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Gorzów Wlkp. 11 września 2018r. 

WIFG.8520.4.3.2018 

D E C Y Z J A 

Na podstawie  99 ust. 2, 37ap ust. 1 pkt 2 w związku z art. 101 pkt 4 oraz z art. 65 

ust. 1, art. 68 ust. 1, art. 72 ust. 1 i 3, art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2,  

art. 88 ust. 5 pkt 5 i art. 96 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.), oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu 

z urzędu postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia znak: XXXXXXXXXX z dnia 

XXXXXXXXXXr. wydanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego  

w Gorzowie Wlkp. na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka „XXXXXXXXXX” 

w XXXXXXXXXX przy ul. XXXXXXXXXX na rzecz podmiotu XXXXXXXXXX Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością NIP XXXXXXXXXX z siedzibą  

w XXXXXXXXXX Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp. 

c o f a 

1. zezwolenie znak: XXXXXXXXXX z dnia XXXXXXXXXXr. wydane przez Lubuskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp. na prowadzenie 

apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka „XXXXXXXXXX” w XXXXXXXXXX przy ul. 

XXXXXXXXXX na rzecz podmiotu XXXXXXXXXX Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością NIP XXXXXXXXXX z siedzibą w XXXXXXXXXX, 

2. na podstawie art. 105 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego odmawia 

umorzenia postepowania opisanego w pkt 1  

 

U Z A S A D N I E N I E 

7 czerwca 2018r. do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęło 

pismo GIF znak NOH.070.35.2018.BW. z dnia 6 czerwca 2018r. dotyczące podejrzenia 

prowadzenia przez Aptekę XXXXXXXXXX mieszczącą się w XXXXXXXXXX przy  

ul. XXXXXXXXXX, prowadzonej przez podmiot XXXXXXXXXX sp. z o.o. z siedzibą  

w XXXXXXXXXX, tzw. procederu odwróconego łańcucha dystrybucji. Do pisma załączono 

Pismo Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. 

12 czerwca 2018r. przeprowadzono kontrolę doraźną we wskazanej aptece celem weryfikacji 

ustaleń poczynionych przez Urząd Celno-Skarbowy. 

20 czerwca 2018r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia 

zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka „XXXXXXXXXX” w 

XXXXXXXXXX przy ul. XXXXXXXXXX przez podmiot XXXXXXXXXX Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością NIP XXXXXXXXXX z siedzibą w XXXXXXXXXX. 

2 lipca 2018r. wezwano NEUCA S.A. o przedłożenie rejestru faktur VAT wystawionych na 

przedmiotową aptekę w postaci cyfrowej 

2 lipca 2018r. wezwano HURTAP S.A. o przedłożenie rejestru faktur VAT wystawionych na 

przedmiotową aptekę w postaci cyfrowej 
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03 lipca 2018r. wpłynęło pismo pełnomocnika strony wnoszące o sprecyzowanie przedmiotu 

postępowania poprzez wskazanie okoliczności faktycznych i konkretnych przesłanek 

prawem przepisanych rozważanych jako podstawa cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 

apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka „XXXXXXXXXX” w XXXXXXXXXX przy ul. 

XXXXXXXXXX. 

5 lipca 2018r. sprostowano pomyłkę pisarską dotyczącą pisma wysłanego do HURTAP S.A. 

12 lipca 2018r. NECUA S.A. przekazała stosowne zestawienia. 

13 lipca 2018r. do WIF wpłynęły zestawienia HURTAP S.A. 

13 lipca 2018r. włączono postanowieniem do sprawy protokół z kontroli doraźnej wraz z 

załącznikami. 

13 lipca 2018r. włączono postanowieniem do sprawy wykaz zrealizowanych zakupów w 

hurtowni BAYER sp. z o.o. oraz pisma Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we 

Wrocławiu. 

13 lipca 2018r. wezwano stronę do przedłożenia kopii faktur VAT, wyjaśnienia nie 

wprowadzania do systemu pełnej dokumentacji. 

31 lipca 2018r. wpłynęło pismo strony wraz z wnioskami dowodowymi. 

6 sierpnia 2018r. organ wezwał HURTAP S.A. do przedłożenia kopii potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem listów przewozowych dotyczących faktur w nim wymienionych. 

16 sierpnia 2018r. HURTAP S.A. poinformowała, że nie posiada listów przewozowych do 

faktur wymienionych w piśmie. 

22 sierpnia 2018r. postanowieniem organ włączył do postepowania wymienione w nich 

dokumenty oraz odmówił przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z zakresu 

rachunkowości. 

