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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/110 – Działalność organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności 
produktów leczniczych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Wojciech Ostrowski, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/143/2017 z dnia 16 października 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie (WIF). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (PWIF). 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W okresie objętym kontrolą1 PWIF prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami realizował zadania z zakresu nadzoru nad obrotem aptecznym 
produktami leczniczymi, monitorowania dostępności produktów leczniczych, a także 
współpracował z innymi organami i instytucjami w zakresie wykrywania nielegalnego 
obrotu produktami leczniczymi2 . 

PWIF rzetelnie opracowywał i w pełni realizował plany kontroli. Prawidłowo3 
prowadził postępowania, wydawał decyzje i dokumentował czynności kontrolne, 
w szczególności w ramach kontroli doraźnych wszczynanych w związku 
z uzyskanymi informacjami wskazującymi na możliwość wystąpienia procederu 
odwróconego łańcucha dystrybucji4. Egzekwował usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości, a także informował stosowne organy (prokuraturę, właściwych 
miejscowo wojewodów) o stwierdzonych nieprawidłowościach.  

PWIF prawidłowo realizował zadania z zakresu monitorowania dostępności 
produktów leczniczych i składania stosownych raportów5 do Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego (GIF). Nie wystąpiły przypadki zgłoszenia braku produktu 
leczniczego przez co najmniej 5% aptek ogólnodostępnych, z tego względu PWIF 
nie był zobligowany do podejmowania działań przewidzianych w art. 95a Prawa 
farmaceutycznego. 

PWIF realizował postanowienia zawartych porozumień o współpracy z instytucjami 
i służbami z terenu województwa podkarpackiego, w sposób pozwalający 

                                                      
1 od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

3 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, ze zm.), 
k.p.a. oraz procedurami kontrolnymi GIF. 

4 Nielegalny proceder, w ramach którego apteki, punkty apteczne oraz podmioty lecznicze odsprzedawały produkty lecznicze 
do hurtowni farmaceutycznych lub innych aptek celem ich dalszej odsprzedaży zagranicą. 

5 Określonych w art. 95a Prawa farmaceutycznego. 

Ocena ogólna 
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zidentyfikować nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi i podjąć 
działania w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

1. Nadzór nad obrotem aptecznym produktami 
leczniczymi. 

 
1.1. W roku 2016 nadzorem WIF objętych było łącznie 1.107 jednostek, z tego 
728 aptek ogólnodostępnych, stanowiących 66% ogółu jednostek, 145 aptek 
zakładowych i punktów aptecznych (13%), 139 jednostek obrotu pozaaptecznego 
(12%) oraz 97 aptek szpitalnych i działów farmacji (9%).  
W roku 2017 (wg stanu na dzień 30 września) nadzorowi WIF podlegało łącznie 
1.122 jednostek, wśród których, analogicznie do roku 2016, największy udział 
stanowiło 740 aptek ogólnodostępnych (66%), a ponadto: 146 aptek zakładowych 
i punktów aptecznych (13%), 134 jednostki obrotu pozaaptecznego (12%) oraz 
102 apteki szpitalne i działy farmacji (9%). 
Stan zatrudnienia w WIF w kontrolowanym okresie nie zmieniał się i wynosił 
37 pracowników, z tego 12 inspektorów farmaceutycznych, 16 pracowników 
administracyjnych oraz 9 pracowników Laboratorium Kontroli Jakości Leków. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 
1.2. Plany kontroli WIF na lata 2016 i 2017 (zawarte w planach pracy WIF 
przedłożonych Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu oraz Wojewodzie 
Podkarpackiemu) obejmowały kontrole planowe6 i sprawdzające wszystkich typów 
nadzorowanych jednostek. Dobór jednostek do kontroli wynikał z analizy 
częstotliwości przeprowadzonych kontroli (w odniesieniu do kontroli planowych) oraz 
ustaleń dotychczasowych kontroli (w odniesieniu do kontroli sprawdzających). 
Kontrole planowe przeprowadzane były w poszczególnych jednostkach nie rzadziej 
niż co 5 lat (zgodnie z założeniami wewnętrznej procedury inspekcji 
farmaceutycznej WIF/07/16).  
Nie ustalano priorytetów kontrolnych, w szczególności w zakresie odwróconego 
łańcucha dystrybucji, gdyż jak wyjaśniła PWIF, pani Monika Urbaniak, wszystkie 
kontrole planowe obejmują swym zakresem zagadnienia zakupu i sprzedaży 
produktów leczniczych (w szczególności źródła zaopatrzenia, dokumentację zakupu 
i sprzedaży produktów leczniczych, rejestry odbiorców). 
Powyższe plany kontroli zamieszczone zostały na stronach internetowych WIF 
w ujęciu liczbowym, bez podawania nazw i adresów podmiotów wytypowanych do 
kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 7-56) 

