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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (dalej: urząd) 

 

Grzegorz Cessak, Prezes od 18 lipca 2011 (dalej: prezes urzędu lub prezes) 

 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania niepożądanych działań leków 

2. Realizacja zadań dotyczących monitorowania niepożądanych działań leków 

 

lata 2017-2018 oraz I półrocze 2019 r., z uwzględnieniem dowodów sporządzonych 
przed tym okresem, jeśli miały wpływ na okres objęty kontrolą 

 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

1. Klaudia Dziamska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LPO/2/2020 z 3 stycznia 2020 r. 

2. Monika Lasota, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/4/2020 z 3 stycznia 2020 r.  

(akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Urząd rzetelnie realizował część zadań w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii m.in. wydając komunikaty dotyczące bezpieczeństwa stosowania 
produktu leczniczego, przeznaczone i skierowane bezpośrednio do osób 
wykonujących zawód medyczny lub ogółu społeczeństwa. Podejmował też szereg 
działań zmierzających do aktywizacji osób zobowiązanych lub uprawnionych do 
informowania o wystąpieniu niekorzystnych reakcji polekowych. 

Nie zapewniono jednak w badanym okresie właściwej realizacji zdań określonych w 
art. 36b pkt 2 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne3  (dalej: 
Prawo farmaceutyczne), w zakresie dokonywania analiz przyczynowo-skutkowych i 
terminowego przekazywania zgłoszeń do właściwych baz danych. 

W urzędzie wypracowane zostały rozwiązania organizacyjne związane z realizacją 
zadań monitorowania niepożądanych działań leków (dalej: ndl), które regulowały 
sposób procedowania przy analizowaniu, ocenianiu i przekazywaniu zgłoszeń ndl do 
instytucji zewnętrznych. Wdrożenie ww. rozwiązań powinno skutkować terminową 
realizacją zadań w zakresie przekazywania zgłoszeń do EudraVigilance (dalej: EV) 
oraz Światowej Organizacji Zdrowia (dalej: WHO). 

Zarówno w ocenie audytu wewnętrznego, jak i w świetle ustaleń kontroli NIK, 
podejmowane działania zarządcze nie były skuteczne. Nie zapewniono prawidłowej 
realizacji zadań w zakresie monitorowania ndl, czego przejawem było to, że aż 63% 
zgłoszeń, objętych analizą przez NIK, które podlegały obowiązkowi przekazania do 
właściwych baz danych, nie zostało do nich wprowadzonych. W tym 8% ww. 
zgłoszeń nie objęto nawet analizą przyczynowo-skutkową, chociaż od daty ich 
wpłynięcia do urzędu minęło 15 lub 90 dni, które zgodnie z art. 36i ust. 1 i 2 Prawa 
farmaceutycznego są przewidziane na dokonanie tej czynności. Nie zostały też 
dochowane ww. terminy przekazania aż 35% analizowanych zgłoszeń ndl, a 
opóźnienia wyniosły od ośmiu dni do prawie trzech lat. NIK wskazuje, że spośród 
opisanych wyżej zgłoszeń zaledwie 2% przypadków zostało w wymaganym terminie 
objęte analizą przyczynowo-skutkową i przekazane do baz danych. Podkreślić 
należy, że w przypadku analizy i przesłania do bazy danych przypadków, które 
wystąpiły na terytorium na Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest, by analizy 
spełniały wymogi terminowości ich przesłania. Raportowanie ndl jest bowiem 
istotnym elementem systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. 

W okresie objętym kontrolą zwiększyła się liczba zgłoszeń ndl, które wpłynęły do 
urzędu od osób wykonujących zawody medyczne oraz od pacjentów lub ich 
przedstawicieli ustawowych, t. j. z 4 tys. na koniec 2017 r. do 6,2 tys. na koniec 
2019 r. Jednocześnie ze względu na braki kadrowe oraz wysoką fluktuację kadr nie 
zapewniono w urzędzie rzetelnej realizacji obowiązku rejestrowania zgłoszeń w 
wewnętrznej bazie. Może to skutkować niedochowaniem terminów przekazywania 
zgłoszeń do zewnętrznych baz danych. Urząd ograniczył stan zaległości w analizie 
wpływających do urzędu zgłoszeń, sięgających pierwotnie nawet do czterech lat, z  
5 642 na koniec 2017 r. do 4 450 na koniec 2019 r. Jednak równocześnie wzrastała 
liczba spraw nieprzekazanych do baz danych. Zaległości z prawie 7 tys. zgłoszeń 
ndl na koniec 2017 r. zwiększyły się w badanym okresie do prawie 19 tys. Urząd nie 
wykonał nawet analiz przyczynowo-skutkowych, sporządzanych obowiązkowo przed 

  

przekazaniem zgłoszeń do europejskiej bazy danych, aż dla 24% zgłoszeń 
nieprzekazanych do końca 2019 r. 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 499, ze zm. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja wykonywanych zadań monitorowania 
niepożądanych działań leków 

1. W statucie5  urzędu wyodrębniono między innymi Departament Monitorowania  
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych (dalej: departament). Zgodnie z 
regulaminem organizacyjnym nadanym przez prezesa urzędu zarządzeniem nr 14 z 
dnia 18 lipca 2011 r.6, zadania, o których mowa w art. 36b Prawa farmaceutycznego 
- polegające m. in. na zbieraniu zgłoszeń pojedynczych przypadków ndl, które 
wystąpiły na terytorium Polski, ich analizowaniu, w tym dokonywaniu analiz 
przyczynowo-skutkowych, a następnie przekazywaniu pojedynczych przypadków 
działań niepożądanych do bazy danych EV i centralnej bazy danych WHO - 
realizowane były przez Wydział Pojedynczych Przypadków Działań Niepożądanych 
(dalej: wydział). 

(akta kontroli str. 20-22) 

Według stanu na 31 grudnia w 2017 r. ww. zadania realizowało 11 pracowników 
wydziału zatrudnionych w wymiarze 10,75 etatów, 15 pracowników zatrudnionych w 
wymiarze 15 etatów w 2018 r. oraz 16 pracowników zatrudnionych w wymiarze 
15,75 etatów w 2019 r. Wszystkie osoby zatrudnione w wydziale spełniały 
wymagania zawodowe do wykonywania pracy w urzędzie określone w załączniku nr 
1 w tabeli I punkt XVII rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 
2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji 
zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej7, mnożników do 
ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych 
świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej . Pracownicy wydziału 
posiadali wykształcenie lekarskie, farmaceutyczne lub w zakresie zdrowia 
publicznego czy dietetyki. 

W kontrolowanym okresie prezes urzędu przeprowadził 19 naborów pracowników 
do wydziału, w tym dziewięć w 2017 r. oraz po pięć w 2018 i 2019 r. Dziesięć z 
postępowań rekrutacyjnych zakończyło się obsadzeniem 13 stanowisk pracy. 
Przyczynami zakończenia dziewięciu naborów bez obsadzenia stanowiska był: w 
pięciu przypadkach brak wpływu ofert kandydatów, w trzech rezygnacja kandydatów 
z objęcia stanowiska, a w jednym przypadku nie wyłoniono najlepszego kandydata. 
W 2017 r. do pracy w wydziale przyjęto siedem osób. Taka sama liczba osób 
zakończyła stosunek pracy. W 2018 r. pracę w wydziale rozpoczęło pięć osób, a 
zakończyły cztery osoby. W 2019 r. stosunek pracy nawiązano z pięcioma osobami, 
a zakończono z trzema.  

Fluktuacja pracowników8 w latach 2017-2019 wynosiła odpowiednio 63%, 27% i 
19%. Zdaniem prezesa urzędu wynikało to z niskiego poziomu oferowanych 
wynagrodzeń w stosunku do średniego wynagrodzenia na analogicznych 
stanowiskach w służbie cywilnej. Prezes dodał, że urząd jest miejscem, w którym 

                                                      
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 M. P. z 2019 r., poz. 681, obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 

6 Zmienionym zarządzeniem nr 34 z dnia 19 grudnia 2011 r., nr 34 z dnia 19 grudnia 2011 r., nr 58 z dnia 3 kwietnia 2012, nr 
67 z dnia 31 sierpnia 2012 r., nr 73 z dnia 28 stycznia 2013 r., nr 77 z 8 kwietnia 2013 r., nr 99 z 9 października 2014 r., nr 
14/2015 z 25 września 2015 r., nr 7/2016 z 11 marca 2016 r., nr 12/2016 z 30 czerwca 2016 r., nr 4/2017 z 23 marca 2017 
r., nr 21/2017 z 28 grudnia 2017 r., nr 4/2018 z 15 maja 2018 r., nr 9/2018 z 10 grudnia 2018 r. 

7 Dz. U. z 2018 r., poz. 807 
8 Obliczona według wzoru (całkowita liczba odejść pracowników w roku/ liczba pracowników według stanu na koniec roku)*100 
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można zdobyć unikatowe i cenne doświadczenie pożądane w branży sektora 
farmaceutycznego. 

