożądanego efektu. W ocenie Wojewódzkiego Inspektora przyczyną są niskie 
zarobki w stosunku do oferowanych przez sektor prywatny. 

(dowód: akta kontroli str. 32-34) 

1.4.  W 2017 r. WIF otrzymał od Głównego Inspektora Farmaceutycznego15  
wytyczne dotyczące m.in. przeprowadzania kontroli substancji, o których mowa 
w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Wytyczne obejmowały: 

− zwiększenie nadzoru, podczas kontroli aptek i punktów aptecznych, obrotu PL 
zawierających w swoim składzie prekursor kategorii 1 – pseudoefedrynę, 

− zwrócenie szczególnej uwagi na sprawdzanie podczas kontroli aptek i punktów 
aptecznych, przepisów dotyczących obrotu produktami leczniczymi 
zawierającymi w swoim składzie środek odurzający grupy I-N - oksykodon. 

Wytyczne te nie wskazywały aby zakresem kontroli obejmować wyłącznie obrót PL 
wykorzystywanych w obszarze weterynarii oraz realizację recept wystawianych tylko 
przez lekarzy weterynarii. 

(dowód: akta kontroli str. 62-76) 

W latach 2015-2017 (do 30 czerwca), pomimo niewystarczającej liczby etatów oraz 
ich obsady, Inspektorat był przygotowany organizacyjnie do wykonywania 
ustawowych zadań. Regulacje wewnętrzne oraz plany kontroli WIF odnosiły się 
ogólnie do nadzoru nad obrotem PL i realizacji recept, bez wyszczególniania 
nadzoru nad obrotem PL o działaniu odurzającym lub hormonalnym 
wykorzystywanych w weterynarii oraz kontroli realizacji recept wystawionych przez 
lekarzy weterynarii (wystawianych w szczególności na leki o takim działaniu).  

2. Nadzór Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nad 
obrotem produktami zawierającymi substancje anaboliczne, 
hormonalne, odurzające lub psychotropowe, wykorzystywanymi  
w obszarze weterynarii oraz nad realizacją recept wystawionych 
przez lekarzy weterynarii na takie produkty 

2.1. W analizowanym okresie kontroli WIF podlegało od 1014 do 1050 podmiotów16,  
tj. ogólnodostępnych aptek, punktów aptecznych, aptek zakładów opieki zdrowotnej, 
działów farmacji szpitalnej, placówek obrotu pozaaptecznego oraz placówek 
posiadających zgody na obrót PL II-P, III-P, IV-P, oraz I-N, II-N, III-N.  

Z analizy 10 wybranych protokołów kontroli17 WIF wynika, że kontrole obrotu 
detalicznego (ogółem) przeprowadzane przez WIF nie różnicowały przedmiotu 

                                                           
13 Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm., dalej: ustawa Prawo Farmaceutyczne. 
14 W wyniku 21 ogłoszonych naborów w 2015 r. zatrudniono dwie osoby na stanowisku inspektora. 
Jednocześnie rozwiązano stosunek pracy również z dwiema osobami. W 2016 r. w wyniku 26 ogłoszonych 
naborów w 2016 r. zatrudniono odpowiednio jedną osobę na stanowisku inspektora. Jednocześnie rozwiązano 
stosunek pracy z jednym inspektorem. Natomiast do 30.06.2017 r. ogłoszono jeden nabór w wyniku którego 
zatrudniono jedna osobę na stanowisku inspektora.  
15 Dalej: GIF. 
16 1014 podmiotów w 2015 r., 1037 w 2016 r. oraz 1050 do 30.06.2017 r. 
17 W tym dziewięć planowych, jednej doraźnej. 
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kontroli na obrót PL w podziale na obszar  ludzki i weterynaryjny. Nie zawężały one 
również przedmiotu kontroli wyłącznie do środków odurzających i substancji 
psychotropowych.  Ustalono bowiem, że w trzech protokołach ustalenia dotyczyły 
m.in. obszaru ludzkiego i obszaru weterynarii, a w siedmiu m.in. środków 
odurzających i substancji psychotropowych oraz pozostałych PL. 

