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PET (pozytonowa tomografia 
emisyjna) to nowoczesna i stale 
rozwijająca się metoda diagnostyki, 
znajdująca szerokie zastosowanie 
szczególnie w onkodiagnostyce. 

Wraz z popytem rosną wydatki  
na świadczenia  
udzielane z wykorzystaniem  
radiofarmaceutyków. 

Rośnie liczba zachorowań na nowotwory 
złośliwe, które stanowią drugą, 
najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. 
Skuteczność leczenia zależy  
od skuteczności wczesnej diagnostyki. 

Państwo zainwestowało znaczące środki 
finansowe w utworzenie ośrodków  
produkcji radiofarmaceutyków  
w jednostkach publicznych  
(działania w ramach Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych  
i inicjatywa jednostek samorządu 
terytorialnego) oraz budowę systemu 
zaopatrzenia podmiotów leczniczych  
w radiofarmaceutyki krajowej produkcji. 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 



Liczba badań PET sfinansowanych przez NFZ i wysokość 
nakładów finansowych na te badania (lata 2007–2017) 02 

W latach 2012 i 2015 następowało obniżanie wyceny przez NFZ badania PET, odpowiednio z 4500 zł  
do 4100 zł i z 4000 zł do 3300 zł. Następnie w 2017 roku średnia cena za badanie wyniosła 2800 zł 
(zróżnicowana dla badań z zastosowaniem FDG oraz dla badań z użyciem innych radiofarmaceutyków). 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych uzyskanych z Centrali NFZ. 



Liczba skanerów PET w wybranych krajach Europy 03 

Źródło: Opracowanie własne NIK.  



04 Radiofarmaceutyki – lokalizacja ośrodków PET w Polsce 
wg założeń NPZChN  

Cyklotron – urządzenie do wytwarzania 
izotopów (np. fluoru18F, węgla 11C) 
wykorzystywanych w produkcji 
radiofarmaceutyków do badań PET. 

Źródło: Opracowanie własne NIK wg założeń NPZChN. 



Rozmieszczenie w Polsce cyklotronów medycznych  
służących do produkcji radiofarmaceutyków wykorzystywanych  
w badaniach PET (stan obecny) 

05 

Źródło:  Opracowanie własne NIK. 

Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu  
dla radioznaczników pochodzących z cyklotronu, 
produkowanych i stosowanych  
w diagnostyce PET w Polsce  



Co kontrolowaliśmy? 06 

Czy środki 
publiczne 

przeznaczone  
na produkcję 

radioznaczników 
PET, 

w szczególności 
jej uruchomienie, 

zostały 
wydatkowane 
efektywnie?  

KONTROLOWALIŚMY 

 Przygotowanie decyzji o uruchomieniu produkcji 
radiofarmaceutyków 

 Przebieg procesów inwestycyjnych  służących 
uruchomieniu produkcji radiofarmaceutyków 

 Monitorowanie przebiegu procesów inwestycyjnych 

 Działania Ministra Zdrowia w zakresie diagnozy stanu 
faktycznego krajowej produkcji radiofarmaceutyków 

 Efekty ekonomiczne i jakościowe w świetle założeń 
przyjętych przed podjęciem decyzji o uruchomieniu 
produkcji radiofarmaceutyków  



Kogo kontrolowaliśmy?  07 

PRODUCENTÓW 
RADIOFARMACEUTYKÓW 

 5 PODMIOTÓW, 
W KTÓRYCH URUCHOMIENIE PRODUKCJI 
RADIOFARMECUTYKÓW SFINANSOWANO  
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

MINISTERSTWO 
ZDROWIA GIF NFZ URPL 

KONTROLOWALIŚMY UZYSKALIŚMY DANE 

Krajowy Konsultant w zakresie 
Medycyny Nuklearnej AOTMiT 

Zleciliśmy, na podstawie  art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, 
Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej przeprowadzenie 
kontroli  doraźnych w czterech centrach onkologii. 

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ 

Od 1 stycznia 2007 r. do zakończenia czynności kontrolnych.  