Prezes urzędu trzykrotnie wnioskował9 do ministra zdrowia o zwiększenie 
zatrudnienia w urzędzie w związku z wejściem w życie nowych obowiązków 
wynikających z między innymi z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/83/WE z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi10 i nadzorem nad 
bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych (Pharmacovigilance). Pismami 
z dnia 24 lipca 2017 r. i 10 lipca 2018 r. prezes przekazał ministrowi zdrowia analizy 
zasobów kadrowych urzędu. 

Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji Prawa farmaceutycznego z 2013 r. liczba 
pracowników zajmujących się bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych 
powinna wynosić 1,2 osoby w przeliczeniu 1 mln osób, a zatem w przypadku Polski 
liczba ta powinna wynosić ok. 46 osób. 

(akta kontroli akta kontroli str. 373-407, 424-425, 548, 551-552, 622-644) 

Spośród zatrudnionych w kontrolowanym okresie 32 pracowników wydziału, jedynie 
dla dwóch z nich nie sporządzono kart obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 
Według informacji dyrektora generalnego, było to spowodowane w jednym 
przypadku utrudnieniami związanymi z częstą nieobecnością pracownika 
(zwolnienia lekarskie, urlop wypoczynkowy), a w drugim przypadku krótkim, 
dziesięciodniowym okresem zatrudnienia. Karty obowiązków pracowników były 
spójne z obowiązującymi standardowymi procedurami operacyjnymi i instrukcjami 
roboczymi omówionymi w kolejnym punkcie niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

Pracownicy urzędu uczestniczyli w szkoleniach lub konferencjach m. in. na temat 
bezpiecznej farmakoterapii, wakcynologii praktycznej, baz informacji medycznej, 
perspektyw wykorzystania w lecznictwie konopi, leków przeciw depresyjnych oraz w 
kursach języka angielskiego. 

(akta kontroli str. 408-423) 

W wyniku przeprowadzonego w 2016 r. audytu wewnętrznego (jego ustalenia 
zostały opisane w dalszej części wystąpienia) pracownicy wydziału zostali 
podzieleni na sześć dwu- albo trzyosobowych zespołów oceniających poszczególne 
rodzaje zgłoszeń oraz tzw. zespół wsparcia, którego zadaniem była praca nad 
zaległościami, zastępstwa w przypadku nieobecności pracowników z innych 
zespołów, opracowywanie i przygotowanie odpowiedzi na wpływające do wydziału 
pytania podmiotów zewnętrznych. Wprowadzono obowiązek składania naczelnikowi 
wydziału miesięcznych sprawozdań dotyczących liczby ocenionych zgłoszeń lub / i 
wprowadzonych do EV raportów. Dnia 24 kwietnia 2019 r. dyrektor departamentu w 
związku z zmianą częstotliwości składania sprawozdań przez pracowników 
departamentu przekazał im nowy formularz do tygodniowych sprawozdań z 
realizowanych zadań. 

W 2017 r. wyznaczono mierniki realizacji zadań dla zespołów. Dla trzyosobowego 
zespołu oceniającego zgłoszenia spontaniczne i od pacjentów wyznaczono miernik 
na  poziomie  12  zgłoszeń   dziennie.   Dwuosobowemu   zespołowi   oceniającemu 

niepożądane odczyny poszczepienne (nop) wyznaczono miernik na poziomie 10 
zgłoszeń dziennie. Dwuosobowy zespół zajmujący się zgłoszeniami od podmiotów 
odpowiedzialnych11 zobowiązany był do oceny 77 zgłoszeń dziennie. Wydzielony 

                                                      
9 Pisma z 9 lutego 2019 r., 30 maja 2018 r., 20 czerwca 2017 r. 
10 Dz. Urz. UE L 311 z 28 listopada 2001, str. 67; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 27, str. 69) 
11 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 24 Prawa farmaceutycznego, podmiotem odpowiedzialnym - jest przedsiębiorca w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) 
lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 
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został również czteroosobowy zespół odpowiedzialny za wprowadzanie raportów do 
EV, któremu wyznaczono miernik na poziomie 50 raportów w miesiącu na jedną 
osobę. 

Od lutego 2018 r. zrezygnowano z rozliczania zespołów i wyznaczono indywidualny 
miernik na pracownika zespołu oceniającego wynoszący po 5 zgłoszeń dziennie bez 
względu na źródło jego pochodzenia i wagę. 

(akta kontroli str. 47-73) 

2. W urzędzie zostały opracowane i przyjęte następujące standardowe procedury 
operacyjne: 

- nr UR/DML/001 z 3 listopada 2015 r.; postępowanie z pisemnym zgłoszeniem 
pojedynczego przypadku ndl oraz przekazywania informacji zainteresowanym 
stronom (wydanie 2), 

- nr UR/DML/001 z 3 stycznia 2020 r.; postępowanie ze zgłoszeniem 
pojedynczego przypadku ndl (wydanie 3), 

- nr UR/DML/009 z 22 grudnia 2015 r.; postępowanie ze zgłoszeniami ndl 
stanowiącymi nop. 

Ponadto w urzędzie określono i stosuje się następujące instrukcje robocze będące 
uszczegółowieniem standardowych procedur operacyjnych: 

- nr 6 z 4 kwietnia 2017 r. dotycząca sposobu postępowania przy ocenie zgłoszeń 
spontanicznych otrzymywanych od osób wykonujących zawody medyczne lub od 
pacjenta (wersja nr 1), 

-  nr 6 z 7 stycznia 2020 r. dotycząca sposobu postępowania przy ocenie zgłoszeń 
otrzymywanych od osób wykonujących zawody medyczne lub od pacjentów (wersja 
nr 2), która zastąpiła ww. instrukcję, 

- nr 8 z 10 maja 2017 r. dotycząca zasad opracowania zgłoszeń otrzymywanych 
od podmiotów odpowiedzialnych (wersja nr 1), 

- nr 5 z 12 czerwca 2017 r. dotycząca zgłoszeń ndl przez telefon oraz 
prowadzenia rozmów telefonicznych z członkami społeczeństwa (wersja nr 1). 

W standardowych procedurach operacyjnych oraz w instrukcjach roboczych 
określono czynności na poszczególnych etapach takich jak: 

- wpływ zgłoszenia do urzędu, wprowadzenie zgłoszenia do bazy danych ndl, w 
tym nop, 

- przeprowadzenie analizy i oceny zgłoszenia oraz przekazania do bazy EV oraz 
WHO. 

W dokumentach tych określono analogiczne terminy przekazywania do Europejskiej 
Agencji Leków (baza EV) jak te wyznaczone w art. 36i ust. 1 i 2 Prawo 
farmaceutyczne, tj. zgłoszenia ciężkie - niezwłocznie, jednak nie później niż w 
terminie 15 dni od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu, a zgłoszenia innych 
przypadków (nie zakwalifikowanych jako ciężkie) w terminie nie później niż w 
terminie 90 dni od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu. 

(akta kontroli str. 74-169) 

 

3. Prezes  urzędu  wskazał  na  następujące  działania  podejmowane  w  urzędzie  
w  celu zapewnienia  odpowiedniej  wiedzy  oraz  zwiększenia   zgłaszalności  wśród  
osób zobowiązanych lub uprawnionych do zgłaszania ndl: 

- na stronie internetowej urzędu znajduje się zakładka dedykowana 
bezpieczeństwu farmakoterapii, która zawiera treści przeznaczone zarówno dla 
                                                                                                                                       

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który 
wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (dalej: podmiot odpowiedzialny). 
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fachowych pracowników ochrony zdrowia, jak i pacjentów. Znajdują się tam 
wskazówki, jak wypełniać formularz; zalecenia europejskiego Komitetu ds.            
Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii; 
informacja na temat leków podlegające dodatkowemu monitorowaniu;                
komunikaty dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych; 
streszczenia planów zarządzania ryzykiem; publiczne raporty oceniające oraz                
ich streszczenia oraz druki informacyjne; 

- wydawanie od 2006 r. w ramach kwartalnika Almanach o nakładzie 300 
egzemplarzy Biuletynu Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych, w którym 
publikowane są m.in. analizy otrzymanych przez urząd zgłoszeń, omówienie 
bieżących informacji o działaniach niepożądanych wybranych leków, informacje     
dot. aktualnych zmian w prawie oraz decyzje organów europejskich dotyczące 
bezpieczeństwa farmakoterapii. Dotychczas wydano 45 numerów, w tym cztery 
numery specjalne. Od drugiego kwartału 2018 r. nakład zmniejszono z 300 do             
250 egzemplarzy; 

- prowadzenie od 2006 r. kampanii społecznej „Lek bezpieczny”, której celem            
jest uświadomienie społeczeństwu zasad bezpiecznego stosowania leków, 
zwrócenie uwagi na możliwość występowania ndl, podkreślenie zagrożeń 
wynikających z interakcji leków, w tym także interakcji z żywnością oraz 
suplementami diety, przeciwdziałanie nieuzasadnionemu nadużywaniu leków. 

