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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Przeprowadzona przez Delegaturę NIK w Szczecinie analiza wskazała  
na duże ryzyko pozaewidencyjnego obrotu produktów o działaniu 
odurzającym lub psychotropowym, wykorzystywanych w leczeniu 
zwierząt. Zamieszczane w internecie wpisy osób zażywających środki 
odurzające lub substancje psychotropowe, świadczyły o ich dużej 
dostępności.   

 Poza jakąkolwiek kontrolą mogły znajdować się produkty, które ze 
względu na znaczenie dla życia i zdrowia powinny być objęte szczególnym 
nadzorem, wynikającym m.in. z ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia 
środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których 
stosowanie jest zabronione. 

 
 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 02 

 Przepis artykułu 15 Konwencji o substancjach psychotropowych 
sporządzonej 21 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31 poz. 180) stanowi,  
że Państwa wprowadzą system inspekcji m.in. instytucji leczniczych,  
które używają substancji psychotropowych oraz zapewnią inspekcję 
pomieszczeń, zapasów oraz zapisów w rejestrach, przeprowadzaną tak 
często, jak uznają to za potrzebne.  

 Zgodnie z przepisem artykułu 30 Jednolitej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o środkach odurzających z 30 marca 1961 r.  
(Dz. U. z 1966 Nr 45, poz. 277) Państwa mają kontrolować wszystkie osoby  
i przedsiębiorstwa prowadzące obrót środkami odurzającymi lub 
rozprowadzające te środki bądź biorące udział w takim obrocie  
lub rozprowadzaniu tych środków oraz będą kontrolować, za pomocą 
zezwoleń, zakłady i pomieszczenia, w których taki obrót i rozprowadzanie 
mogą być dokonywane. 

 
 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 03 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 44 
reguluje obowiązki, w ramach sprawowanego nadzoru przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną (i Głównego Inspektora Sanitarnego), Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego (oraz wojewódzkich inspektorów 
farmaceutycznych), Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, Ministra 
Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej. 
Ustawa nie wymienia jednak Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i podległej 
mu Inspekcji Weterynaryjnej, jako podmiotów odpowiedzialnych za nadzór 
nad obrotem i stosowaniem środków odurzających lub substancji 
psychotropowych wykorzystywanych w leczeniu zwierząt.  

 Przyjęte uregulowania mogą skutkować ryzykiem pozostawania poza 
kontrolą środków odurzających lub substancji psychotropowych 
wykorzystywanych w leczeniu zwierząt.  



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 04 

 W ostatnich latach w Polsce systematycznie wzrasta liczba zwierząt 
towarzyszących. Szacuje się, że obecnie w polskich domach żyje ponad  
21 mln zwierząt. Zwiększającej się liczbie zwierząt odpowiada znaczący 
wzrost liczby zakładów leczniczych dla zwierząt. 

 Na koniec 2016 r., według danych Głównego Lekarza Weterynarii, 
funkcjonowało ponad 7,2 tys. zakładów. Ich liczba w ciągu 3 lat wzrosła  
o 26%. Według danych izb lekarsko-weterynaryjnych najbardziej 
zwiększyła się liczba zakładów leczniczych o profilu działalności zwierzęta 
gospodarskie i towarzyszące. 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 05 

 W 2016 r. 16 wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych (WIF) wydało 
3433, a w 2017 r. (do 30.09.2017 r.) 2872 zgody lekarzom weterynarii lub 
zakładom leczniczym dla zwierząt, na posiadanie i stosowanie w celach 
medycznych preparatów zawierających środki odurzające lub substancje 
psychotropowe. 

 W latach 2015-2017 (I półrocze), objęte kontrolą Wojewódzkie 
Inspektoraty Farmaceutyczne otrzymały odpowiednio 575, 1075  
oraz 711 (łącznie 2361) wniosków, z tego: 

– zakłady lecznicze dla zwierząt 2123, 

– lekarze weterynarii 208, 

– inne podmioty 30. 

Pozytywnie rozpatrzono 2332 wnioski (tj. 98,8%). 

 
 

 



Wydane zgody na posiadanie i stosowanie preparatów 
zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe 
(przez skontrolowane WIF) 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Dynamiczny wzrost wartości sprzedaży wybranych 
produktów leczniczych weterynaryjnych (PLW) 07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 Według danych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wartość 
sprzedaży produktów leczniczych 
weterynaryjnych o działaniu 
odurzającym i psychotropowym  
w 2016 r. wyniosła 5,2 mln zł, 
natomiast o działaniu 
anabolicznym i hormonalnym  
10,7 mln zł.  