Uwarunkowania prawne wytwarzania radiofarmaceutyków 
stosowanych w badaniach PET 08 

POLSKA 
 art. 45 ustawy o zawodach lekarza, pacjentowi mogą być podawane (w tym  

w badaniach diagnostyki PET) tylko produkty lecznicze dopuszczone do obrotu, 
czyli posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w art. 3 
Prawa farmaceutycznego; 

 produkty radiofarmaceutyczne powinny być wytwarzane przez podmiot 
posiadający zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych, do czego obliguje 
art. 38 ust. 1 tej ustawy; 

 Prawo atomowe – wprowadzające jednolity system zapewniający bezpieczeństwo 
jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce. 

UE 
 Dyrektywa 2001/83/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, której postanowienia 
podlegają implementacji w krajowych przepisach (Prawa 
farmaceutycznego – w Polsce).  



Od 2007 r.  

 Program budowy 
sieci ośrodków PET. 

 Tomografia 
pozytonowa  
– uruchomienie 
produkcji 
radiofarmaceutyku 
FDG w Polsce. 

 Finansowanie 
zakupów celem 
uruchomienia 
krajowej produkcji 
radiofarmaceutyku 
FDG. 

09 Stwierdzony stan – Ministerstwo Zdrowia  
Zadania w ramach NPZChN 

2007–2010  

Wydatki na zakup 
sprzętu do produkcji 
FDG  i roboty 
budowlane w kwocie 
ponad 24 mln złotych.  

Uczestnicy:   
 Centrum Onkologii 

w Bydgoszczy, 
 Centrum Onkologii  

w Gliwicach, 
 Uniwersytet 

Warszawski. 

Rozpoznanie 
potrzeb rzetelne 

 W zakładanych 
terminach nie 
doprowadzono  
do rozpoczęcia 
wytwarzania 
radiofarmaceutyków 
posiadających 
wymagane polskim 
prawem zezwolenia  
i pozwolenia.. 



10 Stwierdzony stan – Ministerstwo Zdrowia  
Rozmieszczenie 24 ośrodków PET, w których wykonywane są 
badania w ramach umowy z NFZ 

1.1. 

 

 

 
 

2 
 Spośród 27 pracowni  

PET w Polsce, w 24 
wykonywano badania 
finansowane przez NFZ. 

 Tylko w czterech 
stosowano 
radiofarmaceutyki 
dopuszczone do obrotu  
a wytworzone  
w podmiocie publicznym 
(CO w Gliwicach). 

Źródło: Opracowanie własne NIK . 



 
 Umowy umożliwiały 

rozliczanie 
i przekazanie 
środków publicznych 
tym jednostkom 
pomimo 
nierozpoczęcia 
produkcji 
radiofarmaceutyków 
umożliwiającej 
zaopatrywanie 
innych odbiorców. 

11 Stwierdzony stan – Ministerstwo Zdrowia  
Zadania w ramach NPZChN i realizacja celu 

 
 § 5 ust. 4 umowy 

zobowiązywał, by 
koszty zbycia 
wyprodukowanego 
radiofarmaceutyku 
FDG nie były wyższe 
od kosztów zbycia 
radiofarmaceutyku 
FDG produkowanego 
w ośrodkach poza 
granicami kraju.  

 

 

 

 
 

 
 Do końca 2011 r. 

nie osiągnięto celu, 
polegającego  
na zwiększeniu 
dostępności 
radiofarmaceutyku 
FDG dla ośrodków 
wykonujących 
diagnostykę  
z użyciem PET. 

 



12 Stwierdzony stan – Ministerstwo Zdrowia  
Nadzór Ministra Zdrowia nad Zadaniem NPZChN 

 

  Minister nie przeprowadził w podmiotach realizujących NPZChN 
kontroli postępów prac służących osiągnięciu celu Zadania, a jego 
działania nadzorcze ograniczone były  do analizy przekazywanych  
mu sprawozdań i oświadczeń.  