W wyjaśnieniach Wojewódzki Inspektor podała, że przyjęty model kontroli jest 
wystarczający i zapewnia rzetelne przeprowadzanie kontroli. Podała też, że podczas 
kontroli obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz kontroli 
sprawdzających, inspektorzy WIF zajmują się zarówno obrotem w obszarze ludzkim, 
jak i weterynaryjnym, nie wyróżniają także PL o działaniu odurzającym  
i hormonalnym od pozostałych PL. Wyjaśniła, że przepisy prawa nie zobowiązują do 
takiej kategoryzacji kontroli, wskazując, że taka kategoryzacja jest zbędna, 
ponieważ niepotrzebnie zawężałaby zakres kontroli i utrudniałaby wywiązywanie się 
z nałożonych na WIF obowiązków kontrolnych wynikających z przepisów.  

W trzech, spośród 10 analizowanych protokołów kontroli, stwierdzono poza innymi 
ustaleniami, także nieprawidłowości dotyczące obszaru weterynarii. I tak w protokole 
z dnia: 

− 16.10.2015 r. wskazano, że lekarz weterynarii wystawił receptę18 na gabinet 
weterynaryjny, tj. z naruszeniem § 2 ust. 1 i 2 pkt 1-3 rozporządzenia 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 zwierząt19, 

− 16.01.2017 r. ustalono, że apteka zrealizowała receptę, która nie wskazywała 
zwierzęcia (gatunku, płci oraz rasy zwierzęcia, a w przypadku recepty 
wystawionej dla większej liczby zwierząt, także ich liczby), tj. niezgodnie   
z § 4 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania recept,  

− 04.04.2017 r. wykazano, że apteka wydała leki niezgodnie z art. 96 ustawy  
z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne20 (wydano 350 opakowań 
produktu Zentel) na podstawie zapotrzebowania wystawionego przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie usług weterynaryjnych, 
natomiast faktura sprzedaży wystawiona została na firmę zagraniczną. 

W siedmiu pozostałych protokołach kontroli poddanych analizie, stwierdzono 
nieprawidłowości w obrocie PL o działaniu psychotropowym, które dotyczyły m.in.: 

− nieprawidłowego prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów środków 
odurzających grupy I N i substancji psychotropowych poprzez m.in. błędne 
wpisywanie dowodu zakupu, daty wydania, nr recepty, nieautoryzowania 
poprawek, 

− realizacji recept z błędnie określoną ilością środka odurzającego,  
bez określenia rodzaju substancji psychotropowych, 

− wydawanie bez recepty PL z grupy IV-P, 

− niezgodność stanu faktycznego ze stanem magazynowym prowadzonym  
w systemie informatycznym apteki. 

(dowód: akta kontroli str. 35, 37, 77-307) 

2.2. W okresie objętym kontrolą wpłynęło ogółem 477 wniosków21 od podmiotów 
działających w obszarze weterynarii (zakładów leczniczych dla zwierząt, lekarzy 

                                                           
18 Dotyczącą siedmiu opakowań leku Provera 5 mg x 30 tabletek. 
19 Dz.U. Nr 97, poz. 891 ze zm., dalej: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania recept. 
20

 jt. Dz.U z 2016, poz. 2142 ze zm. 
21 77 w 2015 r., 213 w 2016 r., 187 do 30.06.2017 r.  
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weterynarii wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej oraz innych 
podmiotów) o wydanie przez WIF zgody na posiadanie i stosowanie w celach 
medycznych środków odurzających lub substancji psychotropowych.  
Prawie wszystkie wnioski – 469, tj. 98,3 % pochodziły od zakładów leczniczych dla 
zwierząt22. Pozostałe osiem wniosków pochodziło od Wydziału Medycyny 
Uniwersytetu Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie oraz Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Olsztynie.  Pozytywnie zostało rozpatrzonych 467 wniosków23, tj. 98%, 
w tym 459 pochodzących od zakładów leczniczych  dla zwierząt24. 