22 sierpnia 2018r. poinformowano stronę o zakończeniu postępowania administracyjnego w 

sprawie. 

28 sierpnia 2018r. wpłynęło pismo strony wraz z wnioskiem dowodowym. 

W oparciu o powyższe organ zważył, co następuje. 

Dnia 7 czerwca 2018r. do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 

wpłynęło pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczące prowadzenia przez 

podmiot XXXXXXXXXX sp. z o.o. prowadzącego aptekę ogólnodostępną o nazwie Apteka 

„XXXXXXXXXX” w XXXXXXXXXX przy ul. XXXXXXXXXX na podstawie zezwolenia 

XXXXXXXXXX z dnia XXXXXXXXXX wskazujące na podejrzenie uczestnictwa aptek 

należących` do przedsiębiorcy XXXXXXXXXX sp. z o.o. w odwróconym łańcuchu dostaw 

i sprzedaży hurtowej ilości produktów leczniczych w trybie doraźnym we wskazanej 

aptece. Wskazać należy, że z złączonego pisma Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-

Skarbowego we Wrocławiu wynika, że firma XXXXXXXXXX prowadziła w 2015r. odrębną 

ewidencję rachunkową w zakresie poniesionych kosztów nabycia leków i uzyskanych 

przychodów z ich sprzedaży dla poszczególnych aptek. Zasadą było, że przychody ze 

sprzedaży leków w aptekach były ewidencjonowane wyłącznie na podstawie dobowych 

raportów fiskalnych. Skutkiem, czego było przeprowadzenie kontroli W ramach kontroli 
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pozyskano faktury sprzedaży jak również zapotrzebowania lekarskie wystawiane m.in. przez 

XXXXXXXXXX prowadzone przez XXXXXXXXXX sp. z o.o. NIP XXXXXXXXXX, pobrano 

zestawienie dokumentów finansowych obrotu z wskazaną przychodnią- za okres od 

2018.01.18 do 2018.05.21 na kwotę 318966,30zł (zał. nr 13 do protokołu kontroli) 

i stwierdzono prowadzenie obrotu takimi produktami leczniczymi jak: Alvesco 160 aer., 

Berodual N, Clexane, Controloc 20,Fragmin, Entocort, Kreon, Pulmicort, Symbicort, Zoladex, 

Tegretol, Zypadhera, Insuman Rapid, Vimpat. W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, 

że zapotrzebowania są wystawiane przez placówkę uprawnioną oraz są podpisane przez 

osobę uprawnioną – lekarza medycyny. Zapotrzebowanie w aptece było podpisywane przez 

osobę uprawnioną i nanoszono datę przyjęcia zapotrzebowania. Stwierdzono, że data 

wystawienia zapotrzebowania pokrywa się z datą przyjęcia zapotrzebowania do realizacji. 

Apteka wystawiała fakturę sprzedaży dokładnie po 11-12 dniach od wystawienia 

zapotrzebowania i przyjęcia go do realizacji. Pobrano również rejestr obrotu lekiem Xarelto 

20 a 28tbl za okres od 2015.01.01. do 2018.06.12 (zał. od 3 do 6a do protokołu kontroli) 

wraz z wyszczególnionymi kontrahentami oraz Controloc (zał. 7 i 7a do protokołu kontroli). 

Pobrano również rejestr obrotu zakupu i sprzedaży apteki w postaci cyfrowej  za okres od 

2015r. do czerwca 2018r. 

W związku ze stwierdzeniem braku, wskazanych przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu 

Celno-Skarbowego we Wrocławiu, faktur VAT w rejestrze komputerowym apteki, 

zawiadomieniem z dnia 20 czerwca 2018r.  wszczęto postępowanie administracyjne w 

przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. W tym miejscu 

odnosząc się do pisma pełnomocnika strony z dnia 27 czerwca 2018r. wnoszącego 

sprecyzowanie przedmiotu niniejszego postepowania wskazać należy, że w protokole 

kontroli wskazano: „kontrola doraźna w związku z pismem Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego znak: NOH.070.35.2018.BW z dnia 06 czerwca 2018r. w sprawie 

podejrzenia prowadzenia tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji w aptece” zaś w 

zawiadomieniu precyzyjnie wskazano podstawy prawne wszczętego postępowania 

obejmujące tzw. „odwrócony łańcuch dystrybucji”. Tym samym w zakresie przedmiotu 

postępowania nie było wątpliwości. W trackie prowadzonego postępowania 

administracyjnego przeprowadzono analizę dokumentacji cyfrowej zakupu między apteką, a 

hurtowniami farmaceutycznymi HURTAP S.A., NEUCA S.A, Bayer sp. z o.o. 13 lipca 2018r. 

wezwano stronę do przedłożenia rzeczonych brakujących faktur VAT oraz zażądano 

wyjaśnień na wskazaną okoliczność.  