 Doraźnie i w ograniczonym zakresie Minister monitorował przebieg 
procesu realizacji Zadania i osiąganie założonych celów, 
a sprawozdania z realizacji NPZChN za lata 2011–2015 
nie przedstawiały rzetelnego obrazu sytuacji, gdyż można było 
z nich wynieść wrażenie, że Zadanie zostało zrealizowane w terminie.. 



1/5 rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji 

13 Stwierdzony stan – producenci radiofarmaceutyków 

4/5 wadliwe zabezpieczenie 
 organizacyjne (Uniwersytet Warszawski) 
 finansowe (CO w Kielcach) 
 projektowe (CO w Bydgoszczy i w Gliwicach) 



14 Stwierdzony stan – realizatorzy Zadania w ramach NPZChN 

 

 

 
 

2007 

• I ETAP 
• 2 mln zł na zakup aparatury do kontroli jakości FDG 

• Nierzetelne przygotowanie do realizacji inwestycji 
(zbyt optymistyczne planowanie) 

2010 
• Odstąpienie od realizacji programu 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
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2007 

• I ETAP 
• Zakup skanera PET i rozbudowa laboratorium FDG 
• 15 mln zł 

2010 

• II ETAP 
• Zakup syntezera, klimatyzacji, komory gorącej 
• 4,5 mln zł 

2016 

• Opóźnienia realizacji 
• Zwiększenie kosztów inwestycji o 4,5 mln zł  
• Uzyskanie zezwolenia i pozwolenia na FDG w latach 2015–2016 

Stwierdzony stan – realizatorzy Zadania w ramach NPZChN 

CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY 
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2007 

• I ETAP 
• Zakup skanera PET, zakup i modernizacja cyklotronu,  

rozbudowa laboratorium 
• 16,8 mln zł 

2010 

• II ETAP 
• Zakup dyspensera, moduł syntezy FDG i innych 
• 5,9 mln zł 

2014 

• Uzyskanie zezwolenia i pozwolenia z opóźnieniem (2012–2014) 
• Zwiększenie kosztów o 21 mln zł (pokryte w większości 

ze środków własnych) 

Stwierdzony stan – realizatorzy Zadania w ramach NPZChN 

CENTRUM ONKOLOGII W GLIWICACH 
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2010 
• Finansowanie m.in. z RPO dla Woj. Łódzkiego 
• 30,4 mln zł 

2013 

• Uruchomienie pracowni PET i zakładu produkcji 
z cyklotronem 

• Terminy prac dotrzymane 

2019 
• Brak zezwoleń i pozwoleń dla wytwarzanych 

radiofarmaceutyków 

Stwierdzony stan – szpitale samorządowe 

CENTRUM ONKOLOGII W ŁODZI 
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2007 

• Przystąpienie do NPZChN jako ośrodek satelitarny 
• 28 mln zł (w tym 5 mln zł Woj. Świętokrzyskie) 
• Zakup skanera PET i niektórych urządzeń do produkcji        
radiofarmaceutyków 

2012  

• Zmiana koncepcji organizacji produkcji 
• Nawiązanie współpracy z IASON 
• Rozpoczęcie produkcji z „materiałów” IASON 

