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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli R/14/006 – Wykonywanie przez Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych  
w Szczecinie i we Wrocławiu zadań określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy Natalia Kajzer, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr 93360 z dnia 27 listopada 2014 r., 
Andrzej Misa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 93362  
z dnia 27 listopada 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-
502 Szczecin (dalej: WIF lub Inspektorat). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym jest od dnia 19 
listopada 2012 r. Kazimierz Polecki (dalej: Wojewódzki Inspektor). Wcześniej 
funkcję tę pełniły: Maja Nizio w okresie od 1 maja 2012 r. oraz Ewa Proch-
Brudnowska w okresie od 1 stycznia 2000 r.  

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Właściwa organizacja pracy Inspektoratu pozwoliła na skuteczną realizację zadań 
oraz wypełnianie przez WIF ustawowych obowiązków w zakresie nadzoru nad 
podległymi placówkami oraz terminowego wydawania decyzji, w szczególności 
dotyczących zezwoleń na prowadzenie aptek. Stwierdzono jednak przypadki 
wydawania zezwoleń na podstawie niekompletnych wniosków. Prawidłowo 
pobierano wymagane opłaty za udzielanie zezwoleń lub ich zmianę, a uzyskane 
dochody terminowo odprowadzano na rachunek budżetu państwa.. 

W prowadzonych postępowaniach kontrolnych przestrzegano terminów i zasad 
określonych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych procedurach. Ustalone 
nieprawidłowości dotyczyły braku monitorowania wydanych zaleceń pokontrolnych, 
nieobjęcia nadzorem sklepów ogólnodostępnych i specjalistycznego zaopatrzenia 
medycznego oraz nieokreślenia w części zawiadomień oraz upoważnień do kontroli 
zakresu przedmiotowego kontroli. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości była 
niewystarczająca obsada kadrowa, w szczególności braki w zatrudnieniu 
inspektorów farmaceutycznych. 

Współpraca z innymi organami i inspekcjami pozwoliła na wykrycie przypadków 
sprzedaży leków w tzw. odwróconym łańcuchu sprzedaży, efektem tego były 
cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek oraz zawiadomienia skierowane do 
organów ścigania oraz rzeczników odpowiedzialności zawodowej. 

                                                      
1 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. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena przygotowania (organizacyjnego, kadrowego, 
finansowego) wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego do 
realizacji ustawowych zadań. 

1.1. Struktura organizacyjna WIF została określona w statucie2 nadanym przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz regulaminie3 ustalonym przez 
Wojewódzkiego Inspektora, który odpowiada za jego funkcjonowanie, warunki 
działania, organizację pracy, a także reprezentuje Inspektorat na zewnątrz. 
Czynności związane z kierowaniem Delegaturą WIF w Koszalinie wykonuje 
kierownik Delegatury. 

W skład WIF wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
• wieloosobowe samodzielne stanowisko do spraw nadzoru nad aptekami, 

obrotem hurtowym i obrotem pozaaptecznym, 
• stanowisko do spraw analiz, prowadzenia ewidencji aptek, hurtowni 

farmaceutycznych oraz placówek prowadzących obrót pozaapteczny, 
• główny księgowy, radca prawny, samodzielne stanowisko do spraw 

administracyjnych i pracowniczych oraz informatyk. 

Obowiązki WIF wynikające z przepisów prawa zostały rzetelnie określone  
i przypisane poszczególnym stanowiskom. 

(dowód: akta kontroli str. 244-246) 

W WIF funkcjonowała elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca kontakt 
poprzez platformę epuap z Inspektoratem. W kontrolowanym okresie tą drogą do 
WIF wpłynęły trzy pisma. 

(dowód: akta kontroli str. 21-23) 

1.2. Zasoby kadrowe WIF według stanu na koniec 2012 r. to 12 osób (9,375 etatu), 
z czego 6 pracowników merytorycznych (5 etatów), na koniec 2013 r. – 13 osób 
(10,375 etatu), w tym 5 pracowników merytorycznych (4 etaty), natomiast na 
31.12.2014 r. – 13 osób (9,375 etatu): 6 pracowników merytorycznych (5 etatów). 

Zatrudnienie inspektorów farmaceutycznych, o których mowa art. 114 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne4 (dalej: Prawo 
farmaceutyczne), przedstawiało się jak niżej:  
− według stanu na koniec 2012 r. – 4 osoby (3 etaty), 
− według stanu na koniec 2013 r. – 5 osób (4 etaty), 
− według stanu na 1.12.2014 r. – 4 osoby (3,5 etatu). 

Staż pracy pracowników merytorycznych zatrudnionych w WIF wahał się od 7 do 52 
lat (w tym okres zatrudnienia w Inspekcji Farmaceutycznej od roku do 17 lat). 
Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika merytorycznego 
w Inspektoracie wynosiło od 2.217,11 zł w 2012 r. do 2.688,08 zł w 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 24, 28-29, 47-48, 63, 77, 8-10) 

Stan zatrudnienia w stosunku do realizowanych zadań w ocenie Wojewódzkiego 
Inspektora był niewystarczający. Ponawiane od października 2014 r. ogłoszenie  

                                                      
2 Zarządzenie Nr 159/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.04.2010 r. w sprawie nadania statutu 
Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Szczecinie. 
3 Zarządzenie Nr 2/2010 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie  
z dnia 1.09.2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu WIF w Szczecinie. 
4 Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm. 
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o zatrudnieniu magistra farmacji5 na cały etat nie spotkało się z zainteresowaniem. 
Pozyskanie pracowników na etaty inspektorów farmaceutycznych może być 
utrudnione w związku konkurencją – rozwijającym się rynkiem aptecznym6. 

Od 2012 r. nastąpiło zwiększenie zadań realizowanych przez organy Inspekcji 
Farmaceutycznej o nadzór nad reklamą działalności aptek. Zwiększenie zadań  
w tym czasie związane było również z ujawnieniem przypadków dokonywania 
sprzedaży produktów leczniczych przez przedsiębiorców prowadzących apteki 
ogólnodostępne dla innych przedsiębiorców (aptek lub hurtowni), tworzących tzw. 
odwrócony łańcuch sprzedaży. Powodowało to zwiększenie liczby postępowań 
administracyjnych, złożonych pod względem prawnym i dowodowym, skutkujących 
w każdym przypadku wydaniem stosownej decyzji administracyjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 11-18, 362-365) 

Pracownicy WIF w okresie objętym kontrolą brali udział łącznie w 20 szkoleniach 
między innymi z zakresu postępowania administracyjnego, kontroli zarządczej  
i budżetu zadaniowego oraz Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. 