Prezes  wyjaśnił,  że  w  okresie  objętym  kontrolą  prowadził  następujące  działania w    

celu zapewnienia odpowiedniej wiedzy oraz zwiększenia liczby zgłaszanych ndl: 

- kampanię edukacyjną „Lek bezpieczny oczami dziecka” skierowaną do 
najmłodszych uczniów szkół podstawowych, która miała na celu przekazanie               
im w czasie dwóch godzin lekcyjnych w prosty sposób zasad bezpiecznego 
stosowania leków i zasad udzielania pierwszej pomocy. W wybranych 11 
warszawskich szkołach podstawowych przeprowadzono zajęcia dla 1 500             
uczniów; 

- udostępnienie na stronie internetowej urzędu i na urzędowym kanale YouTube 
sześciu krótkich animowanych filmów, które miały na celu przybliżyć pacjentom 
kwestie związane ze zgłaszaniem ndl. Filmy zostały wyświetlone na kanale 
YouTube- 6 642, na Facebook - 7 90012 w serwisie Twitter - 40 40813; 

- kampanie organizowane przez WHO, które miały na celu promowanie          
zgłaszania ndl, będące częścią ogólnoeuropejskiego tygodnia zwiększania 
świadomości o bezpiecznej farmakoterapii; 

- przygotowanie, wspólnie z Polskim Towarzystwem Bezpiecznej               
Farmakoterapii, książki poświęconej tematyce pharmacovigilance14, która miała się 
przyczynić do poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii i jest źródłem informacji dla 
szerokiego grona odbiorców; 

- aktywne publikowanie w mediach społecznościowych informacji związanych z 
bezpieczeństwem farmakoterapii; np. plakat pt. „Czytaj ulotki leków” w ciągu 15 dni 
pobrano 106 razy, w tym 41 przez unikalne adresy IP. 

(akta kontroli str. 532-535, 545-547, 549-562) 

4. Prezes urzędu poinformował, że do urzędu nie wpłynęły żadne wnioski, postulaty 
lub rekomendacje dotyczące organizacji systemu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. 

                                                      
12 W okresie od 25 lutego 2018 r. do stycznia 2020 r. 
13 W okresie od 1 stycznia 2017 do 27 stycznia 2020 r. 
14 Monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych. 
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W latach 2013-2016 urząd brał udział w projekcie SCOPE (Strengthening 
Collaborations for Operating Pharmacovigilance in Europe), organizowanym w 
ramach inicjatywy Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów 
(EAHC) w ramach projektu „Joint Action for Pharmacovigilance”. W tych ramach 
wypracowano szereg wytycznych i dobrych praktyk mających na celu poprawę 
systemu pharmacovigilance na terenie UE. Prezes - jako przykład implementacji 
dobrych praktyk - podał utworzenie linii telefonicznej służącej zgłaszaniu ndl oraz 
opracowanie instrukcji roboczej nr 5 z 12 czerwca 2017 r. dotyczącej przyjmowania 
zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych przez telefon oraz 
prowadzenia rozmów telefonicznych z członkami społeczeństwa. 

(akta kontroli str. 142-161, 543, 563) 

5. Przedstawiciel regionalnego ośrodka monitorowania działań niepożądanych we 
Wrocławiu, w imieniu pracowników regionalnych ośrodków monitorowania ndl, 
działających w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku (dalej: ośrodki 
regionalne lub ośrodki), pismem z 18 listopada 2016 r. wystąpił do prezesa urzędu z 
prośbą o możliwość spotkania „w sprawach dotyczących różnych aspektów 
zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych, a także optymalizacji 
współpracy z urzędem”. 

W trakcie dwóch spotkań15 przedstawicieli urzędu z przedstawicielami ośrodków 
próbowano wypracować zasady i zakres współpracy. Zgłoszono wówczas m. in. 
postulaty dotyczące: 

- zwiększenia współpracy pomiędzy urzędem a ośrodkami w zakresie wymiany 
informacji na temat zgłoszeń ndl, 

- promowania zgłaszania ndl wśród przedstawicieli zawodów medycznych i 
pacjentów, 

- edukacji środowisk medycznych i pacjentów, organizacji cyklicznych spotkań16, 

- wypracowania jednolitego sposobu przekazywania pojedynczych zgłoszeń z 
regionalnych ośrodków do urzędu, 

- wymiany doświadczeń pomiędzy regionalnymi ośrodkami na temat sposobu ich 
funkcjonowania17. 

W wyniku prowadzonych rozmów prezes urzędu zaproponował podpisanie 
porozumień pomiędzy urzędem i poszczególnymi ośrodkami regionalnymi. 
Podpisanie dokumentu miało być podstawą do prowadzenia dalszej współpracy i 
szukania nowych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
farmakoterapii. 

Projekt porozumienia został przesłany do regionalnych ośrodków 24 sierpnia 2017 r. 
z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag do końca września 2017 r. W projekcie 
porozumienia wskazano, że jego przedmiotem jest m. in. wymiana doświadczeń i 
rozwijanie współpracy w zakresie bezpieczeństwa stosowania produktów 
leczniczych, rozwój wiedzy w społeczeństwie w zakresie bezpieczeństwa 
stosowania produktów leczniczych, w tym w szczególności wiedzy o ndl, a także ich 
zgłaszaniu. Znalazło się w nim również zastrzeżenie, że porozumienie zawarte jest 
na zasadzie dobrowolności i nie jest prawnie wiążące dla żadnej ze stron, nie ma 
ono również na celu ani zmniejszenia, ani wpływania w jakikolwiek sposób na 
wykonywanie przez strony porozumienia ich zadań kompetencyjnych. Z informacji 
otrzymanych od prezesa urzędu wynika, że nie doszło do podpisania 
przedmiotowego porozumienia, ponieważ większość ośrodków regionalnych nie 
odpowiedziała na przesłaną wiadomość. 

                                                      
15 12 stycznia i 8 czerwca 2017 r. 
16 Postulaty sformułowane w trakcie spotkania 12 stycznia 2017 r. 
17 Postulaty ze spotkania 8 czerwca 2017 r. 
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Prezes urzędu poinformował, że w czasie kontroli NIK „3 marca 2020 r. urząd 
skierował ponowne zapytanie do ośrodków regionalnych z propozycją podpisania 
porozumienia. W ocenie urzędu porozumienie z 2017 r. jest nadal aktualne i taki 
właśnie projekt został obecnie ponownie przekazany do ośrodków z propozycją 
kontynuowania podjętej w 2017 roku dyskusji na temat współpracy. Do dnia 
zakończenia kontroli porozumienie nie zostało podpisane”. 

Odnosząc się do kwestii włączenia ośrodków regionalnych w system monitorowania 
ndl, prezes wskazał, że w trakcie prac nad nowelizacją Prawa farmaceutycznego w 
2013 r. zrezygnowano z możliwości utworzenia, za zgodą premiera, oddziałów 
zamiejscowych urzędu. Prezes wskazał jednak, że „zasadnym jest budowanie 
systemu zdecentralizowanego w Polsce, [bo] w zdecydowany sposób zwiększy on 
możliwości nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Jednakże włączenie 
ośrodków regionalnych w system monitorowania przy proponowanych 
zamierzeniach wymagać będzie zmian systemowych struktury urzędu”. 

(akta kontroli str. 549, 563-564) 

6.1 W raporcie z 2016 r. audytor wewnętrzny ustalił, że średnia liczba zgłoszeń18 od 
pacjentów indywidualnych przypadających na pracownika wydziału wynosiła 0,94 
dziennie, a średni koszt jednego zgłoszenia wynosił 297,78 zł. Średnia liczba 
zgłoszeń przypadków nop realizowana przez pracownika wydziału w ciągu jednego 
roboczodnia wynosiła 1,04, a średni koszt stanowił 433,12 zł. Ekspert zewnętrzny 
podczas jednego roboczodnia średnio oceniał 4,76 nop, a średni koszt oceny 
jednego zgłoszenia wynosił 70,0 zł. 

Pracownicy wydziału średnio realizowali dziennie 6,67 zgłoszeń ndl wpływających 
od podmiotów odpowiedzialnych, a średni koszt jednego zgłoszenia stanowił 49,36 
zł. Natomiast ekspert zewnętrzny średnio realizował 54,29 takich zgłoszeń dziennie, 
średni koszt jednego zgłoszenia stanowił 25 zł. 

Audytor wewnętrzna ustaliła, że średnia liczba przypadająca na jednego pracownika 
wprowadzanych raportów do bazy EV stanowi 0,9 dziennie, a średni koszt tej 
czynności wynosi 283,40 zł. Natomiast średnia liczba wprowadzanych do EV 
raportów przez współpracownika (osobę spoza wydziału) wynosiła 1,19 dziennie, a 
średni koszt tej czynności stanowił 84,21 zł. 