 
1.3. W planie na rok 2016 ujęto łącznie 275 kontroli, z tego 242 kontrole planowe 
oraz 33 kontrole sprawdzające. Plan wykonano w 100%. Przeprowadzono łącznie 
622 kontrole, z tego 347 nieplanowanych: 86 dodatkowych kontroli sprawdzających 
oraz 261 kontroli doraźnych (tematyczne, przed uruchomieniem placówki, 
opiniowanie lokalu). 
                                                      
6 Zgodnie z def. zawartą standardowych procedurach operacyjnych GIF dla potrzeb kontroli: kontrola zawarta w rocznym 

planie kontroli, przeprowadzana w celu potwierdzenia spełniania obowiązków wynikających z ustawy.  

Opis stanu 
faktycznego 
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W planie na rok 2017 założono przeprowadzenie łącznie 373 kontroli: 269 
planowych i 104 sprawdzających. Do dnia 30 września 2017 r. wykonano 185 
kontroli planowych (69% planu), 88 kontroli sprawdzających (85%) oraz 248 kontroli 
doraźnych (łącznie 521 kontroli). 
PWIF, pani Monika Urbaniak wyjaśniła, iż nie przewiduje zagrożeń realizacji planu 
kontroli w roku 2017, pomimo wielu dodatkowo zleconych kontroli doraźnych. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 57) 

 
1.4. W wyniku analizy 20 postępowań kontrolnych i administracyjnych 
prowadzonych przez WIF w latach 2016, 2017 ustalono, co następuje: 
- wszystkie badane postępowania prowadzone i dokumentowane były 

z zachowaniem przepisów art. 120-122k Prawa farmaceutycznego, stosownych 
przepisów kpa oraz zasad zawartych w obowiązujących procedurach kontrolnych 
GIF; 

- zakres prowadzonych kontroli planowych obejmował wszystkie zagadnienia ujęte 
w procedurach kontrolnych GIF; w szczególności we wszystkich badanych 
kontrolach sprawdzano w nadzorowanych aptekach realizację obowiązku 
składania zamówień na produkty lecznicze w formie pisemnej oraz zgłaszania 
przypadków odmowy realizacji zamówienia; 

- inspektorzy WIF ustalili 4 przypadki występowania odwróconego łańcucha 
dystrybucji (w 2 zakończonych postępowaniach wydano 2 decyzje o cofnięciu 
zezwolenia na prowadzenie apteki), 4 przypadki sprzedaży produktów 
leczniczych zagrożonych brakiem dostępności do podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą (w 2 zakończonych postępowaniach wydano 2 decyzje 
w przedmiocie dostosowania prowadzonej działalności do przepisów 
obowiązującego prawa).  
Pozostałe uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły głównie wyposażenia aptek, 
niewłaściwego przechowywania produktów leczniczych, niewłaściwego 
użytkowania pomieszczeń, sposobu prowadzenia dokumentacji, niewłaściwego 
oznaczenia produktów, ekspedycji produktów leczniczych bez recepty 
w przekroczonej dawce dopuszczonej w jednorazowej sprzedaży substancji 
psychoaktywnej. We wszystkich przypadkach w razie stwierdzenia uchybień 
formułowano zalecenia ich usunięcia (2 przypadki), a w razie stwierdzenia 
nieprawidłowości PWIF wydawał decyzje nakazujące usunięcie ich w ustalonym 
terminie (4 decyzje) lub nakładał kary finansowe (6 decyzji na kwotę łączną 
5.000 zł). Każdorazowo PWIF egzekwował wykonanie decyzji i zaleceń; 