(dowód: akta kontroli str. 73-76) 

1.3. Sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków był przedmiotem 
kontroli przeprowadzonych w WIF przez Wojewodę Zachodniopomorskiego7 oraz 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego8 (GIF). 

W wyniku kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzono nieprawidłowości 
polegające między innymi na nieterminowym załatwianiu oraz przekazywaniu skarg 
właściwemu organowi, nieprawidłowej organizacji przyjmowania skarg i wniosków, 
niewłaściwym sposobie rejestracji i przechowywaniu skarg, nierzetelnym 
prowadzeniu rejestru, a także niepełnej treści zawiadomień o sposobie załatwienia 
skarg. 

Na tej podstawie Wojewoda Zachodniopomorski ocenił działalność WIF negatywnie 
(za okres 01.01.2011 – 03.06.2013) i pozytywnie z nieprawidłowościami (za okres 
04.06.2013 – 19.08.2014). Wojewódzki Inspektor wykonał wszystkie zalecenia 
pokontrolne9. 

(dowód: akta kontroli str. 89-106, 107) 

W toku ww. kontroli, badaniem objęto również działalność Inspektoratu (kontrola 
GIF), a także realizację przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
prowadzenie działalności kontrolnej, terminowość załatwiania spraw, nawiązywanie, 
zmiany i ustanie stosunku pracy, w tym realizację uprawnień pracowniczych oraz 
przestrzeganie zasad prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy i sposobu prowadzenia akt osobowych (kontrola Wojewody 
Zachodniopomorskiego). 

GIF ocenił działalność Inspektoratu pozytywnie z drobnymi uchybieniami 
polegającymi na braku dokumentacji potwierdzającej zakończenie procedury 
usunięcia uchybień w ustalonym terminie.  

                                                      
5 Ogłoszenia z 23.10.2014 r., 08.11.2014 r., 04.12.2014 r., 29.01.2015 r. – brak ofert.  
6 Wg www.wynagrodzenia.pl wynagrodzenia inspektorów nie są konkurencyjne w stosunku do warunków rynku 
farmaceutycznego, gdzie mediana wynagrodzeń kierownika apteki (porównywalne wymogi co do pełnienia 
funkcji) wynosi 6600 zł brutto miesięcznie.  
7 Wystąpienia pokontrolne Nr NK.1.1611.1.2013.SR z lipca 2013 r. oraz Nr NK-1.1611.6.2014.BH z września 
2014 r., okres objęty badaniem 1.01.2011 – 3.06.2013 oraz 4.06.2013 – 19.08.2014. 
8 Wystąpienie Nr GIF-N-0740/44-2/BW/12 z 9.01.2013 r., okres objęty badaniem 8.10.2011 – 7.10.2012. 
9 Wszystkie skargi, które w latach 2012-2014 wpłynęły do WIF były skontrolowane, dlatego też NIK odstąpiła od 
ich badania.  
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Natomiast Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził uchybienia między innymi 
w zakresie przestrzegania postanowień Standardowej Procedury Operacyjnej 
dotyczącej kontroli podmiotów, sposobu dokumentowania czynności kontrolnych, 
terminowości załatwiania spraw. 

(dowód: akta kontroli str. 89-106) 

1.4. Wydatki Inspektoratu w latach 2012-2014 wynosiły odpowiednio 715,2 tys. zł, 
864,5 tys. zł oraz 734,0 tys. zł. Największy udział stanowiły wydatki osobowe10, które 
wynosiły odpowiednio 567,8 tys. zł (79,4%), 569,5 tys. zł (65,8%) oraz 567,4 tys. zł 
(77,3%). W latach 2012-2013 ponoszono także wydatki na zakupy inwestycyjne  
w wysokości odpowiednio 9,8 tys. zł (1,4%) oraz 93,5 tys. zł (11%). 

(dowód: akta kontroli str. 295-300) 

Inspektorat pobierał dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia lub jego zmianę 
(§ 069), których wykonanie w 2012 r. wyniosło 348,9 tys. zł, w 2013 r. wzrosło do 
382,3 tys. zł, a w 2014 r. – 414,9 tys. zł. Opłaty za wydanie lub zmianę zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego lub hurtowni 
farmaceutycznej pobierane były w wysokości ustalonej przepisami art. 105 ust. 1 i 2 
Prawo farmaceutyczne (badanie w oparciu o wybraną próbę decyzji, opisane w pkt 
3 wystąpienia). Zrealizowane dochody terminowo oraz w prawidłowej wysokości 
przekazywano na rachunek budżetu państwa11. 

 (dowód: akta kontroli str. 239, 241-243, 301-303, 370) 

1.5. Przy realizacji zadań ustawowych Inspektoratu podstawowym ograniczeniem 
była niewystarczająca obsada kadrowa inspektorów farmaceutycznych. Organy 
Inspekcji Farmaceutycznej napotykają na poważne utrudnienia w postępowaniach 
(kontrolnych i administracyjnych) związanych z ustalaniem i wykrywaniem tzw. 
odwróconego łańcucha. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że podczas kontroli aptek, 
na podstawie dokumentacji posiadanej i prowadzonej w aptece (dokumenty 
sprzedaży detalicznej na rzecz pacjentów), nie dochodzi do wykrycia i ujawnienia 
sprzedaży produktów leczniczych na rzecz innych aptek lub hurtowni 
farmaceutycznych. Kierowane do właścicieli aptek żądania przedłożenia faktur były 
bezskuteczne. Jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor, powodowały to ograniczone 
możliwości pozyskania dokumentów księgowych znajdujących się poza aptekami 
(np. w biurach rachunkowych). Ujawnione przypadki odwróconego łańcucha 
związane były z pozyskaniem informacji od innych organów: GIF, innych 
Wojewódzkich Inspektorów oraz urzędów kontroli skarbowej - w ramach współpracy 
przekazywane były „noty sygnalizacyjne” (bez przekazywania faktur z uwagi na 
konieczność zachowania tajemnicy skarbowej). 