Przy udzielaniu zgody WIF analizował poprawność złożonego wniosku poprzez 
weryfikację: 
− zgodności wniosku z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

20 października 2015 r.25 oraz uprawnienia osoby podpisującej wniosek do 
reprezentowania podmiotu, 

− danych dotyczących przedsiębiorcy w oparciu o CEIDG26, Rejestr Zakładów 
Leczniczych dla Zwierząt prowadzony przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, 

− produktów leczniczych w oparciu o Rejestr Produktów Leczniczych 
dopuszczonych do obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rejestr 
Produktów Leczniczych wpisanych do Wspólnotowego Rejestru Produktów 
Leczniczych27, 

− uprawnień podmiotu do prowadzenia obrotu środkami odurzającymi  
i substancjami psychotropowymi na Platformie Rejestrów Medycznych, 

− zgodności deklarowanego miejsca przechowywania z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r., 

− posiadania aktualnej zgody wydanej przez WIF i terminu jej ważności. 

Odmowy udzielenia zgody dotyczyły PL przeznaczonych dla ludzi, które posiadały 
odpowiednik weterynaryjny, PL których posiadanie i stosowanie nie wymaga zgody 
WIF oraz PL ludzkich, które według uzasadnienia wnioskodawcy miały być 
stosowane poza siedzibą podmiotu (np. przez opiekuna w domu zwierzęcia). 
Wojewódzki Inspektor wskazała, że WIF nie przeprowadzał kontroli krzyżowych 
obrotu (hurtownia – apteka), ponieważ nie posiada uprawnień do kontroli hurtowni 
farmaceutycznych. Wyjaśniła, że przeprowadzaniem tych kontroli zajmuje się 
wydzielona komórka w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 300-308) 

2.3.  Wg Wojewódzkiego Inspektora przy udzielaniu kolejnej zgody na posiadanie  
i stosowanie środków odurzających i substancji psychotropowych, brano pod uwagę 
te same przesłanki co przy udzielaniu pierwszej zgody. Podała jednocześnie, że 
przy udzieleniu kolejnej zgody zakład leczniczy nie miał obowiązku przedkładać 
Książki Kontroli Środków Odurzających i Substancji Psychotropowych28. Książka 
taka przedkładana była po jej zakończeniu i przy zakładaniu nowej. Sprawdzano 
wówczas prawidłowość jej prowadzenia.   
Z analizy dokumentacji pięciu kontroli, których przedmiotem były Książek Kontroli29 
wynika, że WIF ustalił w nich m.in.:  
                                                           
22 73 w 2015 r., 210 w 2016 r., 186 do 30.06.2017 r.  
23 75 w 2015 r. (tj. 97,4 %), 206 w 2016 r. (tj. 96,7 %), 186 do 30.06.2017 r. (tj. 99,5 %). 
24 71 w 2015 r. (tj. 97,2 % złożonych wniosków przez zakłady lecznicze dla zwierząt), 203 w 2016 r. (tj. 96,7 %),  
185 do 30.06.2017 r. (tj. 99,5 %). 
25 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 farmaceutycznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1819). 
26 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
27 Bazy danych prowadzone przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
28 Dalej: Książka Kontroli. 
29 Prowadzone przez przychodnie weterynaryjne oraz gabinety weterynaryjne. 
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− brak oddzielnego prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu różnych PL, 
a także dokonywania wpisów w rubryce „nazwisko lekarza”, 

− poprawki bez autoryzacji, 
− prowadzenie w książce kontroli ewidencji środków grupy III P i IV P, 
− brak wpisów w rubryce „wydano na podstawie recepty lekarskiej, 

zapotrzebowania”, 
− błędne salda. 