2019 
• Niewykorzystany syntezer za 681,9 tys. zł 

Stwierdzony stan – szpitale samorządowe 

CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH 



19 Stwierdzony stan – podsumowanie  

• Zgodnie z umową – tylko zakupy 
inwestycyjne  

• Opóźnienia i przekroczenia kosztów 
Inwestycja  

• Opóźniony w CO Gliwice (2012, 2014)  
• Opóźniony w CO Bydgoszcz (2015, 2016),  

brak GMP 

Cel rzeczowy 
NPZChN  

zezwolenia  
i pozwolenia 

• Nieosiągnięty – tylko CO Gliwice sprzedawało  
innym ośrodkom 

• Koszty i ceny wyższe niż u konkurencji 

Cel ekonomiczny 
NPZChN 

CENTRA ONKOLOGII – UCZESTNICY NPZChN 



20 Stwierdzony stan – stosowanie niecertyfikowanych 
radiofarmaceutyków w badaniach PET finansowanych przez NFZ 

• Łódź – zgodnie z umową (2013) 
• Kielce – brak zamknięcia finansowego, brak 

środków na zakup własnego cyklotronu  
Inwestycja  

• Łódź – w terminie (2013) 
• Kielce – zmiana koncepcji, uzależnienie od 

cyklotronu IASON, brak samodzielnej produkcji 

Uruchomienie 
produkcji  

• Brak zezwoleń na wytwarzanie i pozwoleń  
na dopuszczenie do obrotu 

Zezwolenia  
i pozwolenia 

CENTRA ONKOLOGII SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW 



21 Stwierdzony stan – wytwarzanie radiofarmaceutyków PET  
w poszczególnych centrach onkologii 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  
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RAZEM NIE MNIEJ NIŻ  
295,2 MLN ZŁ 

Stwierdzony stan – stosowanie niecertyfikowanych 
radiofarmaceutyków w badaniach PET finansowanych przez NFZ 

 CO w Bydgoszczy wykonało co najmniej 41 650 badań, za które 
uzyskano z NFZ ponad 169,2 mln zł; 

 CO w Gliwicach wykonało co najmniej  14 771 badań, za które NFZ 
zapłacił ponad 61,6 mln zł; 

 CO w Kielcach wykonało co najmniej 12 531 badań, za które NFZ 
zapłacił ok. 46,1 mln zł; 

 CO w Łodzi wykonało co najmniej 5 151 badań, za które uzyskano 
z NFZ blisko 18,3 mln zł. 



23 Stwierdzony stan – stosowanie niecertyfikowanych 
radiofarmaceutyków w badaniach PET finansowanych przez NFZ 

 Stosowanie produktów leczniczych (radiofarmaceutyków), dla których 
nie uzyskano pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz których 
wytwarzanie nie jest objęte nadzorem Państwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej, może stwarzać ryzyko dla pacjenta, wynikające między 
innymi z braku podstaw do oceny wiarygodności wyników badań, 
wpływających bezpośrednio na decyzje o przebiegu dalszego leczenia.  

 Obowiązujące w Polsce przepisy regulujące udzielanie świadczeń 
medycznych i rynek farmaceutyczny, co do zasady nie przewidują 
możliwości stosowania produktów leczniczych na tzw. potrzeby własne 
podmiotów je produkujących z pominięciem uzyskania odpowiednich 
zezwoleń/pozwoleń. 



24 Ocena ogólna 

Środki publiczne przeznaczone przez Ministra Zdrowia  
(24,0 mln zł) i jednostki samorządu terytorialnego (8,9 mln zł) 
na uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków w Polsce  
nie zostały wydatkowane efektywnie, gdyż zakładane  
w projektach cele, a także oczekiwane ich rezultaty nie zostały 
osiągnięte. 



25 Ocena ogólna (1) 

Działania Ministra Zdrowia 
służące doprowadzeniu do 
uruchomienia produkcji 
radiofarmaceutyków,  
podjęte zostały na podstawie 
rzetelnego rozeznania 
zapotrzebowania  
i możliwości finansowania 
badań diagnostycznych PET 
ze środków publicznych. 

Także w czterech spośród pięciu 
podmiotów, które podjęły działania  
na rzecz wdrożenia produkcji 
radiofarmaceutyków stosowanych  
w badaniach PET, decyzje w tym zakresie 
poprzedzone zostały rzetelnym 
rozeznaniem zapotrzebowania na ten 
rodzaj świadczeń zdrowotnych, 
z uwzględnieniem spodziewanych 
korzyści i kosztów realizacji potrzebnych 
do przeprowadzenia inwestycji. 