(dowód: akta kontroli str. 362-365) 

W ocenie Wojewódzkiego Inspektora, do usprawnienia funkcjonowania Inspektoratu 
zasadnym jest zwiększenie zatrudnienia o co najmniej dwa etaty na stanowisku 
inspektora farmaceutycznego, przy czym aby zwiększyć stan zatrudnienia 
niezbędnym jest także podniesienie wynagrodzenia zasadniczego na ww. 
stanowisku do poziomu średniego wynagrodzenia krajowego, tj. około 4 tys. zł brutto 
(zwiększenie konkurencyjności w stosunku do ofert pracy w sektorze prywatnym). 
Potwierdzeniem potrzeb kadrowych Inspektoratu jest liczba aptek, która przypada 

                                                      
10 Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń 
socjalnych. 
11 WIF pobrał również odsetki za zwłokę (§ 091) w wysokości 7 zł (2013 r.), a zwroty środków z lat ubiegłych (§ 
097) wyniosły 20,90 zł (2012 r.) oraz 192,79 zł (2013 r.). W 2014 r. nałożono dwie kary pieniężne (§ 057 i § 058) 
w łącznej wysokości 6.000 zł, dochody odprowadzono do budżetu państwa. 
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na jednego inspektora farmaceutycznego w województwie zachodniopomorskim – 
około 200, przy średniej z innych inspektoratów w kraju – około 100. Szacunkowy 
łączny koszt zatrudnienia jednej osoby na stanowisku inspektora farmaceutycznego 
wynosi 68,7 tys. zł w skali roku. 

Jednocześnie Wojewódzki Inspektor oświadczył, że poczynione w 2015 r. 
oszczędności z tytułu zmniejszenia czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych  
w Szczecinie i Koszalinie (27,4 tys. zł) zostaną przesunięte na obsługę prawną 
Inspektoratu12. 

 (dowód: akta kontroli str. 19-20, 322-323) 

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

 

Obowiązki ustawowe Wojewódzkiego Inspektora zostały przypisane poszczególnym 
stanowiskom w Inspektoracie. Prawidłowo pobierano wymagane opłaty za 
udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki lub ich zmiany, a uzyskane  
z tego tytułu dochody terminowo i w pełnej wysokości odprowadzano na rachunek 
budżetu państwa. 

2. Ocena wypełniania obowiązków w zakresie prowadzenia 
rejestrów. 

2.1. W latach 2012-2014 Inspektorat sprawował nadzór nad odpowiednio 726, 752  
i 742 placówkami. Największy udział stanowiły apteki ogólnodostępne, których  
w kolejnych latach było 533, 553 oraz 570. Zmalała w analizowanym okresie liczba 
hurtowni, komór przeładunkowych i składów konsygnacyjnych (z 29 do 24) oraz 
punktów aptecznych (z 48 do 46), przybyło natomiast sklepów zielarskich (z 71 do 
76). Pozostałe placówki podlegające kontroli WIF to apteki szpitalne i działy farmacji 
szpitalnej oraz apteki resortowe, których liczba w kolejnych latach wynosiła 
odpowiednio 45, 54 i 26. 

(dowód: akta kontroli str. 192-202) 

2.2. Rejestr wydanych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów 
aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych  
i działów farmacji szpitalnych, na podstawie art. 107 ust. 1 Prawo farmaceutyczne, 
prowadzone przez WIF w systemie teleinformatycznym, pozwalały na uzyskanie 
m.in. informacji o przedsiębiorcach posiadających zezwolenie na prowadzenie 
apteki, punktów aptecznych oraz o placówkach nieaktywnych. 

Ponadto w Inspektoracie prawidłowo prowadzono w formie elektronicznej 
następujące rejestry: 
− rejestr aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, 

zakładów i działów farmacji, hurtowni farmaceutycznych działających na terenie 
województwa zachodniopomorskiego (art. 109 pkt 10 i 11 Prawo 
farmaceutyczne), 

− rejestr zwolnień aptek z prowadzenia środków odurzających grupy I-N  
i substancji psychotropowych grupy II-P13, 

                                                      
12 WIF zatrudniał radcę prawnego na 0,5 etatu. Pismem z 20.11.2014 r. Wojewódzki Inspektor zwrócił się do 
Wojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o zniesienie opłat za usługi administracyjne. Aneksem do umowy  
z 30.01.2015 r. opłaty zmniejszono.   
13 Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18.10.2002 r. w sprawie podstawowych warunków 
prowadzenia apteki (Dz. U. Nr 187, poz. 1565). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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− rejestr książek narkotycznych aptek14 i hurtowni15 prowadzących obrót detaliczny 
i hurtowy środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi, 

− rejestr książek ewidencji zatrudnionych w aptece. 

(dowód: akta kontroli str. 293-294) 

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

 

Inspektorat rzetelnie wywiązywał się z obowiązków prowadzenia rejestrów. 

 

3. Ocena prawidłowości i skuteczności sprawowanego 
nadzoru farmaceutycznego. 

3.1. GIF opracował i wprowadził jednolite standardy postępowania (zarządzenie nr 4 
z dnia 12 kwietnia 2010 r.), które obejmują m.in. sposób postępowania przy 
udzielaniu zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, opiniowaniu lokalu 
przeznaczonego na prowadzenie obrotu hurtowego, standardową procedurę 
operacyjną kontroli hurtowni farmaceutycznej, składu konsolidacyjnego, składu 
celnego, komory przeładunkowej, apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej, działu 
farmacji szpitalnej, punktu aptecznego oraz sklepu zielarskiego16, zasady kontroli 
rejestracji temperatur i wilgotności. Procedura wydawania zezwoleń oraz kontroli 
określała sposób postępowania przy załatwianiu spraw, oraz wzory stosowanych 
dokumentów: wniosku o udzielenie zezwolenia, oświadczeń oraz zezwolenia;  
w zakresie kontroli: zawiadamiania o zamiarze podjęcia kontroli, przedmiotowy 
zakres kontroli, sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
oraz wzory dokumentów, w tym m.in. zawiadomienia o kontroli, upoważnienia do 
kontroli oraz protokołów kontroli dla poszczególnych rodzajów placówek.   