 (dowód: akta kontroli str. 306-307, 309-315) 

2.4. Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora w celu ułatwienia prowadzenia kontroli 
numer pozycji książki leczenia można byłoby wpisać w rubryce „wydano na 
podstawie” 30. Docelowo natomiast dane dotyczące obrotu środkami odurzającymi  
i substancjami psychotropowymi w aptekach powinny być prowadzone w formie 
książki elektronicznej, a ich treść przekazywana do WIF w formie comiesięcznych 
raportów elektronicznych. Wymaga to zmiany przepisów prawnych oraz nakładów 
finansowych do stworzenia nowych stanowisk pracy oraz właściwej struktury 
informatycznej. Wskazała jednocześnie, że analizowanie Książki Kontroli 
prowadzonej jak dotychczas pisemnie jest bardzo czasochłonne. 

 (dowód: akta kontroli str. 300-305) 

2.5. W badanym okresie WIF nie dysponował danymi dotyczącymi ilości 
zapotrzebowania na środki odurzające lub hormonalne, złożonych przez podmioty 
działające w obszarze weterynarii31 oraz  zrealizowanych w aptekach recept 
wystawionych przez lekarzy weterynarii na PL o działaniu odurzającym lub 
hormonalnym. Nie dysponował również danymi dotyczącymi ilości i rodzaju 
nabytych środków odurzających lub hormonalnych wg złożonych przez 
poszczególne podmioty zapotrzebowani oraz o wystawionych i zrealizowanych 
przez lekarzy weterynarii w aptekach receptach na PL (do tzw. użytku własnego)  
o działaniu odurzającym lub hormonalnym. 

Wojewódzki Inspektor wskazała, że zapotrzebowania przez ww. podmioty są 
składane bezpośrednio do hurtowni farmaceutycznych, do których kontrolowania 
WIF nie posiada uprawnień. Wskazała ponadto, że przeprowadzaniem takich 
kontroli zajmuje się wydzielona komórka w GIF. 

(dowód: akta kontroli str. 300-305) 

2.6. W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2017 r. WIF nie prowadził kontroli zakładów 
leczniczych dla zwierząt. Kontrole zakładów leczniczych dla zwierząt były 
prowadzone przed 2015 r. przy jednoczesnej kontroli w tym czasie prowadzonej 
przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii (dalej: „WIW”). Z analizy dokumentacji  
czterech takich kontroli32 wynika, że w trakcie ich prowadzenia badano Książki 
Kontroli prowadzone przez zakład leczniczy m.in. w zakresie prawidłowości  
i rzetelności zapisów dotyczących przychodów, ilości posiadanych środków  
oraz prawidłowości i rzetelności rozchodów. Stwierdzono m.in.: 

− nieprawidłowe przechowywanie środków odurzających i substancji 
psychotropowych, 

− zakup w ilości większej niż 14 dniowe zużycie, 
− brak zapisu w ewidencji przychodu, 

                                                           
30Wskazał jednocześnie, że nie ma to znaczenia dla Inspekcji Farmaceutycznej, ponieważ inspektorzy 
farmaceutyczni nie mają uprawnień do wglądu do książki leczenia zwierząt, ponieważ wgląd do tek książki mają 
lekarze weterynarii, prowadzący leczenie. 
31

Zakłady lecznicze dla zwierząt wg ich rodzajów, lekarzy weterynarii wykonujący zawód w ramach praktyki 
zawodowej, inne podmioty. 
32 Protokoły z dnia 25.02.2014 r., 27.06.2014 r., 07.08.2014 r., 27.10.2014 r.  
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− nieprowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu, 

− niezatwiedzenie książki przez WIF, 

− nieprawidłowe prowadzenie książki kontroli poprzez m.in. niewykazywanie 
ilości substancji psychotropowych. 

W wyniku tych kontroli sformułowano zalecenia pokontrolne33, w których 
zobowiązano podmioty do usunięcia ww. nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 316-385) 

Wojewódzki Inspektor wskazał,  że WIF nie jest uprawniony do weryfikowania 
konkretnego zużycia środka odurzającego lub psychotropowego porównaniu  
z zapisem książki leczenia zwierząt wskazującym dane leczonego zwierzęcia, jego 
rozpoznaną chorobę, wagę, zastosowaną dawkę leku etc, albowiem inspektorzy 
farmaceutyczni nie mają uprawnień do wglądu do książki leczenia zwierząt, 
ponieważ wgląd do tek książki mają jedynie lekarze weterynarii, prowadzący 
leczenie. 