Zdaniem prezesa urzędu różnica w liczbie ocenianych zgłoszeń przez pracowników 
wydziału, a ekspertów zewnętrznych wynika z tego, że pracownik wydziału mógł 
wykonywać inne zadania będące w kompetencjach wydziału. Natomiast różnica w 
kosztach oceny, zdaniem prezesa, wynika z charakteru zawartych umów z osobami 
oceniającymi zgłoszenia (umowy o dzieło, umowy o pracę) oraz przyjęcia 
miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych pracowników i przypadających z tytułu 
umów o pracę bez rozliczania w sposób szczegółowy miesięcznego wynagrodzenia 
na poszczególne rodzaje wykonywanych zadań i czynności przez pracowników. 

(akta kontroli str. 281-289, 548, 556) 

W 2017 r. audytor wewnętrzny wykonał czynność sprawdzającą, której przedmiotem 
było wykonanie zaleceń sformułowanych w wyniku przeprowadzonych w 2016 r. 
czynności doradczych, dotyczących optymalizacji procesu zbierania i oceny 
informacji o ndl. W wyniku tego audytu ustalono, że wdrożone normy dla 
poszczególnych kategorii zgłoszeń nie zostały osiągnięte. Miernik dla analizy nop 
ustalony na poziomie 10 dziennie w pierwszym kwartale 2017 r. był realizowany na 
poziomie od 3 do 6 (od 33% do 60% ustalonego poziomu). 

                                                      
18 Z września i października 2016 r. 
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Miernik dla analizy zgłoszeń pochodzących od podmiotów odpowiedzialnych 
ustalony na poziomie 77 dziennie, w pierwszym kwartale 2017 r. realizowano na 
poziomie od 7 do 36 (od 9 do 47% ustalonego poziomu). 

Według audytora wewnętrznego, miernik dla analizy zgłoszeń pochodzących od 
pacjentów indywidualnych, ustalony na poziomie dwóch dziennie, a nadto zgłoszeń 
pochodzących od przedstawicieli zawodów medycznych, ustalony na poziomie 10 
dziennie, nie zapewnia pełnej realizacji wszystkich zewidencjowanych zgłoszeń. 
Według ustaleń audytu zdecydował o tym wyższy niż szacowano wpływ zgłoszeń 
ndl, długotrwałe nieobecności pracownika spowodowane chorobą oraz realizacja 
przez pracowników innych zadań. Według stanu na 31 marca 2017 r. liczba 
nierozpatrzonych zgłoszeń z lat 2012-2017 wynosiła 8 194. Liczba zaś z lat 2015-
2017 zaległych zgłoszeń ocenionych jako dotyczące ciężkich ndl niewprowadzonych 
do EV wynosiła 2 627. 

(akta kontroli str. 290-299) 

6.2 Zgodnie z art. 101 (2) Dyrektywy 2001/83/EC z dnia 6 listopada 2001 r. w 
sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi19 oraz art. 4 ust 3 ustawy 18 marca 2011 r. o Urzędzie 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych20, prezes 
wykonał w 2017 i 2019 r. audyt systemu nadzoru nad bezpieczeństwem 
stosowanych produktów leczniczych. Ustalenia audytu z 2017 r. wykazały poważne 
nieprawidłowości polegające na: 

- znacznych opóźnieniach w dokonywaniu ocen pojedynczych ciężkich 
przypadków ndl; spośród wybranych do badania 33 zgłoszeń, pomimo upływu 
terminu do oceny, osiem zgłoszeń nie zostało w ogóle ocenionych, co stanowiło 
24% badanej dokumentacji; 

- niewprowadzeniu zgłoszeń do bazy EV lub wprowadzeniu ich ze znacznym 
opóźnieniem; spośród 33 spraw objętych badaniem, pomimo upływu terminu 
wynikającego z przepisów Prawa farmaceutycznego, 18 zgłoszeń nie zostało 
wprowadzonych do EV, co stanowiło 55% badanej dokumentacji. 

Jako nieznaczne nieprawidłowości zidentyfikowano: 

- brak dostępu do bazy Systemu Monitorowania Zagrożeń (SMZ); przypadki ndl 
rejestrowane są w arkuszu kalkulacyjnym Excel; wydział nie ma funkcjonalnej bazy 
danych pojedynczych przypadków, 

-  nieuzupełnienie standardowych procedur operacyjnych o nowy podział 
organizacyjny komórki, 

-  dostarczanie dokumentacji ekspertom zewnętrznym poprzez pocztę 
elektroniczną, co nie gwarantuje w pełni integralności i bezpieczeństwa danych, 

- niezaktualizowanie słowników MedDRA21 w aplikacji do wykrywania sygnałów. 

(akta kontroli str. 303-319) 

Ustalenia audytu z 2019 r. wykazały poważne nieprawidłowości dotyczące:  

- przekazywania zgłoszeń ndl do bazy EV z uchybieniem ustawowego terminu 
wyznaczonego dla dokonania tych czynności; spośród 41 zgłoszeń ciężkich ndl do 
bazy EV wprowadzono 10; wszystkie zostały wprowadzone średnio 85 dni po 

                                                      
19 Dz. Urz. UE L 311 z 28 listopada 2001, str. 67; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 27, str. 69. 
20 Dz.U. z 2019 r. poz. 662, ze zm., ustawa o Urzędzie. 
21 Wysoce specyficzna znormalizowana terminologia medyczna opracowana przez Międzynarodową Radę Harmonizacji 

Wymagań Technicznych dla Farmaceutyków Stosowanych u Ludzi. Terminologia ta ułatwia wymianę informacji prawnych 
dotyczących produktów medycznych używanych przez ludzi. Słownik MedDRA, jest dostępny dla wszystkich do użytku w 
rejestracji, dokumentacji i monitorowaniu bezpieczeństwa produktów medycznych zarówno przed, jak i po dopuszczeniu 
produktu do sprzedaży i obejmuje farmaceutyki, leki biologiczne, szczepionki i produkty łączone leki. 
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upływie terminu określonego w Prawie farmaceutycznym; zwłoka we wprowadzaniu 
zgłoszeń do bazy EV wynosiła od 7 do 696 dni po terminie; 

- dokonywania oceny zgłoszeń pojedynczych ciężkich przypadków ndl w 
terminach uniemożliwiających dochowanie ustawowych terminów przekazania ich 
do bazy danych EV; oceny ndl wykonywano średnio po 178 dniach od wpływu do 
urzędu; średni czas pomiędzy wykonaną oceną, a wprowadzeniem do bazy EV to 
186 dni; 

- braku funkcjonalnego systemu informatycznego wspomagającego gromadzenie i 
przetwarzanie zgłoszeń ndl zintegrowanego z bazą EV; 

- niezapewnienia w pełni skutecznej kontroli w zakresie jakości dokonywanych 
ocen zgłoszeń ndl. 

Nieznaczne nieprawidłowości polegały na: 

-  nieuaktualnieniu standardowych procedur operacyjnych i szczegółowych 
instrukcji, 

- braku jednolitości i jednoznaczności odnośnie stosowanego nazewnictwa w 
procedurach i instrukcjach oraz w opisach stanowisk pracy. 

(akta kontroli str. 335-360 ) 

Prezes urzędu stwierdził, że podjęto szereg czynności zarządczych (opisanych w 
obszarze pierwszym punkt 1 i 2 wystąpienia pokontrolnego), mających na celu 
poprawienie sytuacji i zwiększenie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
między innymi: 

- podzielenie pracowników w dwu- albo trzyosobowe zespoły, 

-  zobowiązanie pracowników do składania sprawozdań z wykonywanych 
czynności, 

- zwiększenie współpracy z ekspertami zewnętrznymi oraz pracownikami urzędu 
zatrudnionymi w innych komórkach organizacyjnych, 

- umożliwienie dwóm pracownikom wykonywania pracy zdalnej, 

- zatrudnianie osób na zastępstwo, w przypadku dłuższej nieobecności 
pracownika, 

- wstępne segregowanie przyjętych zgłoszeń na ciężkie i nieciężkie, w celu 
kontroli nad zgłoszeniami ciężkimi posiadającymi krótszy termin na               
wprowadzenie do bazy EV, 

- aktualizację procedury operacyjnej oraz wdrożenie instrukcji roboczych, 
mających na celu zebranie i usystematyzowanie aktualnych wytycznych i 
postanowień w wydziale. 

Ponadto prezes urzędu dodał, że podejmował starania w celu zlikwidowania 
zaległości wprowadzania do EV ocenionych zgłoszeń, które na 31 grudnia 2017 r. 
obejmowały lata 2014-2017 (4 lata), na 31 grudnia 2018 r. lata 2014-2018 (5 lat), a 
na 31 grudnia 2019 r. lata 2017-2019 (3 lata). 