(dowód: akta kontroli str. 369) 

3.2. W latach 2012-2014 Wojewódzki Inspektor wydał 517 różnego rodzaju 
rozstrzygnięć, wśród których największy udział miały: 
− zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych 

(łącznie 128), 
− decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych  

i punktów aptecznych (82), 
− decyzje o zmianie zezwolenia dotyczących aptek i punktów aptecznych (48) oraz 

cofnięciu zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych (29), 
− opinie o lokalu przeznaczonym na aptekę ogólnodostępną, punkt pozaapteczny, 

hurtownię farmaceutyczną, skład konsygnacyjny, komorę przeładunkową (181). 

 (dowód: akta kontroli str. 36-37, 55-56, 68-70) 

                                                      
14 Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11.09.2006 r. w sprawie środków odurzających, 
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1216 ze zm.). 
15 Na podstawie § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami 
psychotropowymi (Dz. U. Nr 288, poz. 1698). 
16 Obecnie obowiązuje szósta edycja dokumentu ważna od dnia 24 lipca 2013 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W wydawanych decyzjach17 przestrzegano procedury wewnętrznej oraz 
respektowano wymogi ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego18 (dalej: Kpa) w zakresie terminowości załatwiania spraw oraz 
zapewnienia czynnego udziału stron w postępowaniu. W sprawach o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych WIF 
dysponował m.in. opiniami samorządu aptekarskiego, dokumentacją dotyczącą 
kierownika apteki (kwalifikacje, staż pracy), protokołami z lustracji wraz z opiniami  
o przydatności lokalu na prowadzenie apteki, jednakże 10 spośród 15 zbadanych 
zezwoleń udzielono na podstawie niekompletnych wniosków. 

 (dowód: akta kontroli str. 237-243) 

3.3. Co roku WIF sporządzał plany kontroli19 w podziale na poszczególne rodzaje 
placówek, z ich określeniem oraz wskazaniem miesiąca podjęcia czynności. Na 
2012 r. zaplanowano przeprowadzenie 187 kontroli, na 2013 r. – 133, a na 2014 r. – 
164. 

W latach 2012-2014 (30 listopada) WIF przeprowadził 436 kontroli planowych 
(odpowiednio 147, 130 i 159), spośród nich większość (od 62% do 72%) stanowiły 
kontrole aptek ogólnodostępnych (w latach 2012-2013 – po 93, w 2014 – 115, co 
stanowiło odpowiednio 17%, 16% i 20% aptek objętych nadzorem).  
W hurtowniach farmaceutycznych, składach konsygnacyjnych i komorach 
przeładunkowych przeprowadzono łącznie 19 kontroli (odpowiednio 5, 3 i 11), 
którymi objęto w każdym roku 17%, 11% oraz 45% placówek podlegających 
nadzorowi. 

Kontroli sprawdzających, doraźnych oraz lustracji lokali (przed i po uruchomieniu)  
w latach 2012-2014 (30 listopada) przeprowadzono łącznie 429, odpowiednio 
120, 155 oraz 154. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-45, 58, 71-72) 

3.4. W latach 2012-2014 Inspektorat nie prowadził i nie planował kontroli sklepów 
ogólnodostępnych oraz sklepów specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, 
będących placówkami obrotu pozaaptecznego, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, z wyjątkiem trzech kontroli doraźnych. 

W 2013 r. na prośbę GIF20 Inspektorat przeprowadził trzy kontrole doraźne sklepów 
ogólnodostępnych, w tym dwóch hipermarketów, celem sprawdzenia od jakiego 
podmiotu (czy jest to hurtownia farmaceutyczna posiadająca zezwolenie) i w jaki 
sposób kupowane są produkty lecznicze (czy bezpośrednio przez placówkę, czy 
przez centrum logistyczne) oraz gdzie i w jaki sposób są magazynowane. Ponadto, 
czy z kontrolowanych placówek ma miejsce sprzedaż poza granice kraju. Kontrole 
nie wykazały nieprawidłowości, ustalono, że sklepy zaopatrywały się w centrum 
dystrybucji lub centrum logistycznym, nie posiadały dużych ilości produktów 
leczniczych, a ich zakupy od razu wydawane były na halę sprzedażową. 

(dowód: akta kontroli str. 304-321)   

                                                      
17 Analizą objęto wydane w latach 2012-2014 decyzje w sprawie udzielenia zezwoleń: 15 ze 111 (11%), zmian 
zezwoleń: 6 z 43 (14%), wygaśnięcia zezwoleń: 6 z 65 (10%), łącznie 27 decyzji. 
18 Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. 
19 Plany pracy na poszczególne lata wraz ze sprawozdaniem za poprzedni rok przekazywano do Głównego 
Inspektora Nadzoru Farmaceutycznego w terminie do końca stycznia. 
20 Pismo z 22.02.2013 r. nr GIF-N-0741/14/MP/13 w związku z nasilającą się sprzedażą produktów leczniczych 
w placówkach obrotu pozaaptecznego poza granice kraju do tzw. „polskich sklepów” (postępowanie prowadzone 
przez Brytyjską Agencję Leków). 
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3.5. Zakres przedmiotowy kontroli w nadzorowanych podmiotach obejmował  
w szczególności obsadę kadrową, warunki lokalowe, wskazania przyrządów 
pomiarowych, warunki przechowywania i oznakowania produktów leczniczych, 
źródła zaopatrzenia i obrót, terminy ważności produktów leczniczych, prowadzenie 
reklamy działalności apteki, przechowywanie i ewidencjonowanie środków 
odurzających i psychotropowych.  