- PWIF nie wnioskował do GIF o nałożenie kary pieniężnej z art. 127 Prawa 
farmaceutycznego w odniesieniu do 2 spraw, w których wydano decyzje 
o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki w związku ze stwierdzonym 
procederem odwróconego łańcucha dystrybucji. PWIF, pani Monika Urbaniak 
wyjaśniła, iż zgodnie z ustaleniami, które zapadły na spotkaniu GIF 
i wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych – wojewódzki inspektor 
farmaceutyczny winien wystąpić do GIF z takim wnioskiem jedynie w przypadku, 
gdy strona nie wniosła odwołania od decyzji. W obydwu badanych sprawach 
odwołania takie zostały złożone w dniu 17 listopada 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 57-203) 

PWIF, pani Monika Urbaniak wskazała, iż występują trudności i ograniczenia 
w przygotowaniu i realizacji zadań WIF, w szczególności dotyczących działalności 
kontrolnej, które wynikają z : 
- obowiązujących regulacji prawnych – wyjaśniająca przedstawiła szereg 

propozycji zmian legislacyjnych uzgodnionych na spotkaniach roboczych 



 

5 

pracowników Departamentu Prawnego GIF z prawnikami wojewódzkich 
inspektoratów farmaceutycznych w dniach 16-17 marca oraz 8-9 czerwca 
2017 r.; w zakresie postępowania kontrolnego wskazała na konieczność 
wprowadzenia uprawnienia do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli, 
w sytuacji gdy WIF uzyskał informacje o nieprzestrzeganiu przez przedsiębiorcę 
wymogów ustawowych, 

- powszechnego korzystania przez przedsiębiorców z usług kancelarii prawnych, 
które wykorzystują wszystkie luki prawne w celu utrudnienia postępowania, 

- niskiego budżetu na wynagrodzenia, co skutkuje częstymi zmianami kadrowymi 
i trudnością w pozyskaniu inspektorów farmaceutycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 204-209) 

 
1.5. W okresie objętym kontrolą stwierdzono 4 przypadki sprzedaży leków 
w odwróconym łańcuchu dystrybucji - 3 ujawnione w związku z otrzymanymi 
zawiadomieniami o nieprawidłowościach, co przedstawiono szczegółowo poniżej 
w pkt. 1.6 wystąpienia pokontrolnego oraz 1 ujawniony przez inspektorów WIF 
w toku prowadzonej kontroli planowej. W związku z powyższym PWIF wydał 
2 decyzje (26.10.2017 r.) w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki 
(art. 86a Prawa farmaceutycznego), natomiast pozostałe 2 postępowania trwały 
nadal na dzień zakończenia niniejszej kontroli.  
Ponadto w roku 2016 wydano 2 takie decyzje (25.05.2016 r. i 18.07.2016 r.), 
a dotyczyły one postępowań wszczętych odpowiednio w roku 2014 i 2015. 
Poza powyższymi przypadkami PWIF nie wydawał innych decyzji w sprawie 
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 57-60, 67-76, 210-238) 

 
1.6. W okresie objętym kontrolą do WIF wpłynęły 2 zawiadomienia (z GIF w dniu 
4.05.2017 r. oraz z WIF w Krakowie w dniu 5.12.2016 r.) o podejrzeniu 
nieprawidłowości w obrocie lekami, dotyczące łącznie 5 podmiotów. We wszystkich 
przypadkach niezwłocznie wszczęto stosowne postępowania – 4 w ramach kontroli 
doraźnych i 1 w ramach rozpoczętej uprzednio kontroli planowej. W postępowaniach 
tych ujawniono 3 przypadki naruszenia art. 86a Prawa farmaceutycznego (wydano 
2 decyzje w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, natomiast 
1 postępowanie trwało nadal wg. stanu na dzień zakończenia niniejszej kontroli), 
a w 2 przypadkach stwierdzono sprzedaż produktów leczniczych zagrożonych 
brakiem dostępności do podmiotów prowadzących działalność leczniczą. 