(akta kontroli str. 554-555) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

W urzędzie wypracowane zostały rozwiązania organizacyjne związane z realizacją 
zadań monitorowania ndl, odnoszące się kompleksowo do przebiegu procedury 
oceniającej ndl, w tym nop. NIK zwraca jednak uwagę, że podejmowane działania 
zarządcze nie były skuteczne, ponieważ nie zapewniały prawidłowej realizacji zadań 
w zakresie zbierania, prowadzenia analiz przyczynowo-skutkowych i ocen zgłoszeń  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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ndl. Taka ocena wynika zarówno z audytu wewnętrznego, jak i z ustaleń niniejszej 
kontroli (opisanych w obszarze drugim wystąpienia pokontrolnego). NIK zwraca 
uwagę, że wprowadzone rozwiązania organizacyjne oraz podejmowane przez 
prezesa urzędu działania na rzecz zwiększenia obsady kadrowej urzędu, powinny 
skutkować terminową realizacją zadań w zakresie przekazywania zgłoszeń do 
zewnętrznych baz danych. Tymczasem zaległości na koniec 2019 r. wynosiły trzy 
lata. 

2. Realizacja zadań dotyczących niepożądanych działań 
leków 

1. W 2017 r. do urzędu wpłynęło 10 628 zgłoszeń ndl, co stanowiło 64% z 16 573 
wszystkich zgłoszeń z terenu RP. Zgłoszenia zostały złożone przez: osoby 
wykonujące zawody medyczne - 2 924 zgłoszenia (28%); pacjentów i ich 
przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych - 1 089 zgłoszeń (10%) oraz 
podmioty odpowiedzialne - 6 615 zgłoszeń (62%)22. 

W 2018 r. w urzędzie zgłoszono 4 787 przypadków ndl, co stanowiło 27% z ogólnej 
liczby (17 582) niepożądanych działań leków z terenu Polski23. W porównaniu do 
roku poprzedniego złożono o 55% mniej zgłoszeń ndl, co było spowodowane 
nieprzekazywaniem przez podmioty odpowiedzialne do urzędu zgłoszeń ndl po 22 
listopada 2017 r. Spośród zgłoszeń, które wpłynęły w tym roku 1 720 (36%) było 
przypadków ciężkich i 3 067 (64%) nieciężkich. Przedstawiciele zawodów 
medycznych zgłosili 3 314 (69%) przypadków ndl, a 1 473 (31%) pacjenci, ich 
przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie faktyczni. 

W 2019 r. w porównaniu do poprzedniego roku liczba złożonych w urzędzie 
zgłoszeń wzrosła o 23%, tj. do liczby 6 234 przypadków, w tym 1 419 (23%) ciężkich 
i 4 815 (77%) nieciężkich. Mimo to udział zgłoszeń złożonych do urzędu w ogólnej 
liczbie 17 840 wszystkich zgłoszeń z terytorium kraju spadł do 35%. Osoby 
wykonujące zawody medyczne przekazały 4 332 zgłoszenia, a pacjenci, ich 
przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie faktyczni zgłosili 1 902 przypadki ndl. 

Analizą przyczynowo-skutkową, do 24 lutego 2020 r., objęto: 

- 10 445 zgłoszeń, tj. 98% zgłoszeń, które wpłynęły do urzędu w 2017 r., 

- 4 261 zgłoszeń, tj. 89% zgłoszeń, które wpłynęły do urzędu w 2018 r., 

- 2 988 zgłoszeń, tj 48% zgłoszeń, które wpłynęły do urzędu w 2019 r. 

Do baz danych przekazano, do 24 lutego 2020 r.: 

- 929 przypadków ndl złożonych w 2017 r., co stanowiło 23% zgłoszeń24, które 
należało przekazać25, 

- 506 przypadków ndl, co stanowi 10% złożonych w 2018 r. zgłoszeń, które 
należało przekazać, 

- 669 przypadków ndl, co stanowi 11% złożonych w urzędzie w 2019 r.  zgłoszeń, 
które należało przekazać. 

(akta kontroli str. 427-432) 

W zakresie analizy przyczynowo-skutkowej według stanu na 31 grudnia 2017 r. 
urząd wykazywał 5 642 zgłoszeń zaległych od 2014 r., w tym: 2 434 od osób 
wykonujących zawody medyczne, 724 od pacjentów, 290 od podmiotów 
odpowiedzialnych i 2 194 nop. Na koniec roku 2018 urząd nie wykonał analizy 

                                                      
22 Które wpłynęły do nich przed 22 listopada 2017 r. i zostały ocenione jako nieciężkie ndl. 
23 Ustalone to zostało poprzez zsumowanie zgłoszeń, które wpłynęły do urzędu i podmiotów odpowiedzialnych. 
24 Bez 6 615 nieciężkich zgłoszeń niepożądanych działań leków przekazanych przed 21 listopada 2017 r. przez podmioty 

odpowiedzialne. 
25 Ogółem 4 013 zgłoszeń. 
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przyczynowo-skutkowej 2 904 zgłoszeń z lat 2014-2017 r., w tym: 1 228 złożonych 
przez osoby wykonujące zawody medyczne, 1 006 przez pacjentów i 670 nop. 
Według stanu na 31 grudnia 2019 r. urząd nie wykonał analizy 4 450 zgłoszeń z 
2019 r., w tym 1 969 od osób wykonujących zawody medyczne, 881 od pacjentów i 
1 600 nop. 

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. urząd nie przekazał do baz danych 1 556 
zgłoszeń ndl z lat 2014-2017 r., które zostały już poddane analizie, w tym 1 309 nop, 
a na koniec 2018 r. zaległości te wynosiły 7 359 zgłoszeń, w tym 4 798 nop. Na 
koniec 2019 r. nie przekazano 14 422 zgłoszeń ndl z lat 2017-2019, które zostały już 
poddane analizie, w tym 5 825 nop. 

(akta kontroli str. 433-437) 

Kontrolą objęto 5526 zgłoszeń ndl, w tym 30 złożonych przez pacjentów i 25 
złożonych przez osoby wykonujące zawody medyczne. Ustalenia kontroli wykazały, 
że: 

- pracownik wydziału w dwóch przypadkach podjął próbę uzupełnienia informacji, 
które nie były niezbędne do oceny przyczynowo-skutkowej, 

- analizę przyczynowo skutkową wykonano w 50 przypadkach, 

- w dwóch przypadkach dotyczących zgłoszeń nieciężkich ndl nie minął jeszcze 
termin 90 dni, o którym mowa w art. 36i ust. 2 Prawa farmaceutycznego, 
przekazania do baz danych, 

- 17 zgłoszeń, tj. 31% objętych kontrolą, przekazano do baz danych, przy czym 
jedno zgłoszenie ciężkiego ndl27 przekazano w terminie określonym w art. 36i ust. 1 
Prawa farmaceutycznego, a 16 z naruszeniem tego terminu, 

- wykonanie analizy przyczynowo-skutkowej 29 zgłoszeń ciężkich trwało od 7 do 
451 dni, a 21 nieciężkich od 28 do 574 dni, 

- w sześciu przypadkach zgłoszeń nieciężkich złożonych w urzędzie przed dniem 
21 listopada 2017 r. nie było obowiązku przekazania ich do EV. 

(akta kontroli str. 438-442) 

W okresie objętym kontrolą organy państwowej inspekcji sanitarnej przekazały do 
urzędu: 3 267 zgłoszeń nop w 2017 r., 3 858 w 2018 r., a 3 467 w 2019 r. W okresie 
tym do urzędu nie wpłynęła żadna kopia zgłoszeń nop z Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Wojskowej Inspekcji Sanitarnej. 
Dyrektor departamentu zauważył, że bardzo sporadycznie zdarzają się zgłoszenia 
nop przesłane przez powiatowe inspekcje sanitarne, do których zostało przesłane 
zgłoszenie ze szpitala wojskowego. 

W okresie objętym kontrolą wpłynęły również zgłoszenia dotyczące szczepionek od 
osób wykonujących zawody medyczne: 21 w 2017 r., 9 w 2018 r. i 8 w 2019 r. oraz 
od pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych: 217 w 2017 
r., 305 w 2018 r. i 302 w 2019 r. 

Zgłoszenia te zostały ujęte w bazie danych dla zgłoszeń ndl pochodzących od 
przedstawicieli zawodów medycznych i zgłoszeń od pacjentów, ich przedstawicieli i 
opiekunów, gdyż urząd prowadzi osobne bazy w zależności od podmiotu, który 
dokonuje zgłoszeń. Prezes wyjaśnił, że wynika to m. in. z faktu, że „w odniesieniu do 
niepożądanego działania leku rozpatruje się przypadki, w których przynajmniej nie 
można wykluczyć związku przyczynowo-skutkowego między szczepieniem a reakcją 
pacjenta. (...). Natomiast w przypadku NOP należy zgłaszać także przypadki, gdy 
może nie być związku przyczynowo-skutkowego, a jest jedynie związek czasowy”. 