26 lipca 2018r. strona przedłożyła stosowną dokumentację wraz z wyjaśnieniami w 

szczególności dotyczącymi następujących faktur VAT: 

 103793/fv/gl/15 

 1357060/fv/gl/15 

 145309/fv/gl/15 

 166362/fv/gl/15 

strona wskazała, że wskazane faktury VAT nie zostały ujęte w oprogramowaniu aptecznym 

Kamsoft ponieważ nie dotyczyły jednej apteki, a kilku aptek, że zostały zaksięgowane w 

centrali firmy, ze względów technicznych. Oświadczono, że towar trafił do apteki 

bezpośrednio z hurtowni. Strona załączyła oświadczenie Dyrektora Oddziału Głogów Hurtap 

S.A. wskazujące, że towar był dostarczany do apteki przy pomocy transportu świadczonego 

przez Hurtownię Farmaceutyczną oddział Głogów. 
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W wskazanym powyżej piśmie oświadczono również, że towar z następujących faktur VAT 

był dostarczany do apteki w powyższy sposób: 

103793/FV/GL/15 

135760/FV/GL/15 

145309/FV/GL/15 

166362/FV/GL/15 

202628/FV/GL/15 

261264/FV/GL/15 

269722/FV/GL/16 

71028/FV/K/GL/15 

88273/FVK/GL/15 

Wskazane powyżej faktury VAT nie znajdują się w systemie informatycznym apteki, a 

dotyczą m.in. takich leków jak Xarelto. Strona we wskazanym piśmie załączyła również 

zapotrzebowania wystawiane przez: 

XXXXXXXXXX wraz z fakturami VAT zgodnie z załącznikiem 13 do kontroli obrót w okresie 

od 18.01.2018 do 21.05.2018 wynosił 318 966,30zł  

XXXXXXXXXX poradnia lekarska XXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXX NIP XXXXXXXXXX w 

2015r. na kwotę 330 149,00zł zgodnie z pismem 452000-CKK-51.070.2018.1 

Przychodnia XXXXXXXXXX ul. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, NIP XXXXXXXXXX w 

2015r. na kwotę 773,430,00zł zgodnie z pismem 452000-CKK-51.070.2018.1 

Analiza przedłożonych zapotrzebowań wystawianych przez XXXXXXXXXX poradnia 

lekarska XXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXX NIP XXXXXXXXXX wskazuje, że były to 

zapotrzebowania in blanco, w części dotyczącej Nazwy produktu leczniczego oraz ilości. 

Zapotrzebowania były wystawiane przez Kierownika przychodni lekarza medycyny. Na 

zapotrzebowaniu brakuje również takich elementów jak dane osoby upoważnionej do 

odbioru (leków) oraz dane oraz pieczątka osoby przyjmującej zapotrzebowanie do realizacji.  

W polu zapotrzebowania: Nazwa produktu leczniczego umieszczono adnotację o treści” 

Według dołączonego załącznika”. Wskazany załącznik to wydruk komputerowy pozbawiony 

pieczęci i podpisu upoważnionej do wystawienia zapotrzebowania, ale znajdują się na nim 

takie dane jak: nr faktury VAT oraz rodzaj i ilość produktów leczniczych. Po zapoznaniu się z 

dokumentem zapotrzebowania z dnia 20.01.2015r. organ zwraca uwagę, że 

prawdopodobnie wskazany załącznik został wytworzony przez sprzedawcę – czyli 

XXXXXXXXXX sp. z o.o. W opinii Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego świadczą o tym dwa fakty – pierwszy brak podpisu osoby wystawiającej 

zapotrzebowanie oraz umieszczenie na dokumencie numeru faktury VAT. W ocenie 

Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nie ma technicznej możliwości, 

aby osoba wystawiająca zapotrzebowanie lekarskie znała numer faktury VAT, na jakiej 

zostanie dokonana sprzedaż. Zapotrzebowanie jest oznaczone datą 20.01.2015, a faktura 