Wśród niezgodności identyfikowanych w trakcie przeprowadzonych kontroli  
znajdowały się między innymi: 
− brak bieżącej utylizacji przeterminowanych produktów leczniczych, 
− niewłaściwe przechowywanie produktów leczniczych i surowców 

farmaceutycznych, 
− brak dokumentacji dotyczącej produktów leczniczych objętych decyzjami  

o wstrzymaniu, wycofaniu, dopuszczeniu do obrotu, 
− brak urządzeń pomiarowych, brak ich legalizacji lub brak ewidencji pomiarów 

temperatury i wilgotności, 
− różnice w stanach magazynowych produktów leczniczych wydawanych 

wyłącznie na receptę lub niewłaściwa realizacja recept, 
− brak wymaganego wyposażenia lub przeznaczenie pomieszczenia do remontu, 
− niewłaściwa obsada personelu fachowego, nieuzupełniona książka ewidencji 

personelu, 
− brak cen detalicznych na opakowaniach jednostkowych produktów leczniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 228-236) 

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości WIF nie nakazywał ich usunięcia  
w drodze decyzji administracyjnej, tj. w trybie przewidzianym art. 120 ust. 1 pkt 2 
Prawo farmaceutyczne, a jedynie kierował do kontrolowanych podmiotów pisma 
zawierające zalecenia pokontrolne ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Kontrola 
wykazała, że ok. 20% z nich pozostało bez odpowiedzi. 

(dowód: akta kontroli str. 228-236, 247-292) 

3.6. Badanie próby 44 postępowań kontrolnych21 (10% ogółu), wykazało, że czas od 
przeprowadzenia ostatniej kontroli lub wydania zezwolenia wynosił: 

• w aptekach ogólnodostępnych – od trzech do sześciu lat (w jednym przypadku 
po upływie dwóch lat od daty wydania zezwolenia). W przypadku apteki 
szpitalnej od ostatniej kontroli upłynęły dwa lata.  

• w sklepach zielarskich - do jednego roku, w pojedynczych zaś przypadkach 
dwa, trzy i cztery lata; 

• w hurtowniach farmaceutycznych – od dwóch do sześciu lat, w trzech 
przypadkach były to pierwsze kontrole od daty wydania zezwolenia (czas ten 
wynosił dwa, trzy i sześć lat), w składzie konsygnacyjnym – cztery lata.  

(dowód: akta kontroli str. 228-236) 

Częstotliwość kontroli, jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor, uzależniona była od liczby 
aptek obszarowo objętych kontrolą, np. Szczecin - 371 aptek, Koszalin - 199. 
Kontrole prowadzone były z częstotliwością uzależnioną od obsady inspektorów 
farmaceutycznych - w Szczecinie to 2,5 etatu (łącznie z Wojewódzkim Inspektorem), 
a Koszalinie - 1. Wojewódzki Inspektor stwierdził, iż w jego ocenie ze względu na 
taką obsadę oraz liczbę jednostek objętych kontrolą, okres od ostatniej kontroli 

                                                      
21 W tym: 23 kontrole aptek ogólnodostępnych, 12 sklepów zielarskich, sześć hurtowni farmaceutycznych oraz 
po jednej kontroli składu konsygnacyjnego, komory przeładunkowej i apteki szpitalnej 
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może obejmować okres od 3 do 5 lat wstecz. Placówki w rocznych planach kontroli 
typowane były na podstawie podziału regionalnego, kryterium był termin najpóźniej 
kontrolowanej jednostki.  

(dowód: akta kontroli str. 354-358) 

Kontrole prowadzono i dokumentowano zgodnie z procedurą operacyjną 
WIF/SOP/002/06 określającą m.in. wzór protokołu kontroli dla poszczególnych 
typów podmiotów. Każdorazowo przed wszczęciem kontroli przedsiębiorcę 
zawiadamiano o zamiarze jej przeprowadzenia, a czynności były prowadzone przez 
inspektorów farmaceutycznych na podstawie upoważnień do kontroli wydanych 
przez Wojewódzkiego Inspektora22. W toku kontroli sprawdzano prowadzenie 
wymaganych rejestrów i ewidencji. Po zakończeniu 41 postępowań sformułowano 
zalecenia pokontrolne, każdorazowo wyznaczając termin ich usunięcia, w żadnym 
przypadku nie złożono zastrzeżeń do ustaleń kontroli. 

Stwierdzone uchybienia polegały na: 
• braku określenia w 22 zawiadomieniach o zamiarze przeprowadzenia kontroli 

oraz w 20 upoważnieniach do kontroli zakresu przedmiotowego kontroli, 
ograniczono się jedynie do sformułowania „kontrola planowa”; 

• w jednym przypadku, mimo stwierdzonych nieprawidłowości zalecenia nie 
zostały sformułowane, dokonano jedynie wpisu do książki kontroli; 

• braku monitorowania zaleceń pokontrolnych - w dziewięciu przypadkach nie 
poinformowano Inspektoratu o realizacji zaleceń pokontrolnych, a w jednym 
przypadku kontrolowany poinformował o ich realizacji z opóźnieniem ośmiu 
miesięcy.   

(dowód: akta kontroli str. 228-236) 

3.7. WIF w latach 2012-2014 prowadził (każdorazowo po przeprowadzeniu kontroli 
doraźnej) postępowania wobec 16 podmiotów w celu ustalenia obrotu produktami 
leczniczymi w ramach odwróconego łańcucha dystrybucji - 15 z nich zakończyło się 
wydaniem 33 decyzji. Kontrole doraźne w nadzorowanych aptekach 
ogólnodostępnych wszczynano na podstawie informacji: GIF (osiem podmiotów), 
Mazowieckiego i Małopolskiego Inspektora Farmaceutycznego (trzy sprawy), 
producenta leków oraz cztery w wyniku not sygnalizacyjnych przesłanych przez 
organy kontroli skarbowej. Rozstrzygnięcia WIF w przedmiotowych sprawach były 
następujące: 

• sześciu przedsiębiorcom wydano decyzję nakazującą zaprzestanie 
prowadzenia obrotu produktami leczniczymi z innymi podmiotami 
prowadzącymi apteki ogólnodostępne (sprzedaż z apteki do apteki). Od dwóch 
decyzji wpłynęły odwołania do GIF, dotychczas pozostają nierozstrzygnięte; 