 Dane te świadczą o bardzo 
dynamicznym wzroście sprzedaży 
ww. produktów, tj. środków  
o działaniu odurzającym  
i psychotropowym o 250%  
w stosunku do 2014 r., a o działaniu 
anabolicznym i hormonalnym  
o 80% w stosunku do 2014 r.  



Czy nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje 
anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt,  
w tym towarzyszących, zapobiega ich wykorzystaniu niezgodnie  
z przeznaczeniem? 

W szczególności: 

 Czy rozwiązania prawne i organizacyjne zapewniają skuteczną realizację 
zadań związanych z nadzorem nad obrotem i stosowaniem produktów 
zawierających substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające 
i psychotropowe? 

 Czy obrót i stosowanie produktów zawierających substancje anaboliczne, 
hormonalne, odurzające i psychotropowe są prawidłowo 
ewidencjonowane i monitorowane? 

 Czy podmioty współdziałały w celu zapobiegania niewłaściwemu 
wykorzystaniu produktów zawierających substancje anaboliczne, 
hormonalne, odurzające i psychotropowe? 

Co kontrolowaliśmy? 08 



 Główny Inspektorat Weterynarii 
 Pięć wojewódzkich inspektoratów weterynarii oraz pięć wojewódzkich 

inspektoratów farmaceutycznych w: 
‒ Białymstoku 
‒ Gdańsku 
‒ Krakowie 
‒ Olsztynie 
‒ Szczecinie 

 Dziesięć schronisk dla zwierząt (po dwa z terenu województw: 
małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego  
i zachodniopomorskiego).  

W ramach kontroli doraźnych zleconych wojewódzkim lekarzom weterynarii: 
‒ dwa zakłady lecznicze dla zwierząt obsługujących kontrolowane 

schroniska; 
‒ zakład leczniczy obsługujący duże skupiska zwierząt gospodarskich,  

z terenu ww. województw. 
 
 
 

Kogo kontrolowaliśmy? 09 



 W przyjętych regulacjach wewnętrznych Inspekcji Weterynaryjnej, a także 
w planach kontroli opracowanych przez wojewódzkich lekarzy weterynarii  
i zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii, nie wyszczególniano 
produktów o działaniu anabolicznym, hormonalnym, odurzającym  
lub psychotropowym.  

 Główny Lekarz Weterynarii przyjął nieuzasadnioną interpretację 
obowiązujących przepisów według której, Inspekcja Weterynaryjna  
nie posiada kompetencji w zakresie nadzoru nad obrotem i stosowaniem  
w weterynarii produktów leczniczych o działaniu odurzającym lub 
psychotropowym, w tym w szczególności książki kontroli środków 
odurzających i substancji psychotropowych. 

 
  

Stwierdzony stan – Inspekcja Weterynaryjna  
nie wyszczególniała produktów o działaniu anabolicznym, 
hormonalnym, odurzającym lub psychotropowym   

10 



 Trzech (z pięciu) wojewódzkich lekarzy weterynarii, niezasadnie uznało,  
że kontrola obrotu środkami odurzającymi lub substancjami 
psychotropowymi w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych 
weterynaryjnych należy tylko do zadań Inspekcji Farmaceutycznej.  

 Tylko dwóch (z pięciu) wojewódzkich lekarzy weterynarii kontrolowało 
stosowanie produktów o działaniu odurzającym lub psychotropowym 
podczas badania dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. Natomiast żaden  
z nich nie kontrolował przychodu i rozchodu ww. produktów. 

 Inspekcja Weterynaryjna nie dysponowała informacjami o dynamicznie 
wzrastającej wartości sprzedaży produktów o działaniu anabolicznym, 
hormonalnym, odurzającym lub psychotropowym. Nie mogły one wobec 
tego być uwzględniane przy określaniu ryzyk i zagrożeń oraz przy 
planowaniu kontroli. Odnotowana dynamika wzrostu wartości sprzedaży 
jest w ocenie NIK, jedną z istotnych okoliczności, wskazujących na zasadność 
zwiększenia nadzoru nad prawidłowością obrotu i stosowania ww. 
produktów. 