(akta kontroli str. 605-607, 614-622) 

                                                      
26 30 ciężkich działań niepożądanych i 25 nie ciężkich 
27 Nr DML-MLP.4401.2.826.2019 z 2 grudnia 2019 r. 
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W przypadku poddanych w toku kontroli analizie, 43 zgłoszeń nop28 - w tym 14 
przekazanych do urzędu przez organy inspekcji sanitarnej, 14 przekazanych przez 
osoby wykonujące zawody medyczne i 15 przekazanych przez pacjentów lub ich 
przedstawicieli ustawowych i opiekunów prawnych - stwierdzono, że: 

- analizy przyczynowo-skutkowe wykonano w 39 przypadkach29, a okres który 
upłynął od momentu wpływu zgłoszenia do urzędu do momentu dokonania oceny 
wyniósł od 6 do 582 dni; 

- do baz danych przekazanych zostało 14 zgłoszeń, tj. 36% objętych kontrolą30,    
w tym tylko jedno zgłoszenie zostało przekazane w terminie określonym w art.               
36i ust. 1 Prawa farmaceutycznego. 

W dwóch przypadkach nastąpiło zgłoszenie tego samego nop, zarówno przez 
powiatowego inspektora sanitarnego, jak i przez lekarza. W jednym przypadku 
urząd zakwalifikował nop jako ciężki, a to samo zgłoszenie przekazane przez 
lekarza nie zostało jeszcze ocenione i przekazane do baz danych. W drugim 
przypadku zgłoszenie dokonane przez lekarza zostało ocenione jako nieciężkie i 
przekazane do baz danych. Jako nieciężkie zostało ocenione również zgłoszenie 
przekazane przez powiatową stację sanitarną, nie zostało ono jednak przekazane 
do baz danych. 

(akta kontroli str. 608-613) 

Prezes urzędu w 2017 r. ekspertom zewnętrznym oraz pracownikom urzędu zlecił 
ocenę łącznie 13 270 zaległych z lat 2012-2017 zgłoszeń ndl przekazanych przez 
podmioty odpowiedzialne. Z budżetu urzędu przeznaczono na ten cel łącznie kwotę 
331 950,00 zł brutto. Ponadto do końca sierpnia 2018 r. pracownik wydziału 
analizował zgłoszenia ndl, które zostały przekazane przez podmioty odpowiedzialne. 

Prezes urzędu wyjaśnił, że ponieważ do 21 listopada 2017 r. podmioty 
odpowiedzialne wprowadzały do bazy EV tylko zgłoszenia o charakterze ciężkim, w 
celu zwiększenia nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii podjął decyzję, że 
do czasu osiągnięcia pełnej funkcjonalności systemu EV zgłoszenia będą 
przekazywane bezpośrednio do urzędu i analizowane zarówno przypadki ciężkie, 
jak i nieciężkie. Dodał, że obecnie ze względu na dostępność wszystkich zgłoszeń w 
bazie EV, analiza ta może być wykonywana dzięki rozwiązaniom informatycznym 
pozwalającym na analizę danych statystycznych. 

(akta kontroli str. 462-501) 

2. W latach 2017-2019 w urzędzie nie wprowadzono narzędzi information 
technology (IT) umożliwiających przetwarzanie danych o ndl z terenu Polski i 
przekazywania zgłoszeń w systemie EV. Baza danych obejmująca zgłoszenia ndl, 
które wystąpiły na terytorium Polski, o której mowa w art. 36b pkt 6 Prawa 
farmaceutycznego, prowadzona była w formularzu Excel. W okresie objętym 
kontrolą w urzędzie trwały prace nad wdrożeniem takiego narzędzia. Urząd 25 
września 2013 r. podpisał z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia 
porozumienie, którego celem miało być nieodpłatne prowadzenie przez Centrum 
między innymi informatycznej obsługi zadania prezesa urzędu, o którym mowa w 
art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o Urzędzie, tj. nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu. Z raportu audytu 
przeprowadzonego w 2017 r. wynikało, że w 2016 r. zakończono fazę testową SMZ i 
jego funkcjonowanie było weryfikowane w środowisku produkcyjnym. Prezes podał, 

                                                      
28 17 nieciężkich, 22 ciężkich, a w czterech przypadkach na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia nie 

można określić charakteru zgłoszenia. 
29 Nie dokonano oceny dwóch zgłoszeń przekazanych w 2019 r. przez osoby wykonujące zawody medyczne i dwóch zgłoszeń 

przekazanych w 2019 r. przez pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych. 
30 W czterech przypadkach zgłoszeń nieciężkich złożonych w urzędzie przed dniem 21 listopada 2017 r. nie było obowiązku 

przekazania ich do baz danych. 
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że planuje się, by SMZ był ogólnopolskim systemem umożliwiającym elektroniczne 
zgłaszanie, przez osoby wykonujące zawody medyczne lub pacjentów, m. in. ndl i 
nop. Dyrektor departamentu poinformował, że SMZ ma zastąpić obecną bazę 
zgłoszeń ndl z terenu Polski. Ponadto za jego pośrednictwem urząd będzie 
przekazywał ocenione zgłoszenia do bazy EV. Wskazał również, że zakończyły się 
prace nad aktualizacją formularzy dla osób wykonujących zawody medyczne oraz 
pacjentów, rozbudowano część systemu przeznaczoną na potrzeby urzędu w 
zakresie bazy danych oraz możliwości wykonania oceny zgłoszenia, wprowadzono 
stosowne aktualizacje pozwalające na połączenie SMZ z systemem Elektronicznego 
Zarządzania Dokumentacji. Dalsze prace skupiają się na rozbudowie modułu 
pozwalającego na wysyłaniu ocenionego zgłoszenia do EV. W kolejnym etapie 
prace będą dotyczyły umożliwienia otrzymywania w systemie zgłoszeń nop, co 
będzie wiązało się z połączeniem z innymi zasobami informacyjnymi. 

(akta kontroli str. 532, 537-544) 

3. Urząd - w okresie objętym kontrolą - nie rejestrował zgłoszeń o ndl wynikających 
z błędu medycznego, o których mowa w art. 36i ust. 3 i 4 Prawa farmaceutycznego. 

(akta kontroli str. 535) 

4. Prezes urzędu wskazał, że sposób przebiegu procesu zgłaszania ndl jest 
analizowany na bieżąco. Na podstawie tych analiz sukcesywnie wprowadzano nowe 
kanały umożliwiające przekazanie do urzędu rejestracji zgłoszenia ndl, tj. mobilną 
aplikację Mobit Skanner, dedykowaną linię telefoniczną służącą zgłaszaniu ndl oraz 
pracowano nad umożliwieniem przesyłania ndl za pośrednictwem programu SMZ. 
Wprowadzono możliwości przekazania informacji o ndl w trakcie rozmowy 
telefonicznej z pracownikiem urzędu, z wykorzystaniem dedykowanej linii 
telefonicznej, przy tworzeniu której urząd współpracował z Biurem Rzecznika Praw 
Pacjenta31. 

W związku z wprowadzeniem możliwości telefonicznego zgłaszania ndl, 
sporządzona została Instrukcja robocza nr 5 z 12 czerwca 2017 r. dotycząca 
przyjmowania zgłoszeń ndl przez telefon oraz prowadzenia rozmów telefonicznych z 
obywatelami. Oprócz przyjmowania zgłoszeń, pracownicy wydziału, na prośby 
pacjentów, udzielali informacji o działaniach niepożądanych leków. 

W roku 2017 (od 16 sierpnia 2017) przeprowadzono 812 rozmów telefonicznych, z 
czego udzielono 52 informacji na temat ndl. W roku 2018 rozmów było 2 252, z 
czego udzielono 258 informacji. W roku 2019 było 2 224 rozmów, z czego 252 
informacji na temat ndl. 

(akta kontroli str. 549, 564-567) 

5. W okresie objętym kontrolą na stronie internetowej urzędu opublikowano 119 
komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego32. 

W przypadku 49 komunikatów przekazane ostrzeżenia wynikały ze zgromadzonych 
danych o ndl. Dane te pochodziły z różnych źródeł, takich jak: badania kliniczne, 
badania epidemiologiczne, badania obserwacyjne, z literatury i ze spontanicznych 
zgłoszeń. Były związane głównie z analizami podmiotów odpowiedzialnych, 
prowadzonymi procedurami arbitrażowymi dotyczącymi bezpieczeństwa lub innymi 
procedurami oceny prowadzonymi na szczeblu UE. 

Żaden z komunikatów nie był bezpośrednio związany ze zgłoszeniami nop. Dwa 
komunikaty związane były z kwestiami jakości szczepionek, natomiast żaden z nich 
nie był spowodowany zgłoszeniem ndl. 

(akta kontroli str. 621-622) 

                                                      
31 Od 8 października 2013 roku obowiązuje „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta, a prezesem 

urzędu. 
32 http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/komunikaty-bezpiecze%C5%84stwa-0 (dostęp: 10.03.2020 r.) 
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6. Prezes urzędu wskazał, że nie zaistniała potrzeba nawiązywania szczególnego 
modelu współpracy z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Wojskowej Inspekcji 
Sanitarnej, z uwagi na fakt, że są obowiązane przekazywać kopie zgłoszeń nop, 
zgodnie z art. 36 c ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. 