• dziewięciu podmiotom łącznie wydano 27 decyzji w sprawie cofnięcia 
zezwolenia na prowadzenie apteki, z tego: cztery decyzje stały się ostateczne, 
w przypadku dwóch nie upłynął jeszcze termin na wniesienie odwołania,  
w pozostałych 21 przypadkach złożono odwołania do GIF (dwie decyzje GIF 
utrzymał w mocy, jednakże złożono wniosek do sądu o wstrzymanie wykonania 
decyzji), 

• dwóch z ww. przedsiębiorców, złożyło łącznie 10 wniosków o wygaszenie 
zezwoleń na prowadzenie aptek. Na rozpatrzenie tych wniosków WIF 
wyznaczał termin załatwienia sprawy do czasu zakończenia postępowania  

                                                      
22 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prowadził czynności kontrolne na podstawie 
legitymacji służbowej wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 
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o cofnięcie zezwolenia. Po wydaniu decyzji o cofnięciu zezwolenia, Wojewódzki 
Inspektor wydał 10 decyzji umarzających postępowania o wygaszenie 
zezwoleń23, od wszystkich wpłynęły odwołania do GIF.  

(dowód: akta kontroli str. 203-227) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że rezygnacja z prowadzenia apteki w toku 
postępowania o cofnięcie zezwolenia nie zmienia faktu, że przed tą rezygnacją 
przedsiębiorca prowadził niezgodną z prawem sprzedaż produktów leczniczych  
i utracił rękojmię należytego prowadzenia apteki. Przesłanki uzasadniające cofnięcie 
zezwolenia wystąpiły, zatem przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia 
zezwolenia i przed oświadczeniem przedsiębiorcy o rezygnacji z prowadzonej 
działalności.  

(dowód: akta kontroli str. 345-347) 

3.8. W wyniku prowadzonych postępowań kontrolnych, Inspektorat skierował 
dziewięć zawiadomień do organów ścigania, z czego jedno dochodzenie zostało 
umorzone, w jednym przypadku prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, na 
co WIF złożył zażalenie, w pozostałych - postępowania były w toku, albo Inspektorat 
nie posiadał informacji o ich wynikach. Zawiadomieniami objęto: prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej bez zezwolenia na jej prowadzenie pod wskazanym adresem, 
sprowadzenie, przechowywanie i wprowadzanie do obrotu niezarejestrowanych  
w Polsce suplementów diety, prowadzenie dwóch aptek, pomimo uprawomocnienia 
się decyzji WIF o cofnięciu zezwolenia na ich prowadzenie, prowadzenie sprzedaży 
produktów leczniczych, pomimo wydania decyzji o unieruchomieniu apteki.  

W związku ze stwierdzonymi przez WIF przypadkami sprzedaży produktów 
leczniczych w tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji (pięć spraw) zawiadomienia do 
organów ścigania dotyczyły: udaremnienia lub utrudniania czynności służbowych w 
związku z kontrolą – dotyczyło dwóch przedsiębiorców, podejrzenia fałszowania 
dokumentów sprzedaży, wprowadzenia w błąd funkcjonariuszy publicznych oraz  
w dwóch przypadkach sprzedaży produktów leczniczych w ilościach hurtowych 
przez apteki ogólnodostępne.  

 (dowód: akta kontroli str. 116-118)    

Dwóm farmaceutom, którym WIF skutecznie cofnął 27 czerwca 2014 r. cztery 
zezwolenia na prowadzenie aptek, których byli właścicielami, a w dwóch z nich 
również kierownikami24, udzielono 30 czerwca 2014 r. zezwoleń na prowadzenie 
czterech aptek w tych samych lokalach, jako właścicielom nowej spółki posiadającej 
osobowość prawną. Osoby te 15 października 2014 r. ponownie zostały 
kierownikami prowadzonych przez siebie aptek, o czym poinformowano WIF. 

Dysponując wiedzą odnośnie okoliczności utraty rękojmi, Wojewódzki Inspektor nie 
wszczął postępowania wyjaśniającego w kierunku ustalenia, czy przedsiębiorca 
nadal spełniał warunki określone przepisami prawa do wykonywania działalności 
określonej w zezwoleniu, a wynikające z art. 99 ust. 4a Prawo farmaceutyczne. 

Wojewódzki Inspektor swoje postępowanie wyjaśnił przedstawieniem opinii 
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, udzielającej rękojmi tym 
osobom. Choć, jak sam stwierdził, stanowisko izby nie ma znaczenia 

                                                      
23 Postępowanie o wygaszenie zezwolenia w świetle cofnięcia zezwolenia stało się bezprzedmiotowe. 
24 Na podstawie art. 37ap ust. 1 pkt 2 Prawo farmaceutyczne, przestali spełniać wymogi określone przepisami 
prawa wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu, z uwagi na utratę rękojmi należytego 
prowadzenia apteki, gdyż dokonywali sprzedaży produktów leczniczych w tzw. odwróconym łańcuchu 
dystrybucji. 
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rozstrzygającego. Jednakże, w toku kontroli NIK Wojewódzki Inspektor zobowiązał 
się do skierowania zawiadomienia do rzecznika odpowiedzialności zawodowej  
o popełnionych przez farmaceutów naruszeniach. 

(dowód: akta kontroli str. 324-327) 

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

1) W dziesięciu przypadkach zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
udzielono na podstawie niekompletnych wniosków. I tak: 

• do 10 wniosków nie dołączono dokumentów potwierdzających wymagany staż 
pracy dla osób wskazanych na stanowisko kierownika apteki (zezwolenia nr 628, 
629, 643, 669, 675, 689, 703, 712, 713 i 715), a w jednym przypadku 
(zezwolenie nr 715) brak było dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz 
prawo wykonywania zawodu farmaceuty przez kierownika apteki, co stanowiło 
naruszenie art. 100 ust. 2 pkt 5 Prawo farmaceutyczne - do wniosku należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez osoby wskazane na 
stanowisko kierownika apteki warunki określone w art. 88 ust. 2 ustawy – 
wykształcenie farmaceuty lub specjalizacja w zakresie farmacji oraz staż pracy 
osoby kierującej apteką odpowiednio 5 i 3 lata. 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że Inspektorat żądał dołączenia do wniosku  
o udzielenie zezwolenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 
kandydata wskazanego na stanowisko kierownika apteki, jednakże zgodnie z pkt 4 
lit. e Standardowej Procedury Operacyjnej25 przyjmował również oświadczenia  
o posiadaniu uprawnień złożone przez osobę wykwalifikowaną. 