26 Ocena ogólna (2) 

W czterech przypadkach działania mające na celu uruchomienie 
samodzielnego wytwarzania radiofarmaceutyków zostały niewłaściwie 
przygotowane i przeprowadzone.  
W konsekwencji: 
 przekroczono planowane terminy realizacji inwestycji, poniesiono 

nakłady wyższe od planowanych (CO w Bydgoszczy i CO w Gliwicach) 
lub  

 wystąpiła konieczność zmiany koncepcji organizacji procesu produkcji 
i zaangażowania do współpracy podmiotu prywatnego  
(CO w Kielcach i UW). 



27 Ocena ogólna (3) 

Minister Zdrowia doraźnie 
i w ograniczonym zakresie 
monitorował postęp prac 
wykonywanych 
w ramach realizacji 
Programu uruchomienia 
produkcji FDG. 

Minister nie wypracował spójnych zasad 
pozyskiwania informacji niezbędnych do 
dokonywania rzetelnej oceny postępów 
w realizacji celów Zadania i efektywności 
wydatkowania środków publicznych na 
powyższy cel.  
Ten sposób działania sprawił,  
że w wyznaczonym terminie (do końca 
2011 r.) nie osiągnięto celu polegającego 
na zwiększeniu dostępności 
radiofarmaceutyku FDG produkowanego 
przez realizatorów NPZChN. 



28 Ocena ogólna (4) 

Do zakończenia niniejszej 
kontroli tylko dwa 
podmioty  
(CO w Bydgoszczy i CO 
w Gliwicach) rozpoczęły 
– ale ze znacznym 
opóźnieniem w stosunku 
do pierwotnie 
planowanych terminów  
– samodzielną produkcję 
radiofarmaceutyków 
spełniających wszystkie 
wymogi w zakresie 
wytwarzania 
i stosowania 
w diagnostyce PET (choć 
tylko w odniesieniu  
do FDG). 

W wyniku rozwoju rynku 
dostawców opóźnienia 
w rozpoczęciu produkcji 
przez ośrodki publiczne 
nie wpłynęły 
niekorzystnie na podaż 
radiofarmaceutyków 
wykorzystywanych 
w badaniach PET. 

W dwóch kolejnych ośrodkach 
samodzielna produkcja 
radiofarmaceutyków i ich 
wykorzystywanie 
w działalności leczniczej 
odbywały się z naruszeniem 
obowiązujących w tym 
zakresie regulacji prawnych 
(CO w Kielcach i CO w Łodzi). 
Ośrodki państwowe, które 
uruchomiły produkcję FDG  
w ramach NPZChN nie 
osiągnęły także stawianego im 
w tym Programie celu 
ekonomicznego, jakim było 
uzyskanie „niższej ceny 
produkowanego FDG od 
sprowadzanego z  innych 
krajów”. 



29 Ocena ogólna (5) 

NIK negatywnie ocenia 
działania Ministra Zdrowia,  
w zakresie sprawowania, 
wynikającego z przyznanych mu 
kompetencji, nadzoru nad 
wytwarzaniem 
i stosowaniem 
radiofarmaceutyków przez 
skontrolowane centra onkologii 
oraz nad Głównym Inspektorem 
Farmaceutycznym. 

Nierzetelnie sprawowany nadzór ograniczył 
Ministrowi możliwość skutecznego 
zdiagnozowania i przeciwdziałania sytuacji, 
w której centra onkologii objęte niniejszą 
kontrolą wykorzystywały w działalności 
leczniczej wytwarzane przez siebie 
radiofarmaceutyki, dla których nie 
uzyskano zezwoleń na wytwarzanie oraz 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego, o których mowa 
w art. 3 i art. 38 Prawa farmaceutycznego. 



30 Wnioski – Minister Zdrowia  

Wprowadzenie przez Ministra Zdrowia systemowych 
rozwiązań ukierunkowanych na doprowadzenie  
do sytuacji, w której badania diagnostyczne pozytonowej 
tomografii emisyjnej przeprowadzane będą w sposób 
legalny, z zachowaniem praw pacjentów i w sposób 
zapewniający im bezpieczeństwo. 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Źródło: GE Healthcare Źródło: GE Healthcare  
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