(akta kontroli str. 550, 567) 

Współpraca opiera się na doraźnych interwencjach w przypadku wątpliwości co do 
przesłanych kopii formularzy nop. Przykładem takiej współpracy było podjęcie przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego działań w sytuacji, gdy z powodu wątpliwości 
Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych na tle ochrony danych osobowych urząd 
przestał otrzymywać kopie nop. Główny Inspektor Sanitarny wsparł prezesa i 
zgodnie z zawartą w piśmie prośbą, przekazał odpowiednie dyspozycje do 
podległych jednostek. 

Innym obszarem współpracy jest przekazywanie przez urząd błędnie nadesłanych 
zgłoszeń działań niepożądanych preparatów, dla których Główny Inspektor 
Sanitarny jest organem kompetentnym, tj. suplementów diety, kosmetyków, środków 
dietetycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

(akta kontroli str. 550, 657) 

7. Prezes urzędu - realizując obowiązek, o którym mowa w art. 36b pkt 9 Prawa 
farmaceutycznego - udzielał informacji o ndl m. in. pacjentom, organizacjom 
społecznym (np. Stop-Nop), instytucjom takim, jak prokuratura, sądy, kancelaria 
radcy prawnego, uniwersytet medyczny, Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Farmaceutów, Najwyższa Izba Kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo 
Zdrowia. 

W 2017 r. udzielił 18 odpowiedzi dotyczących ndl, w tym pięć dotyczących 
szczepionek. W 2018 r. udzielono 11 informacji o ndl, w tym, trzy dotyczyły 
szczepionek, a w 2019 r. dziewięciu informacji o ndl, w tym trzy dotyczyły 
szczepionek. 

Pacjentom w formie pisemnej w 2017 r. udzielono 15 informacji o ndl, w tym cztery 
dotyczyły szczepionek. W 2018 r. informacji takich udzielono 20, w tym 13 
dotyczących szczepionek, a w 2019 r. 30 informacji, w tym sześć dotyczyło 
szczepionek. Za pośrednictwem infolinii pracownicy wydziału od 16 sierpnia do 31 
grudnia 2017 r. udzielili pacjentom 52 informacji o ndl, 258 w 2018 r. i 252 w 2019 r. 

(akta kontroli str. 536) 

8. W latach 2017-2019 przy realizacji zadań związanych z monitorowaniem ndl, 
dyrektor departamentu identyfikował następujące ryzyka: nieprawidłowa ocena, brak 
oceny, nieterminowa ocena, nieterminowe wysyłanie zgłoszeń do EV i do WHO, 
niewykrycie nowego zagrożenia, nieprawidłowa ocena i nieterminowa ocena. 
Dyrektor departamentu określił krótkookresowy mechanizm kontrolny polegający na 
zintensyfikowaniu działań zmierzających do zakończenia prac nad wdrożeniem 
nowej bazy SMZ oraz przeszkolenie w tym zakresie nowoprzyjętych pracowników. 
Wśród mechanizmów długookresowych dyrektor departamentu wyznaczył zmianę 
bazy danych i wnioskowanie o zapewnienie wystarczającej liczby pracowników. 

(akta kontroli str. 502-527) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Prezes urzędu nie wykonał w terminie określonym w art. 36i ust. 1 i 2 Prawa 
farmaceutycznego obowiązku przekazania do baz danych: 6 908 zgłoszeń ndl z lat 
2014-2017 według stanu na koniec 2017 r., w tym 5 352 z nich, tj. 77% nie zostało 
nawet poddanych analizie przyczynowo-skutkowej; 10 263 zgłoszeń ndl z lat 2014-

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2017 według stanu na 31 grudnia 2018 r., w tym 2 904 (28%) z nich nie zostało 
poddanych analizie. Natomiast z liczby 18 872 zgłoszeń z lat 2017-2019, które nie 
zostały przekazane w terminie, według stanu na koniec 2019 r., w przypadku 4 450 
zgłoszeń, tj. 24% urząd nie dokonał analizy przyczynowo-skutkowej niezbędnej do 
przekazania zgłoszenia do baz danych. Stan zaległości w przekazywaniu zgłoszeń 
do baz danych systematycznie narastał. 

(akta kontroli str. 433-435) 

Spośród 9833 zgłoszeń ndl, objętych szczegółową analizą w toku niniejszej kontroli, 
które prezes zobowiązany był przekazać do baz danych w terminach określonych w 
art. 36i ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego, nie dochował wymogów ustawowych w 
odniesieniu do 8634 przypadków, z tego: 

- nieterminowo przekazał do EV i WHO 30 zgłoszeń, tj. 35%, w tym 23 ciężkich35 
z opóźnieniem od 8 do 1055 dni oraz siedem nieciężkich36 z opóźnieniem od 
59 do 707 dni; 

- nie przekazał do EV i WHO 47 ocenionych zgłoszeń ndl (55% przypadków), w 
tym 26 ciężkich i 21 nieciężkich; od dnia powzięcia przez urząd informacji o ich 
wystąpieniu do 27 lutego 2020 r. minęło od 400 do 919 dni; 

- nie wykonał analizy przyczynowo-skutkowej i nie przekazał do EV i WHO 
siedmiu przypadków (8%), w tym jednego ciężkiego37 i dwóch nieciężkich38; od 
dnia powzięcia przez urząd informacji do 27 lutego 2020 r. minęło odpowiednio 
85 oraz 135 i 168 dni; w czterech przypadkach zgłoszeń nop nie można 
określić jaki charakter miało ndl, gdyż informacje takie nie zostały zawarte w 
formularzu, który wpłynął do urzędu; od dnia wpłynięcia tych zgłoszeń do 
urzędu do 27 lutego 2020 r. upłynęło odpowiednio: 262, 178, 218 i 199 dni. 

(akta kontroli str. 438-442, 608-613) 
Z analizy NIK wynika, że - przy założeniu, iż pracownicy wydziału nie  
podejmowaliby w 2020 r. działań związanych ze zgłoszeniami ndl, w tym nop, które 
wpływają w roku bieżącym i realizowali wyznaczone mierniki (wskazane w punkcie 1 
na str. 3-4 wystąpienia) na oczekiwanym poziomie, w zakresie wprowadzania 
zgłoszeń ndl do zewnętrznych baz danych - likwidacja zaległości występujących na 
koniec 2019 r. powinna zająć około 94 miesięcy39. W zakresie dokonywania analizy 
przyczynowo-skutkowej zaległości, które występowały na koniec 2019 r. powinny 
zostać zlikwidowane w przeciągu 178 dni roboczych40. Istotny wpływ na 
niedochowanie terminowej realizacji zadań związanych z monitorowaniem ndl mogła 
mieć niewystarczająca obsada kadrowa w urzędzie. Problematyka dotycząca 
braków kadrowych oraz fluktuacji kadr urzędu została szczegółowo zaprezentowana 
w obszarze pierwszym, w pkt 1, na str. 2 i 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

Prezes urzędu stwierdził, że na problemy w zakresie dokonania analiz przyczynowo- 
skutkowych i przekazywania zgłoszeń do zewnętrznych baz danych w terminach 
określonych w Prawie farmaceutycznym miały wpływ m. in. następujące czynniki: 

                                                      
33 55 to zgłoszenia niepożądanego działania leków, a 43 niepożądanych odczynów poszczepiennych. 
34 47 to zgłoszenia niepożądanego działania leków, a 39 - niepożądanych odczynów poszczepiennych. 
35 Są to m.in. zgłoszenia: Nr DML-MLP.4401.2.192.2019 z 2 kwietnia 2019 r., UR.DML.MLP.4401.P78/2017 z 28 stycznia 

2017 r., UR.DML.MLP.4401.S920/2017 z 28 kwietnia 2017 r.,UR.DML.MLP.4401.S55/2018 z 15 stycznia 2018 r., 
UR.DML.MLP.S324/2018 z 9 lutego 2018 r., UR.DML.MLP.S290/2018 z 25 stycznia 2018 r., DML.MLP.4401.1.1008/2019 z 
11 marca 2019 r., DML-MLP.4401.1.83.2019 z 3 stycznia 2019 r., DML-MLP.4401.1.78.2019 z 3 stycznia 2019 r., DML-
MLP.4401.1.77.2019 z 3 stycznia 2019 r., DML- MLP.4401.1.76.2019 z 3 stycznia 2019 r., DML-MLP.4401.1.79.2019 z 3 
stycznia 2019 r., DML- MLP.4401.1.314.2019 z 17 stycznia 2019 r., DML-MLP.4401.1.124.2019 z 10 stycznia 2019 r. 

36 Są to m.in. zgłoszenia: UR.DML.MLP.4401.S69/2018 z 16 stycznia 2018 r., nr UR.DML.MLP.4401.P1078.2017 z 22 
listopada 2017 r. 

37 Jest to m.in. zgłoszenie Nr RPW/118750/2019 z dna 4 grudnia 2019 r. 
38 Są to m.in. zgłoszenia: nr RPW/101378/2019 z 15 października 2019 r., nr RPW/92499/2019 z 12 września 2019 r. 
39 Do wyliczenia przyjęto założenie opisane na str. 3-4 wystąpienia pokontrolnego, że wydzielony został czteroosobowy zespół 

odpowiedzialny za wprowadzanie raportów do EV, któremu wyznaczono miernik na poziomie 50 raportów w miesiącu na 
jedną osobę. 