 (dowód: akta kontroli str. 241-243, 331-344) 

Zdaniem NIK, w świetle przepisu art. 100 ust. 2 pkt 5 Prawo farmaceutyczne, 
niedopuszczalne jest odstępowanie od żądania od podmiotów występujących  
o zezwolenie na prowadzenie apteki, dokumentów potwierdzających wymagany staż 
pracy oraz posiadanie kwalifikacji zawodowych przez kierownika apteki.  
Przywołane w ww. wyjaśnieniach postanowienia regulacji wewnętrznych nie mogą 
stanowić podstawy do zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego. 

• dwa zezwolenia (nr 712 i 713) wydano pomimo braku opinii właściwej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej w przedmiocie udzielenia rękojmi należytego prowadzenia 
apteki przez osoby wskazane we wnioskach na stanowisko kierownika. WIF do 
dnia wydania zezwolenia posiadał jedynie wnioski skierowane przez 
wnioskodawcę do Izby Aptekarskiej o wydanie opinii w przedmiocie rękojmi. 
Przedmiotowe opinie Inspektorat uzyskał dopiero w toku kontroli (27 i 28 stycznia 
2015 r.)26.  

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że przed wydaniem zezwolenia, dokonał oceny, czy 
kandydat na kierownika apteki daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. 
Rękojmia z OIA to opinia, którą Wojewódzki Inspektor bierze pod uwagę przy 
wydaniu zezwolenia, samodzielnie zaś dokonuje oceny, czy kandydat może być 
kierownikiem, czy nie. 

(dowód: akta kontroli str. 241-243, 328-330) 

                                                      
25 WIF/SOP/009/07 z dnia 16 maja 2013 r. zatwierdzona przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 
26 Uchwały Rady Aptekarskiej Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej odpowiednio z 2 i 4 września 2014 r. 
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Stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 
aptekarskich27 oraz zapisów porozumienia (o którym mowa w pkt 4 ppkt 4 
niniejszego wystąpienia) opinie w sprawie udzielania zezwoleń wydaje samorząd 
aptekarski na wniosek WIF. W ocenie NIK Wojewódzki Inspektor zobowiązany był 
przed udzieleniem zezwolenia do uzyskania przedmiotowych opinii. 

2) W latach 2012-2014 Inspektorat nie planował i nie prowadził kontroli sklepów 
ogólnodostępnych oraz sklepów specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, 
będących placówkami obrotu pozaaptecznego28, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 
2 i 3 Prawo farmaceutyczne, co stanowiło naruszenie art. 108 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 
art. 109 pkt 3 ww. ustawy. 

Przyczyną powyższego było niewystarczające zatrudnienie w stosunku do 
realizowanych zadań. Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że w pierwszej kolejności 
przeprowadzał kontrole aptek i punktów aptecznych, ponieważ to głównie w tych 
jednostkach dokonywany jest obrót produktami leczniczymi, w tym silnie 
działającymi czy wydawanymi na receptę.  

(dowód: akta kontroli str. 304-321, 359-361) 

3) Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnienia do kontroli nie 
zawierały określenia zakresu przedmiotowego kontroli, a jedynie sformułowanie  
o przeprowadzeniu „kontroli planowej”, co stanowiło naruszenie odpowiednio 
przepisów art. 79 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej29 oraz 122b ust. 3 pkt 6 Prawo farmaceutyczne. 

W wyjaśnieniach Wojewódzki Inspektor wskazał, że wynikało to z niewiedzy, a od 
października 2013 r. zostało wyeliminowane.  

(dowód: akta kontroli str. 228-236, 354-358) 

4) W okresie od 1.01.2012 r. do 30.11.2014 r. Wojewódzki Inspektor wydał wobec 
kontrolowanych podmiotów łącznie 241 pism zawierających zalecenia pokontrolne 
ze wskazaniem terminu ich usunięcia. W 49 przypadkach (20%) przedmiotowe 
zalecenia pozostały bez odpowiedzi kontrolowanych, a WIF nie wzywał do ich 
realizacji. Powyższe potwierdziło również badanie próby 44 kontroli, w dziewięciu 
zalecenia pozostały bez odpowiedzi, a jedna wpłynęła dopiero w toku kontroli (po 
upływie ośmiu miesięcy).  

(dowód: akta kontroli str. 249-292) 

Wojewódzki Inspektor wyjaśnił, że brak pełnego monitowania wykonania przez 
kontrolowanych zaleceń pokontrolnych wynikał z problemów kadrowych, dlatego 
wzmocniono nadzór nad sposobem i trybem przeprowadzania i dokumentowania 
czynności kontrolnych. Ponadto, wyjaśnił, że brak decyzji w przedmiocie usunięcia 
nieprawidłowości wynikał z praktyki przejętej po byłym Zachodniopomorskim 
Inspektorze, jednocześnie zapewnił wydawanie decyzji w sprawie usunięcia 
nieprawidłowości oraz sposobie i wysokości stosowania kar. 

(dowód: akta kontroli str. 354-358) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę wydawania decyzji 
nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości z uwagi na możliwość 
skuteczniejszego dochodzenia ich wykonania (art. 103 ust. 2 pkt 1 Prawo 
farmaceutyczne). 

                                                      
27 Dz. U. z 2014 r., poz. 1429 ze zm. 
28 Z wyjątkiem trzech kontroli doraźnych opisanych w pkt 3.4 niniejszego wystąpienia. 
29 Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.  

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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Inspektorat prawidłowo i terminowo prowadził postępowania, w szczególności 
dotyczące udzielania zezwoleń na prowadzenie aptek, niemniej jednak część z nich 
została wydana na podstawie niekompletnych wniosków. Nadzorem WIF nie objęto 
sklepów ogólnodostępnych i specjalistycznego zaopatrzenia medycznego. 
Odpowiednio dokumentowano podejmowane czynności kontrolne, a w stosunku do 
ujawnionych nieprawidłowości wydawano zalecenia pokontrolne, nie prowadzono 
jednak monitoringu ich wykonania. W zawiadomieniach oraz upoważnieniach do 
kontroli nie określano zakresu przedmiotowego kontroli.  