Stwierdzony stan – brak kontroli i brak informacji 11 



Stwierdzony stan – realizacja wszystkich rodzajów kontroli 
przypadająca na jednego pracownika wojewódzkich 
inspektoratów weterynarii (WIW) 

12 

 Wielkość zatrudnienia była 
niewystarczająca do liczby 
nadzorowanych podmiotów 
(m.in. ponad 7200 zakładów 
leczniczych dla zwierząt oraz 
120 hurtowni) i zakresu zadań. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – zakres wykonywania planów kontroli 
okresowych przez 16 wojewódzkich inspektoratów weterynarii 13 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

 Wykonanie w latach 2015-2017 kontroli okresowych zakładów leczniczych  
dla zwierząt przez wszystkie WIW, wynosiło odpowiednio: 93,6%; 89,6% i 83,6%. 
Natomiast  planów kontroli okresowych hurtowni: 83,1%; 90,3%; 93,9%.   



 Podczas prowadzonych przez wojewódzkich lekarzy weterynarii kontroli  
w zakładach leczniczych dla zwierząt, ograniczona była możliwość 
sprawdzenia czy recepta na produkt leczniczy o działaniu anabolicznym  
lub hormonalnym była wystawiona i czy była wystawiona zasadnie. 

 W wydanych instrukcjach, Główny Lekarz Weterynarii nie określił procedur 
weryfikacji składanych przez lekarzy weterynarii oświadczeń 
o niewystawianiu recept na ww. produkty. Druki recept weterynaryjnych 
nie stanowią druków ścisłego zarachowania i są możliwe do nabycia bez 
ograniczeń w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych 
weterynaryjnych. 

Stwierdzony stan – ograniczona możliwość kontroli 
produktów o działaniu anabolicznym lub hormonalnym 14 



 Główny Inspektor Farmaceutyczny nie kontrolował  obrotu środkami 
odurzającymi lub substancjami psychotropowymi w żadnej z 43 hurtowni 
farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, którym wydał 
zezwolenie na prowadzenie obrotu. 

 Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni wydawali zgody na posiadanie  
i stosowanie w celach medycznych przez zakłady lecznicze dla zwierząt  
lub lekarzy weterynarii, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych. Jednak przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
nie określają jednoznacznej podstawy prawnej, sprawowania nadzoru  
nad realizacją wydanej zgody i w przeciwieństwie do ustawy Prawo 
farmaceutyczne, nie regulują zasad przeprowadzania nadzoru nad realizacją 
wydanej zgody.  

 Główny Lekarz Weterynarii nie podjął działań w celu zapewnienia spójności 
przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (i wydanych na jej podstawie 
rozporządzeń wykonawczych) z ustawą Prawo farmaceutyczne (i aktami 
wykonawczymi do tej ustawy).  

 

Stwierdzony stan – niewykonywanie kontroli  
przez Inspekcję Farmaceutyczną 15 



Stwierdzony stan – zakres działania Inspekcji Weterynaryjnej 16 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy o Inspekcji weterynaryjnej. 



 Główny Lekarz Weterynarii nie podjął działań w celu zapewnienia 
spójności przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (i wydanych na jej 
podstawie rozporządzeń wykonawczych) z ustawą Prawo farmaceutyczne 
(i aktami wykonawczymi do tej ustawy). Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej 
określa m.in., że IW sprawuje nadzór nad obrotem i ilością stosowanych 
produktów leczniczych weterynaryjnych. Natomiast zmieniona z dniem 
8.02.2015 r. ustawa Prawo farmaceutyczne stanowi, że Inspekcja 
Weterynaryjna pełni nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów 
leczniczych weterynaryjnych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenia 
regulujące zasady sprawowania nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjną 
nie uwzględniają rozszerzonego zakresu zadań IW wynikających z ustawy 
Prawo farmaceutyczne.  

 
 
 
 

Stwierdzony stan – brak spójności ustaw regulujących  
pracę Inspekcji Weterynaryjnej 17 



Ocena ogólna 18 

 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia system nadzoru  
nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje 
odurzające lub psychotropowe, wykorzystywanych w leczeniu 
zwierząt (w tym zwierząt towarzyszących).  Nadzór sprawowany 
przez Inspekcję Weterynaryjną oraz rola, jaką pełni Inspekcja 
Farmaceutyczna we wskazanym obszarze, nie ogranicza ryzyka 
wykorzystania tych produktów niezgodnie z przeznaczeniem.  
Za niewystarczające ocenia natomiast funkcjonowanie nadzoru  
nad produktami zawierającymi substancje o działaniu anabolicznym 
lub hormonalnym. 