40 Do wyliczenia przyjęto założenie opisane na str. 3-4 wystąpienia pokontrolnego, że analizy dokonuje zespół trzyosobowy i 
dwuosobowy, a więc 5 pracowników i każdy z nich dokonuje oceny 5 zgłoszeń dziennie. 
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zwiększająca się każdego roku liczba zgłoszeń; wysoka fluktuacja i konieczność 
przeszkolenia nowych pracowników; przypadki losowe takie, jak zwolnienia 
chorobowe; urlopy macierzyńskie i wychowawcze; brak narzędzi IT, tj. brak 
kompatybilności opracowywanego SZS z bazą FV; przygotowywanie zestawień i 
informacji dla instytucji i organizacji społecznych (przygotowanie zestawienia dla 
stowarzyszenia Stop Nop trwało 2 miesiące); zwiększająca się świadomość 
społeczeństwa. Zdaniem prezesa urzędu pomimo, przekazania do EV najstarszych 
zgłoszeń nawet z 2014 r., zwiększenie zaległości było spowodowane osiągnięciem 
przez system EV pełnej funkcjonalności, co spowodowało, że od 22 listopada 2017 
r. szacunkowo o 60% wzrosła liczba raportów koniecznych do wprowadzenia przez 
pracowników urzędu. Prezes dodał, że podejmowano działania w celu usprawnienia 
pracy i zmniejszenia zaległości, takie jak: podział pracowników na zespoły; 
zobowiązanie pracowników do cotygodniowego raportowania wykonanych prac; 
zwiększenie liczby ekspertów zewnętrznych i przeznaczenie większych środków 
finansowych na zwiększenie liczby wykonywanych przez nich ocen; zlecanie 
wykonania ocen pracownikom innych komórek organizacyjnych urzędu; 
umożliwienie dwóm pracownikom wydziału wykonywania pracy zdalnej; zatrudnianie 
osób na zastępstwo w przypadku dłuższej nieobecności pracownika; wstępna 
segregacja zgłoszeń na ciężkie i nieciężkie, których termin realizacji jest krótszy; 
aktualizacja procedur i wdrożenie instrukcji roboczych. 

(akta kontroli str. 548, 552-553) 
2. Zgodnie z komunikatem prezesa urzędu z 26 listopada 2013 r. w sprawie 
przekazywania przez urząd zgłoszeń dotyczących ciężkich ndl od podmiotów 
odpowiedzialnych, ustalono, że zasady przekazywania przez urząd zgłoszeń 
dotyczących działań nieciężkich nie ulegają zmianie, tj. urząd będzie wysyłał kopie 
tych zgłoszeń w postaci papierowej. 

Do dnia zakończenia kontroli nie przekazano podmiotom odpowiedzialnym zgłoszeń 
dotyczących nieciężkich ndl, które wpłynęły do urzędu przed 22 listopada 2017 r. 
Według stanu na dzień 25 marca 2020 r., urząd nie przekazał podmiotom 
odpowiedzialnym 260 zgłoszeń dotyczących nieciężkich ndl i 156 zgłoszeń 
dotyczących nieciężkich nop z 2016 r. oraz 1 907 dotyczących nieciężkich ndl i         
2 007 dotyczących nieciężkich nop z 2017 r. 

Prezes urzędu wyjaśnił, że obowiązek przekazywania zgłoszeń dotyczących 
nieciężkich przypadków ndl podmiotom odpowiedzialnym spoczywa na 
pracownikach sekretariatu departamentu. Jednak coraz większa liczba 
wpływających zgłoszeń, wymagających rejestracji na poziomie tej komórki 
organizacyjnej, spowodowała, że pomimo sukcesywnego przekazywania zgłoszeń 
nie udało się zakończyć tego procesu. 

W ocenie NIK, czteroletnie opóźnienia w przekazywaniu zgłoszeń nie pozwalają na 
skuteczne monitorowanie ndl przez podmioty odpowiedzialne. 

(akta kontroli str. 549, 558-559, 603-604) 
3. Spośród 55 zgłoszeń ndl objętych kontrolą, 20 przypadków (34%), które złożono 
w urzędzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, były odnotowane w dzienniku 
korespondencyjnym z opóźnieniem od jednego do 19 dni od dnia doręczenia. 
Zdaniem NIK, mogło to mieć istotny wpływ na terminową realizację obowiązku 
przekazywania niepożądanych działań leków, zwłaszcza tych ciężkich, dla których 
ustawodawca ustalił piętnastodniowy termin realizacji, o którym mowa art. 36i ust. 1 
i 2 Prawa farmaceutycznego. 

Prezes urzędu wyjaśnił, że jest to związane z nadmiernym obciążeniem pracownika, 
dużą ilością wpływającej korespondencji, jak również nieobecnością pracownika 
odpowiedzialnego lub pracowników sekretariatu departamentu. 
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Zauważyć należy, że w standardowej procedurze operacyjnej regulującej 
postępowanie ze zgłoszeniem pojedynczego przypadku ndl na czynności 
polegające na przyjęciu przez pracownika sekretariatu zgłoszenia, obowiązującej, 
od 3 stycznia 2020 r., dekretację i przekazanie zgłoszenia ndl pracownikowi 
wyznaczono dwudniowy termin realizacji. 

(akta kontroli str. 438-442, 443, 446, 457, 549,557) 
NIK negatywnie ocenia niezapewnienie przez prezesa urzędu prawidłowej realizacji 
zadań związanych z monitorowaniem ndl, w zakresie dokonywania ich analiz 
przyczynowo-skutkowych oraz terminowości rejestrowania i przekazywania 
zgłoszeń do odpowiednich baz danych. Realizacja tych zadań nastąpiła z 
naruszeniem art. 36i ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego. W obowiązujących 
terminach nie zostało do baz danych wprowadzonych 63% zgłoszeń objętych 
szczegółowym badaniem, a podlegających obowiązkowi przekazania do 
odpowiednich baz, z tego 8% nie zostało nawet objętych analizami przyczynowo- 
skutkowymi. Natomiast 35% zostało przekazanych od 8 do 1055 dni po terminie. 
Spośród 86 zgłoszeń ndl, objętych badaniem szczegółowym, które podlegały 
obowiązkowi przekazania do zewnętrznych baz danych, zaledwie 2 zgłoszenia, tj. 
2%, zostały w wymaganym terminie objęte analizami przyczynowo-skutkowymi i do 
nich przekazane. Zdaniem NIK, jeżeli liczba pracowników urzędu zajmujących się 
bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych nie osiągnie poziomu 
uznanego za niezbędne minimum, istnieje ryzyko, że stwierdzone w tym zakresie 
nieprawidłowości będą nadal występować.  

Zauważyć należy, że urząd istotnie ograniczył stan zaległości w przeprowadzaniu 
analiz przyczynowo-skutkowych wpływających do urzędu zgłoszeń, które sięgały 
nawet do czterech lat. Nie zmienia to jednak faktu, że stan zaległości w 
przekazywaniu ndl do zewnętrznych baz danych nadal systematycznie narasta. 
Zaległości te z 6 908 na koniec 2017 r. wzrosły do 18 872 na koniec 2019 r. Przy 
czym w okresie objętym kontrolą zwiększyła się liczba zgłoszeń ndl, które wpłynęły 
do urzędu od osób wykonujących zawody medyczne oraz pacjentów lub ich 
przedstawicieli ustawowych, z 4 tys. na koniec 2017 r. do 6,2 tys. na koniec 2019 r. 
Jednocześnie nie zapewniono w urzędzie rzetelnej realizacji obowiązków 
związanych z rejestrowaniem zgłoszeń w wewnętrznej bazie, co może skutkować 
niedochowaniem terminów przy przekazywaniu zgłoszeń do właściwych baz 
danych. 

Realizując natomiast pozostałe zadania związane z nadzorem nad 
bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych prezes urzędu m. in.: 
podejmował działania mające na celu zwiększenie zgłaszalności ndl, np. poprzez 
kampanie prowadzone za pomocą mediów społecznościowych albo wprowadzenie 
nowych kanałów informacyjnych i procedur jak infolinia dla ludności, przekazywał 
informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych oraz 
udzielał na wniosek podmiotów zewnętrznych informacji o ndl. 

 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

 

1. zapewnienie terminowego przekazywania do Europejskiej Agencji Leków i 
Światowej Organizacji Zdrowia zgłoszeń ndl, w tym nop, które wpłynęły do 
urzędu, a tym samym dokonywanie analiz przyczynowo-skutkowych w takim 
terminie, który pozwoli na prawidłową realizację powyższego zadania; 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 



 

18 

2. przekazanie podmiotom odpowiedzialnym zgłoszeń nieciężkich ndl, które 
wpłynęły do urzędu przed 22 listopada 2017 r. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o 
NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Warszawa, 24 kwietnia 2020 r. 
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