(dowód: akta kontroli str. 300-305) 

2.7. Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora, zawarcie porozumienia o współpracy 
pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii34, a Głównym Inspektorem 
Farmaceutycznym  z dnia 27 maja 2009 r. nie wpłynęło bezpośrednio na 
organizację pracy i realizację kontroli środków psychotropowych i odurzających 
przez WIF. W ramach tego porozumienia WIF otrzymuje jedynie informacje o lekach 
weterynaryjnych wstrzymanych lub wycofanych z obrotu przez GLW oraz informację 
o  cofnięciu zezwolenia na prowadzenie hurtowni leków weterynaryjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 300-305) 

2.8. W analizowanym okresie (2015 r.) WIF przeprowadził jedną kontrolę doraźną 
na zlecenie GIF. Przeprowadzona ona została w hurtowni farmaceutycznej 
produktów leczniczych weterynaryjnych w jednej z hurtowni działającej na terenie 
województwa. Podczas tej kontroli stwierdzono m.in.:  

• Prowadzenie ewidencji substancji psychotropowych grupy II-P niezgodne                  
z zapisem § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2011 r.        
w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń 
na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi35. 

• Sprzedaż produktów leczniczych innych niż wymienione w zgodzie 
Wojewódzkiego Inspektora wydanej na podstawie art. 42 ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii36 i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
6 lutego 2012 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub 
substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych 
oraz stosowane do badań klinicznych po uzyskaniu zgody wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego37. 

• Sprzedaż produktów leczniczych dla podmiotów nie legitymujących się ważną 
zgodą WIF, wydaną na podstawie art. 42 ustawy  dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii  i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe. 

                                                           
33 pismami z dnia 18.03.2014, 28.08.2014 r. (dwa pisma), 27.11.2014 r. 
34 Dalej: GLW 
35 Dz. U. Nr 288, poz. 1698 
36 Dz.U. z 2012 r., poz. 124, dalej: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. 
37 Dz. U. z 2012 r.,  poz. 169, dalej rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie preparatów zawierających środki 

odurzające i substancje psychotropowe. 
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• Sprzedaż produktów leczniczych innych niż wymienione w zgodzie 
Wojewódzkiego Inspektora wydanej na podstawie art. 42 ww. ustawy  
i rozporządzenia.  

O wynikach przeprowadzonej kontroli poinformowany został GIF. 

(dowód: akta kontroli str. 386-407) 

W latach 2015 – 2017 (I półrocze), w przypadku 29 z 60 (48%) kontroli planowych  
w protokołów kontroli zawarto zapisy dotyczące analizowania PL o działaniu 
odurzającym lub hormonalnym, a w dwóch z nich (3%) także recept 
weterynaryjnych. Ponadto w jednym, z 24 (tj. 4%) protokołów kontroli doraźnych, 
zawarto zapisy dotyczące recept weterynaryjnych. Poza przeprowadzanymi 
kontrolami obrotu PL, Inspektorat rozpoznawał  także wnioski o wydanie zgody  
na posiadanie i stosowanie w celach medycznych środków odurzających  
i psychotropowych. Przy udzielaniu kolejnej zgody na ich posiadanie i stosowanie, 
uwzględniał analogiczne przesłanki jak przy wydawaniu pierwszej zgody.  
W analizowanym okresie WIF nie pozyskiwał danych o ilości i rodzaju nabywanych 
środków odurzających lub hormonalnych (wg złożonych przez zakłady lecznicze dla 
zwierząt zapotrzebowań złożonych w hurtowniach PL) oraz ilości wystawianych 
przez lekarzy weterynarii i zrealizowanych w aptekach recept na PL o działaniu 
odurzającym lub hormonalnym.  