 (dowód: akta kontroli str. 58-101, 239-246) 

 
1.7. W związku z ujawnionymi w okresie objętym kontrolą przypadkami sprzedaży 
leków w odwróconym łańcuchu dystrybucji (opisanymi powyżej w pkt. 1.5 
wystąpienia pokontrolnego) PWIF złożył 2 zawiadomienia (w dniu 30.10.2017 r.) do 
prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 126b 
Prawa farmaceutycznego - w sprawach, w których wydano decyzje (z dnia 
26.10.2017 r.) o cofnięciu pozwolenia na prowadzenie apteki.  
W odniesieniu do 2 takich postępowań, w których wydano ostateczne decyzje 
w dniach 25 maja 2016 r. i 18 lipca 2016 r. – w pierwszym przypadku PWIF 
poinformował właściwą prokuraturę o stanie sprawy (sprawa prowadzona 
z zawiadomienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie), 
natomiast w drugim przypadku zawiadomienia do prokuratury nie składano - 
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postępowanie prowadzone było na wniosek Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach.  

 (dowód: akta kontroli str. 247-255) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Nadzór PWIF nad obrotem aptecznymi produktami leczniczymi sprawowany był 
w latach 2016-2017 w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami. 
W szczególności PWIF realizował plany kontroli, podejmował niezwłocznie działania 
w związku z otrzymanymi informacjami o nielegalnym obrocie produktami 
leczniczymi, prawidłowo i rzetelnie prowadził czynności kontrolne. 

 

2. Monitorowanie dostępności produktów leczniczych. 

 
2.1. W WIF zadania z zakresu m.in., określonego w art. 95a Prawa 
farmaceutycznego, monitorowania dostępności produktów leczniczych 
i przekazywania stosownych raportów do GIF powierzone były pracownikowi Działu 
Nadzoru nad Aptekami.  
Z uwagi na nie wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 
Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), informacje o braku dostępności produktów 
leczniczych wymienione w art. 95a ust.1 Prawa farmaceutycznego wpływały do WIF 
drogą mailową (90% ogółu), pomimo opracowania w WIF specjalnej aplikacji 
(formularz zgłoszeniowy) dostępnej na stronie internetowej jednostki (10% 
wszystkich zgłoszeń). Aplikacja ta umożliwiała pobranie zaimportowanych danych 
w postaci arkusza excel. W związku z niewielkim zainteresowaniem aplikacją, 
w WIF utworzono 2 specjalne adresy poczty elektronicznej: dla aptek 
ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych oraz dla aptek szpitalnych, 
zakładowych i działów farmacji szpitalnej. Na podstawie wpływających od placówek 
zawiadomień, pracownik WIF sporządzał informacje o ilości produktów leczniczych 
zagrożonych brakiem dostępności, uwzględniające produkty objęte aktualnymi 
wykazami publikowanymi przez Ministra Zdrowia. Informacje te przekazywane były 
do GIF w formie cotygodniowych raportów. 
W przypadku informacji wymienionych w art. 95a ust. 3 Prawa farmaceutycznego 
odpowiedzialny pracownik WIF w dniu wpływu informacji wysyłał maile do hurtowni 
działających na terenie województwa podkarpackiego (4 placówki) z zapytaniem 
o dostępność i przyczyny braku danego produktu leczniczego. Kopie otrzymanych 
odpowiedzi wraz z pismem przewodnim przesyłane były następnie do GIF. 
Odpowiedzialna za powyższe czynności, pani Beata Marczydło, starszy specjalista 
WIF wyjaśniła, iż są one bardzo czasochłonne i pracochłonne, absorbują jednego 
pracownika w ciągu praktycznie całego dnia pracy. Dodała ponadto, że występują 
przypadki przesyłania przez placówki informacji zbiorczych z kilku miesięcy lub 
przesyłania zgłoszeń dotyczących jednorazowych problemów z zakupem leków 
ogólnie dostępnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 256-320) 

W roku 2016 WIF otrzymał środki z rezerwy celowej, które przeznaczone zostały na 
wynagrodzenia pracownika do spraw monitorowania obrotu produktami leczniczymi 
oraz zorganizowanie jego stanowiska pracy (sprzęt komputerowy, dysk zewnętrzny). 
Wymieniony pracownik brał udział w szkoleniu dot. wdrożenia ZSMPOL i został 
zgłoszony jako osoba koordynująca i posiadająca stosowne uprawnienia. W ocenie 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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PWIF jednostka dopełniła wszystkich formalności i obowiązków związanych 
z wdrażaniem ZSMPOL. Jednocześnie PWIF nie posiada wiedzy na temat 
przygotowania jednostek nadzorowanych do wdrożenia i stosowania ZSMPOL, 
w szczególności czy nadzorowane podmioty dysponują systemami informatycznymi 
umożliwiającymi monitoring i raportowanie o obrotach produktami leczniczymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 321-326) 