VAT 27.01.2015. W ocenie organu jest praktycznie niemożliwe żeby osoba wystawiająca 

zapotrzebowanie antycypowała z wyprzedzeniem 7 dniowym numer faktury VAT, na której 
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zostanie dokonana sprzedaż. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wskazuje 

również, że sam numer faktury do dokonania transakcji sprzedaży nie ma absolutnie 

znaczenia i żaden przepis Prawa farmaceutycznego nie obliguje strony zamawiającej do 

umieszczania numeru faktury zakupu na druku zamówienia (tu zapotrzebowania), ponieważ 

nie jest to możliwe do wykonania z technicznego punktu widzenia. Lubuski Wojewódzki 

Inspektor Farmaceutyczny zwraca również uwagę na różnicę jakości druku wystawionego 

zapotrzebowania, a załącznika. W ocenie organu zapotrzebowanie ma charakter ksera, 

jakość nie jest idealna natomiast załącznik wygląda jak by był świeżo wydrukowany z 

systemu komputerowego. Zaczernienie oraz jakość zastosowanej czcionki nie nosi 

charakteru utraty jakości spowodowanej skanowaniem/kserowaniem. Zapotrzebowania 

wystawiane przez XXXXXXXXXX poradnia lekarska mają identyczną formę. Lubuski 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ponadto sprawdził, czy wskazana przychodnia 

lekarska w okresie wystawiania zapotrzebowań lekarskich figurowała w rejestrze podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, który znajduje się na portalu https://rpwdl.csioz.gov.pl/ i 

jest prowadzony na podstawie Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm). W badanym okresie wskazana przychodnia nie występuje 

w rejestrze mimo, że na pieczęci znajduje się numer RPWDL XXXXXXXXXX. Wskazane 

zapotrzebowania były podpisywane przez lekarza XXXXXXXXXX pwz XXXXXXXXXX, która 

to zgodnie z rejestrem lekarzy prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską jest członkiem 

Bydgoskiej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy oraz posiada specjalizacje 

Choroby wewnętrzne st. I (2001-05-25, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej Do Spraw 

Resortowej Opieki Zdrowotnej) 

Choroby wewnętrzne (2009-11-16, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi) 

Brak zarejestrowania przychodni w odpowiednim rejestrze powoduje, że produkty lecznicze 

były zbywane do podmiotu nieuprawnionego na podstawie błędnie wystawionego 

zapotrzebowania lekarskiego, które powinno w chwili wystawienia spełnić wymogi 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i 

wyrobów medycznych dnia 18 października 2002 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1531) zgodnie z 

którym  

§ 6  

1. Zapotrzebowanie na zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zawiera:  

 1) dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej lub uprawnionej osoby fizycznej, 

zawierające:  

 a)  nazwę,  

 b)  imię i nazwisko w przypadku uprawnionej osoby fizycznej,  

 c)  adres,  

 d)  numer telefonu,  

 e)  numer NIP;  dane identyfikacyjne mogą być nanoszone za pomocą nadruku lub pieczęci;  

 2)  nazwę produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;  

 3)  postać farmaceutyczną;  

 4)  dawkę;  

 5)  wielkość opakowania;  

 6)  ilość;  

 7)  podpis i pieczątkę kierownika uprawnionej jednostki organizacyjnej lub uprawnionej 

osoby fizycznej. 

https://rpwdl.csioz.gov.pl/
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W ocenie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jakość wskazanych 

zapotrzebowań budzi zastrzeżenia ponieważ, lekarz, który podpisał wskazane 

zapotrzebowanie posiada znaczny dorobek zawodowy, również w administracji państwowej, 

zgodnie z rejestrem pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw 

Resortowej Opieki Zdrowotnej, a wskazana przychodnia nie była wpisana do odpowiedniego 

rejestru. W opinii organu w tym przypadku zachodzi podejrzenie co do autentyczności 

zapotrzebowania, a zgodnie z wskazanym powyżej rozporządzeniem  

 § 5 Odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może nastąpić, jeżeli:  

 1)  zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania; 

§ 2 3. Osoba realizująca zapotrzebowanie na produkty lecznicze lub wyroby medyczne, poza 

czynnościami, o których mowa w ust. 1, jest obowiązana przed ich wydaniem do:  

 1)  sprawdzenia prawidłowości wystawienia zapotrzebowania;  

 2)  umieszczenia na zapotrzebowaniu:  

 a)  pieczątki apteki,  

 b)  daty przyjęcia zapotrzebowania do realizacji,  

 c)  daty realizacji zapotrzebowania,  

 d)  swojego podpisu i pieczątki;  

 3)  wystawienia faktury zgodnie z odrębnymi przepisami;  

 4)  sprawdzenia, czy osoba, która zgłosiła się po odbiór produktów leczniczych lub 

wyrobów medycznych, została do tej czynności upoważniona w zapotrzebowaniu.  