4. Ocena skuteczności współpracy wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego ze specjalistycznym 
zespołem konsultantów do spraw farmacji, samorządem 
aptekarskim i innymi organami 

Wojewódzki Inspektor nie zawierał samodzielnie porozumień z innymi organami, 
służbami lub inspekcjami. Współpraca z nimi odbywała się w ramach zawartych 
przez GIF następujących porozumień:   

1) Z dnia 20.12.2013 r. w sprawie współdziałania organów Państwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej z organami kontroli skarbowej zawarte z Generalnym Inspektorem 
Kontroli Skarbowej. W ramach współpracy Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie 
przekazywał „noty sygnalizacyjne” wskazujące przedsiębiorcę, u którego w toku 
kontroli stwierdzono faktury potwierdzające sprzedaż produktów leczniczych do 
podmiotów nieuprawnionych. Informacje takie dotyczące dwóch aptek przekazał 
również Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Pismem z 10 
października 2013 r. WIF poinformował szczeciński UKS o toczących się 
postępowaniach w stosunku do pięciu przedsiębiorców podejrzanych o sprzedaż 
produktów leczniczych w tzw. odwróconym łańcuchu (dotyczy 19 aptek). 

2) W dniu 14 lipca 2008 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym  
a Głównym Inspektorem Sanitarnym. W roku 2013 odbył się ciąg kontroli 
przeprowadzonych przez pracowników Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Szczecinie w magazynach ze szczepionkami w Powiatowych 
Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych z terenu województwa. Inspektorzy WIF 
uczestniczyli w tych kontrolach jako obserwatorzy. Ponadto, WIF zawiadomił także 
PSSE w Goleniowie o nieprawidłowościach techniczno-sanitarnych w jednym ze 
sklepów zielarsko-medycznych. 

3) Z organami kontroli sanitarnej, służby celnej oraz Policji zawartego dnia 26 
października 2011 r. Policja oraz prokuratura pisemnie zwracała się do WIF  
o wyjaśnienia dotyczące legalności produktów sugerujących produkty lecznicze 
wykrytych podczas kontroli targowisk, punktów celnych itp. 

4) Z Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej zawarte 17 stycznia 2007 r. dotyczące 
wydawania opinii w stosunku do osób wskazanych na stanowisko kierownika apteki. 
W ramach prowadzonego postępowania o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
apteki WIF każdorazowo zwracał się, do właściwej miejscowo dla farmaceuty - 
proponowanego na kierownika apteki – rady aptekarskiej o wydanie opinii o rękojmi 
należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej przez kandydata proponowanego 
na kierownika apteki.  

(dowód: akta kontroli str. 78-88, 119-120, 161-191, 367-368) 
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W latach 2012–2013 GIF zalecił Wojewódzkiemu Inspektorowi przeprowadzenie 
kontroli we wskazanych podmiotach celem sprawdzenia, czy nie uczestniczą one 
w tzw. odwróconym łańcuchu dostaw30. W przypadku ustalenia nielegalnego obrotu, 
wojewódzcy inspektorzy zostali zobowiązani do przesłania danych hurtowni 
farmaceutycznych biorących udział w łańcuchu. 

Ponadto Inspektorat na prośbę GIF przesyłał informacje o liczbie kontroli 
i postępowań prowadzonych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych  
w zakresie odwróconego łańcucha, decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej ze względu na udział w tym procederze oraz decyzji 
stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na wniosek strony po wykryciu udziału  
w nielegalnym obrocie produktami leczniczymi, a także informacje dotyczące 
kierowników aptek ogólnodostępnych, w których stwierdzono naruszenia w ww. 
zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 121-160) 

WIF w latach 2012-2014 przekazał 16 zawiadomień do Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej  
w Szczecinie oraz Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie,  
z czego 11 dotyczyło aptek prowadzonych przed podmioty uczestniczące w tzw. 
odwróconym łańcuchu dystrybucji. Z ww. dziewięć zawiadomień dotyczyło 
kierowników aptek ogólnodostępnych, w związku z naruszeniem przez nich art. 88 
ust. 5 pkt 5 Prawo farmaceutyczne31. W związku z odmową przez Rzeczników 
wszczęcia postępowań wyjaśniających, w dniu 15 października 2014 r. Wojewódzki 
Inspektor skierował w ośmiu sprawach zawiadomienie do Naczelnej Rady 
Aptekarskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 108-115)  

Wojewoda Zachodniopomorski dotychczas nie powołał konsultanta wojewódzkiego 
ds. farmacji. W ocenie Wojewódzkiego Inspektora w ostatnich latach nie było 
konieczności konsultacji ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw 
farmacji. W przypadku konieczności podjęcia współpracy lub zasięgnięcia 
specjalistycznej opinii, Wojewódzki Inspektor może zwrócić się do krajowego 
konsultanta do spraw farmacji. 

(dowód: akta kontroli str. 362-365) 

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

 

Wojewódzki Inspektor prowadził skuteczną współpracę z wieloma instytucjami, która 
przyczyniła się m.in. do stwierdzenia przypadków tzw. „odwróconego łańcucha 
dystrybucji”. 

 

 

 

 

                                                      
30 Naruszenie dyspozycji art. 87 ust. 2, art. 88 ust. 5 pkt 5 oraz art. 96 Prawo farmaceutyczne 
31 Pisma z dnia 11.10.2013 r. oraz jedno z 14.10.2013 r. – w zakresie obrotu produktami leczniczymi z innymi 
podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe uwagi i oceny wynikające z ustaleń kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli32, 
Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych na podstawie 
kompletnych wniosków. 

2. Objęcie nadzorem sklepów ogólnodostępnych i specjalistycznego zaopatrzenia 
medycznego.  

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 dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi 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. 
 

Zielona Góra, dnia 24 lutego 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy: 
Natalia Kajzer 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 

Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski 

 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

 
Andrzej Misa 

specjalista kontroli państwowej 
 

 

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

podpis 
 

 

 

                                                      
32 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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