2.2. W ciągu 1 roku do WIF wpływa szacunkowo 7.000 zgłoszeń określonych 
w art. 95a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. W okresie objętym kontrolą nie wystąpił 
przypadek – powołanego w art. 95a ust. 2 Prawa farmaceutycznego - zgłoszenia 
w ciągu 3 dni braku dostępności produktów w co najmniej 5% aptek 
ogólnodostępnych prowadzonych na terenie województwa (art. 95a ust. 2 Prawa 
farmaceutycznego). Od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2017 r. WIF przesłał do 
GIF łącznie 84 cotygodniowe raporty w sprawie dostępności leków refundowanych, 
w tym 16 zgłoszeń braków leków spoza listy produktów leczniczych objętych 
raportem. Najczęściej zgłaszanymi grupami leków były: insuliny, leki 
przeciwzakrzepowe oraz przeciwastmatyczne. 
Ponadto w roku 2016 do WIF wpłynęło 9 a w roku 2017 - 15 zgłoszeń od pacjentów 
o braku dostępności leków. Każdorazowo pracownicy WIF podejmowali działania 
w celu pomocy zgłaszającym w zakupie leku (ustalali aptekę, w której lek był 
dostępny). 
W okresie objętym kontrolą do WIF wpłynęło: w roku 2016 – 14, natomiast w roku 
2017 (do 30 września) – 30 zgłoszeń, o których mowa w art. 95. ust. 3 Prawa 
farmaceutycznego. W każdym przypadku, po przeprowadzeniu czynności 
wyjaśniających (opisanych szczegółowo w pkt. 2.1. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego), odpowiedzialny pracownik WIF niezwłocznie przesyłał do GIF 
informację o braku dostępności produktu leczniczego. Informacji takich (po ustaleniu 
faktycznego braku w hurtowniach z terenu województwa) przesłano w roku 2016 – 
13, natomiast w roku 2017 – 21. Najczęściej zgłaszane grupy produktów to: leki 
odkażające, uspokajające, przeciwbólowe o silnym działaniu (w tym narkotyczne) 
oraz uzupełniające niedobory pierwiastków. 
Jako przyczynę niedostępności produktu hurtownie wskazywały na braki 
w magazynach centralnych lub chwilowe wstrzymanie produkcji. 

 (dowód: akta kontroli str. 259-260, 311, 327-331, 409) 

 
2.3. W toku prowadzonych kontroli planowych aptek, inspektorzy WIF sprawdzali 
prawidłowość wydawania produktów leczniczych na postawie zapotrzebowania 
złożonego przez podmiot prowadzący działalność leczniczą (ustalono na podstawie 
próby 20 badanych postepowań). W okresie objętym kontrolą WIF zidentyfikował 
łącznie 7 aptek sprzedających znaczne ilości leków zagrożonych dostępnością do 
podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Każdorazowo PWIF informował 
o przedmiotowych ustaleniach wojewodów sprawujących nadzór nad tymi 
podmiotami – przesłano 3 informacje do: Wojewody Śląskiego – w dniu 26 kwietnia 
2016 r. (dot. 1 podmiotu) oraz w dniu 24 lipca 2017 r. do Wojewody Łódzkiego 
(dot. 2 podmiotów) i Wojewody Mazowieckiego (dot. 4 podmiotów). 

 (dowód: akta kontroli str. 58-60, 332-341) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, określone w art. 95a Prawa farmaceutycznego, 
obowiązki PWIF w zakresie monitorowania i raportowania o dostępności produktów 
leczniczych realizowane były w sposób rzetelny i prawidłowy.  