3.  Współdziałanie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
z innymi organami i instytucjami w celu zapobiegania 
niewłaściwemu wykorzystaniu produktów zawierających 
substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające lub 
psychotropowe stosowanych w weterynarii.  

3.1. W okresie objętym kontrolą współpraca WIF z WIW miała charakter 
niesformalizowany i polegała głównie na wymianie informacji o ustaleniach 
poczynionych w trakcie przeprowadzanych kontroli. WIF otrzymał cztery informacje 
z WLW o dotyczących niezatwierdzenia i niezarejestrowania w WIF Książek 
Kontroli. Na skutek podjętych działań przez WIF działań nastąpiło ich zatwierdzenie 
oraz zarejestrowanie, o czym poinformowano WLW.  

W latach 2010 – 2014 z inicjatywy WIF przeprowadzano jednoczesne kontrole  
z WLW w zakresie obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi 
prowadzonej przez gabinety weterynaryjne. Łącznie przeprowadzono 24 takie 
kontrole (7 w 2011 r., 8 w 2012 r., 5 w 2013 r. oraz 4 w 2014 r.). Współpraca została 
zakończona m.in. ze względu na problemy kadrowe WIF. 

Ponadto w 2016 r. w wyniku współpracy WIF z WIW przedstawiciele Inspektoratu  
brali udział w naradzie szkoleniowo – informacyjnej, podczas której przedstawili 
prezentację  pn.” Zgody na posiadanie w celach medycznych środków odurzających 
i substancji psychotropowych w świetle nowych przepisów ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii”, w której wzięli udział przedstawiciele WIW. 

Wojewódzki Inspektor wskazała, że nie dokonywano wspólnych z WIW analiz, 
ponieważ nie posiadano dostępu do danych dotyczących wielkości obrotu PL 
o działaniu odurzającym oraz hormonalnym stosowanych przez weterynarzy.  
Podała, że rozwiązania prawne w zakresie rozdzielenia nadzoru są prawidłowe. 
Problemem natomiast jest brak pracowników w WIF do realizacji tych zadań ze 
względu na niskie wynagrodzenie. Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora rozdzielenie 
nadzoru nad obrotem (sprawowanym przez WIF) i stosowaniem PL (zadania WIW), 
w tym o działaniu odurzającym i hormonalnym wykorzystywanych przez lekarzy 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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weterynarii oraz wystawianiem recept na PL przez lekarzy weterynarii (WIW) oraz 
ich realizacją (WIF), jest prawidłowe. Wskazała, że podobnie jak w przypadku 
rozdzielenia nadzoru problemem brak jest pracowników do realizacji tych zadań,  
ze względu na niskie wynagrodzenie. 

(dowód: akta kontroli str. 300-305, 316-385, 408-415) 

3.2. W okresie objętym kontrolą WIF współpracował z organami: 

• Administracji skarbowo – celnej. W wyniku współpracy WIF otrzymywał 
informacje o podejrzanych dowodach księgowych w oparciu o które zostały 
wydane PL, a do których uprzednio nie miał dostępu. W wyniku otrzymanych 
informacji  WIF cofał zezwolenia na prowadzenie aptek. W 2015 r. otrzymano 
trzy takie informacje38, w wyniku których cofnięto dwa zezwolenia (jedno 
zezwolenie zostało wygaszone na wniosek podmiotu). Z przekazanych 
dowodów nie wynikało czy dotyczą one obszaru weterynarii czy obszaru 
ludzkiego.  

• Samorządu lekarsko – weterynaryjnego, współpraca polegała na korzystaniu  
z rejestrów zakładów leczniczych przy wydawaniu decyzji o wyrażeniu zgody 
na posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Ponadto  
w 2016 r. WIF  poinformował Warmińsko – Mazurska Izbę Weterynaryjną  
w Olsztynie o konieczności wystąpienia o nową zgodę na posiadanie PL  
o działaniu odurzającym lub hormonalnym przez podmioty lecznicze dla 
zwierząt w związku ze zmiana przepisów.  