 



Do Ministra Zdrowia 

 Doprecyzowanie, w ramach koordynacji wykonywania zadań, kompetencji Inspekcji 
Weterynaryjnej i Inspekcji Farmaceutycznej w obszarze nadzoru nad obrotem  
i stosowaniem w leczeniu zwierząt, produktów leczniczych zawierających 
substancje o działaniu odurzającym lub psychotropowym, w szczególności poprzez 
określenie zakresu: 

‒ działań podejmowanych przez Inspekcję Weterynaryjną i Inspekcję 
Farmaceutyczną w stosunku do środków odurzających lub substancji 
psychotropowych stosowanych w obszarze weterynarii; 

‒ kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną i Inspekcję Farmaceutyczną książki 
kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych wykorzystywanych 
w obszarze weterynarii; 

‒ doprowadzenia do wykazywania przez lekarzy weterynarii w dokumentacji 
lekarsko-weterynaryjnej wagi zwierzęcia w przypadku podawania środków  
o działaniu anabolicznym, hormonalnym, odurzającym lub psychotropowym. 

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Doprowadzenie do wykazywania przez lekarzy weterynarii w dokumentacji 
lekarsko-weterynaryjnej wagi zwierzęcia w przypadku podawania środków  
o działaniu anabolicznym, hormonalnym, odurzającym lub psychotropowym. 

 
 

 

19 Wnioski 



Do Głównego Lekarza Weterynarii 

 Opracowanie ogólnych kierunków działania Inspekcji Weterynaryjnej, 
uwzględniających m.in. ryzyka wynikające z analizy sprzedaży PLW o działaniu 
anabolicznym, hormonalnym, odurzającym lub psychotropowym. 

 Opracowanie zaleceń dotyczących prowadzenia przez wojewódzkich lekarzy 
weterynarii kontroli stosowania produktów o działaniu odurzającym lub 
psychotropowym, obejmującego ich przychód i rozchód, w tym książkę kontroli 
środków odurzających i substancji psychotropowych oraz dokumentację ich 
przychodu i rozchodu. 

 Uzupełnienie instrukcji przeprowadzania kontroli zakładów leczniczych dla zwierząt 
i hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, o metodykę 
prowadzenia czynności kontrolnych. 

 Uwzględnianie przy opracowywaniu planów kontroli, danych dotyczących obrotu 
produktami leczniczymi o działaniu anabolicznym, hormonalnym, odurzającym  
i psychotropowym. 

 Prowadzenie w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych 
weterynaryjnych kontroli obrotu produktami o działaniu odurzającym  
lub psychotropowym. 

 
 

 

20 Wnioski 



 
Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

 Kontrolowanie obrotu produktami o działaniu odurzającym lub 
psychotropowym również w hurtowniach farmaceutycznych produktów 
leczniczych weterynaryjnych. 

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Głównego Lekarza 
Weterynarii  

 Rozszerzenie współpracy o zagadnienia związane z obrotem  
i stosowaniem produktów o działaniu anabolicznym, hormonalnym, 
odurzającym lub psychotropowym, w tym przekazywania informacji 
istotnych do przeprowadzania analiz ryzyka i opracowywania planów 
kontroli, a także monitorowania zasobów internetu m.in. pod kątem 
ujawniania przypadków nielegalnej sprzedaży. 

 
 
 

 

06 Wnioski 



Wnioski de lege ferenda 

Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań zmierzających do zmiany 
obowiązujących przepisów, tj.:  

przez Ministra Zdrowia 

 art. 103 ustawy Prawo farmaceutyczne, w celu zapewnienia aptekom 
możliwości przekazywania Inspekcji Weterynaryjnej informacji identyfikujących 
indywidualnego pacjenta, lekarza lub świadczeniodawcy bez konsekwencji  
w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 zapewnienia spójności zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych w art. 3 
ust. 2 pkt 5 lit. e ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, (tj. sprawowanie nadzoru 
nad ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych) oraz  
w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutycznego, (tj. sprawowanie nadzoru 
nad stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych) oraz dostosowanie 
przepisów wykonawczych w powyższym zakresie. 

 
 
 

 

21 Wnioski 



 
Główny Lekarz Weterynarii podjął działania w celu opracowania  
głównych kierunków działania Inspekcji Weterynaryjnej, w szczególności 
uwzględniających ryzyka wynikające z analizy sprzedaży produktów  
o działaniu anabolicznym, hormonalnym, odurzającym lub psychotropowym.  
 
Obecnie są prowadzone prace nad zmianą ustawy Prawo farmaceutyczne. 

22 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament w Szczecinie

Źródło: stock.adobe.com 
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