 

3. Współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie 
wykrywania nielegalnego obrotu produktami 
leczniczymi. 

 
3.1. W okresie objętym kontrolą PWIF współpracował z innymi podmiotami na 
podstawie m.in. porozumień zawartych z Urzędem Kontroli Skarbowej, Wojewodą 
Podkarpackim, Obwodowym Urzędem Miar, inspekcjami: weterynaryjną, handlową, 
sanitarną, Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską, Strażą Graniczną, Żandarmerią 
Wojskową. Porozumienia te dotyczyły zasad ogólnej współpracy, wymiany 
informacji i dokumentów, składania sprawozdań. Nie zawierano porozumień 
mających wyłącznie na celu wykrywanie i zapobieganie przypadkom odwróconego 
łańcucha dystrybucji. Analiza korespondencji, protokołów oceny porozumień, 
sprawozdań z działalności wykazała, iż PWIF w sposób aktywny uczestniczył 
w wymianie informacji z powyższymi podmiotami w toku realizowanych zadań. 
W szczególności PWIF informował o ustalonych w toku kontroli nieprawidłowościach 
(Urząd Kontroli Skarbowej, Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, 
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora 
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ), występował o udzielenie informacji 
np. dotyczących zestawień refundacyjnych (NFZ), prawidłowości faktur VAT (Izba 
Administracji Skarbowej), opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 
apteki (Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska), opinii dot. produktów leczniczych 
stosowanych bezpośrednio u pacjentów w zakresie ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych (konsultanci wojewódzcy). 
PWIF, pani Monika Urbaniak wyjaśniła, iż w województwie podkarpackim proceder 
odwróconego łańcucha dystrybucji występował głównie w latach 2014-2015 i wtedy 
to WIF współpracował z innymi organami i służbami w celu jego wykrycia. W latach 
2016-2017 skala zjawiska zmniejszyła się znacząco.  
PWIF wyjaśniła również, iż w kontrolowanym okresie nie współpracowano 
z samorządem lekarskim w związku z ustalonymi przypadkami nielegalnego obrotu 
produktami leczniczymi. Dodała, że aktualnie prowadzone są postępowania 
w sprawie nieprawidłowości w realizacji zapotrzebowań wystawianych przez NZOZy 
i po zakończeniu tych postępowań zostanie skierowane pismo do odpowiedniej 
miejscowo izby lekarskiej o zajęcie stanowiska. 

 (dowód: akta kontroli str. 57, 342-381) 

 
3.2. Ustalenia dotyczące składania przez PWIF w latach 2016-2017 zawiadomień 
do prokuratury w związku ze stwierdzonymi przypadkami odwróconego łańcucha 
dystrybucji przedstawiono szczegółowo w pkt. 1.7 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. Ponadto, w latach 2014-2015, PWIF złożył do prokuratury 13 takich 
zawiadomień. W 8 przypadkach wszczęte postępowania zostały umorzone z uwagi 
na brak znamion czynu zabronionego lub znikomą społeczną szkodliwość czynu. 
W odniesieniu do pozostałych 5 spraw PWIF nie posiada wiedzy o dalszym toku 
sprawy. 
W przypadku postępowań w sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji, 
prowadzonych w okresie objętym kontrolą (łącznie 4 wszczęte postępowania), 
w aktach spraw znajdują się dyspozycje PWIF dotyczące przygotowania projektów 

Opis stanu 
faktycznego 
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zawiadomień do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Podkarpackiej 
Okręgowej Izbie Aptekarskiej.  
Ponadto, w dniu 31 maja 2016 r., Rzecznik wydał postanowienie o umorzeniu 
postępowania wyjaśniającego wszczętego na wniosek PWIF (z 30.05.2015 r.) 
w toczącej się sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji z uwagi na znikomy 
stopień przewinienia zawodowego (sprawa dot. sprzedaży na podstawie 
zapotrzebowania 1 ampułki leku, bez zgody PWIF, a obwiniona przyznała się do 
zarzucanego przewinienia i była gotowa ponieść wszelkie konsekwencje).  

 (dowód: akta kontroli str. 382-392) 
 
3.3. W latach 2016-2017 w prowadzonych postępowaniach o cofnięcie zezwolenia 
na prowadzenie apteki w związku ze stwierdzonymi przypadkami odwróconego 
łańcucha dystrybucji, PWIF nie korzystał z uprawnień wynikających z art. 34b ust. 3 
pkt 4d ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej7 oraz art. 299 § 3 pkt 
15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa8 - PWIF dysponował 
wszystkimi niezbędnymi w postępowaniach materiałami (faktury VAT).  