• Dochodzeniowo – śledczymi lub innymi organami i instytucjami. Współpraca  
polegała na udzieleniu odpowiedzi na pisma Policji w sprawach prowadzonych 
przez nich postępowań. W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r. udzielono 
40 takich odpowiedzi39, Ponadto w 2014 r. WIF brał udział w szkoleniu  
i warsztatach dotyczących  „Ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej 
poprzez zdobycie praktycznych umiejętności identyfikacji nielegalnej produkcji, 
dystrybucji, wyrobów tytoniowych, farmaceutyków oraz wyrobów spirytusowych 
i współdziałanie służb”. Jednym z prelegentów tego szkolenia był Wojewódzki 
Inspektor. 

Z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym pożytku publicznego WIF nie 
współpracował, ponieważ nie było inicjatywy ze strony tych organów, a WIF nie 
widział takiej potrzeby. 

 (dowód: akta kontroli str. 300-305, 408-415) 

3.3. W okresie od. 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r. WIF skierował do organów 
dochodzeniowo – śledczych 13 zawiadomień o popełnieniu czynu zabronionego,  
z tego w: 

− 2015 r. dziewięć zawiadomień (osiem dotyczących tzw. odwróconego łańcucha 
dystrybucji oraz jedno o możliwości błędnego wydania leku w aptece), 

−  2016 – dwa zawiadomienia dotyczące tzw. odwróconego łańcucha, 
−  2017 r. (do 30.06.) – dwa zawiadomienia (jedno dotyczące tzw. odwróconego 

łańcucha oraz jedno dotyczące sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych 
bez zezwolenia). 

Organy dochodzeniowo–śledcze oraz wymiaru sprawiedliwości w trzech 
przypadkach poinformowały WIF o odmowie wszczęcia postępowania40, w dwóch 
                                                           
38 Dotyczyły one tzw. odwróconego obrotu. 
39

 Z tego w: 2015 r. –  19, 2016 r. – 13, do 30.06.2017 – 8. Dotyczyły one m.in. udzielenia informacji o aptece 
ogólnodostępnej, zabezpieczonych w toku postępowania produktach, obrocie produktami objętymi 
postępowaniem, rodzaju substancji, przekazanie kopii zezwoleń i protokołów kontroli, o produktach po upływie 
daty ważności, pozwoleniach oraz dopuszczeniu do obrotu produktów na terenie Polski. 
40

 Ze względu na znikomą społecznie szkodliwość czynu zabronionego. 
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przypadkach o umorzeniu postępowania41, a w siedmiu nie poinformowały  
o sposobie załatwienia zawiadomień. 

(dowód: akta kontroli str. 408-416) 

3.4.  W badanym okresie ze strony organów dochodzeniowo-śledczych nie wpływały 
do WIF informacje wskazujące na nieprawidłowości w działalności podmiotów 
podlegających jego nadzorowi  

(dowód: akta kontroli str. 408-416) 

W latach objętych kontrolą współpraca WIF z WLW oraz organami samorządu 
lekarsko – weterynaryjnego polegała głównie na wymianie informacji, na podstawie 
której WIF przeprowadzał m.in. kontrole książek, podejmował decyzje o wyrażeniu 
zgody na posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych.  
Na podkreślenie zasługują podejmowane przez WIF działania, w wyniku których  
w latach 2011 – 2014, WIF przeprowadził 24 równoległe kontrole z WLW. Natomiast 
współpraca z organami dochodzeniowo – śledczymi ograniczyła się do udzielania 
odpowiedzi na zadawane przez te organy pytania w prowadzonych przez nich 
postępowaniach oraz do kierowania zawiadomień o możliwości popełnienia czynu 
zabronionego.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli42, 
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 27 listopada 2017 r. 
  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler: Dyrektor 
Andrzej Zyśk  Leszek Żywucki 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

                                                           
41

 Ponieważ czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego. 
42

 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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