 (dowód: akta kontroli str. 392) 
 
3.4. Jak wykazano w pkt 2.3 niniejszego wystąpienia, w razie stwierdzenia 
przypadku sprzedaży przez aptekę leków zagrożonych dostępnością do podmiotów 
prowadzących działalność leczniczą, PWIF informował o przedmiotowych 
ustaleniach wojewodów sprawujących nadzór nad tymi podmiotami. 
W kwestii podjęcia działań nadzorczych wojewodowie złożyli następujące 
informacje: 
- Wojewoda Śląski nie uznał informacji PWIF za spełnienie warunku z art. 87 

ust. 6 Prawa farmaceutycznego, wobec czego nie podjął działań wobec podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, 

- Wojewoda Łódzki po analizie obowiązujących przepisów i po uzyskaniu opinii 
radcy prawnego Urzędu nie podjął działań kontrolnych w związku z art. 87 ust. 6 
Prawa farmaceutycznego. W uzasadnieniu podał: W związku z tym, że ustawa 
nie wiąże obowiązku wszczęcia kontroli z podejrzeniem czy też z zamiarem 
zbycia przez podmiot leczniczy produktów leczniczych, a wyłącznie z samym ich 
zbyciem, istnieje realna trudność dla organu rejestrowego dotycząca wszczęcia 
kontroli z art. 111a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej9 
z uwagi na fakt braku informacji o zbywaniu tychże produktów. Trudności 
interpretacji obecnych zapisów przywołanej ustawy wymagają podjęcia prac 
legislacyjnych wprowadzających zmiany analizowanego przepisu. 

- Wojewoda Mazowiecki: 
- w przypadku pierwszego ze wskazanych przez PWIF podmiotów, kontrola 

przeprowadzona została w czerwcu 2017 r. (na podstawie informacji 
przekazanych przez Śląskiego, Wielkopolskiego i Łódzkiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego i jej efektem było wszczęcie postępowania 
administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej (ustalono nabycie 
przez podmiot leczniczy produktów w kwocie 857 tys. zł, kontrolowany nie 
udostępnił dokumentacji medycznej pacjentów); 

- drugi ze wskazanych podmiotów został wykreślony z rejestru w dniu 
8 listopada 2016 r. i w dniu 17 stycznia ponownie wpisany został do rejestru 
jako nowy podmiot. W związku z informacją Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w nowoutworzonym zakładzie leczniczym 

                                                      
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 720, ze zm. 
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.  
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm. 
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przeprowadzona została kontrola, w wyniku której wszczęto postępowanie 
administracyjne o nałożenie kary pieniężnej; 
w odniesieniu do powyższych podmiotów do Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa odwróconego łańcucha dystrybucji. 

- w przypadku trzeciego ze wskazanych podmiotów kompetencje kontrolne 
należały do Wojewody Wielkopolskiego (podmiot został wykreślony z rejestru 
w dniu 14 czerwca 2017 r.); 

- w przypadku czwartego podmiotu kontrola nie została wszczęta, gdyż PWIF 
wskazał jedynie 4 faktury zakupu, a do Urzędu wpływały w tym okresie 
zawiadomienia o znacznie wyższych ilościach i wartościach zakupów i w tych 
podmiotach wszczynano postępowania w zależności od wydolności zespołów 
kontrolnych oraz wpływających kolejnych informacji o nabywaniu produktów 
leczniczych. 

Wojewoda Podkarpacki poinformował, że do Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego nie wpływały sygnały mogące świadczyć o podejrzeniu 
nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 393-408) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

PWIF w sposób aktywny i wszechstronny uczestniczył w wymianie informacji 
niezbędnych dla realizacji zadań ustawowych, co w ocenie Najwyższej Izby Kontroli 
w dużej mierze pozwalało zidentyfikować nieprawidłowości w obrocie produktami 
leczniczymi i podjąć działania w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości. 

 

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

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

 

Rzeszów, dnia        grudnia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Wojciech Ostrowski 

Główny specjalista k.p. 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 
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nieprawidłowości 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