 

Mając na uwadze art. 96.ust. 1 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu: Produkty lecznicze, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne są 

wydawane z apteki ogólnodostępnej przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego w 

ramach jego uprawnień zawodowych, oraz wskazane powyżej obowiązki osób realizujących 

receptę lub zapotrzebowanie, sporządzających lek recepturowy lub apteczny należy 

stwierdzić, że w tym przypadku zapotrzebowanie nie zostało zrealizowane przez osobę 

uprawnioną – technik farmaceutyczny lub farmaceutę, o czym świadczy brak dokonania 

odpowiednich adnotacji na zapotrzebowaniu przez osobę fachową, takich jak:  

 a)  pieczątki apteki,  b)  daty przyjęcia zapotrzebowania do realizacji,  c)  daty realizacji 

zapotrzebowania,  d)  swojego podpisu i pieczątki; 

Mając powyższe na uwadze, w ocenie organu, wskazane zapotrzebowania były realizowane 

poza terenem apteki, czyli placówką objętą zezwoleniem, a posiadane zezwolenie 

umożliwiało jedynie legalne nabywanie produktów leczniczych w hurtowniach 

farmaceutycznych. Takie postępowanie wyklucza przymiot posiadania rękojmi na 

prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. 
 

Zapotrzebowania wystawiane przez Przychodnię XXXXXXXXXX w XXXXXXXXXX NIP 

XXXXXXXXXX są wystawiane na formularzach przygotowanych w edytorze tekstu, 

naniesiono dane osoby wystawiającej – w tym przypadku pełnomocnika, wskazano odbiorcę 

upoważnionego do obioru towaru – specjalistycznego przewoźnika, na dokumencie brak 

podpisu i pieczęci osoby przyjmującej zapotrzebowanie – brak takiego pola na dokumencie. 

Co jest niezgodne z wyżej przytoczonymi przepisami rozporządzenia. Na fakturze VAT 

przyporządkowanej do zapotrzebowania widnieje numer zezwolenia XXXXXXXXXX który to 

dotyczy apteki o nazwie:” XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXX. Lubuski 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca uwagę na fakt, że na żadnym dokumencie 
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sygnowanym przez XXXXXXXXXX lub XXXXXXXXXX nie ma podpisu lub oznaczenia osoby 

uprawnionej do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi. Wskazane powyżej 

zapotrzebowania nie znajdowały się w aptece oraz wystawione na ich podstawie faktury VAT 

nie zostały wprowadzone do systemu apteki, na którym pracują osoby posiadające 

uprawnienia do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi. Ponadto na fakturach VAT nie 

oznaczono dokładnie towaru, Wskazano np. na fakturze VAT 10/2015/PF z dnia 

02.02.2015r. lek Xarelto 20mg tabl. powlekane bez podania ilości tabletek w opakowaniu, a 

w obrocie dostępne są dwa opakowania po 28tbl oraz po 14 tbl. Na wskazanej fakturze VAT 

przedmiotem obrotu jest Zoladex La 10,8mg, który spółka sprzedaje w cenie 1000zł netto, a 

w tym czasie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. cena 

wskazanego produktu leczniczego dla pacjenta wynosiła 844,42zł, tym samym spółka nie 

przestrzegała ceny urzędowej i osiągała wyższy zysk niż w przypadku sprzedaży leku do 

pacjenta. 

Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne: 

Art. 86. 1. Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione 

świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w ust. 2 

2. 1) wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych 

przepisach; 

Art. 90. Przy wykonywaniu w aptece czynności fachowych mogą być zatrudnieni wyłącznie 

farmaceuci i technicy farmaceutyczni w granicach ich uprawnień zawodowych. 

 

W ocenie organu sposób prowadzenia sprzedaży przez spółkę XXXXXXXXXX sp. z o.o. z 

pominięciem apteki ogólnodostępnej, mimo wskazywania numeru zezwolenia na fakturach 

VAT nie jest dopuszczony przez ustawę Prawo farmaceutyczne. W ocenie organu spółka 

wykorzystywała zezwolenia na prowadzenie aptek w celu pozyskania produktów leczniczych 

z hurtowni farmaceutycznych w tym deficytowych leków.   

Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzą 

apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, a nie przedsiębiorcy, które na te placówki 

posiadają zezwolenia. Ustawodawca w art. 88 ustawy Prawo farmaceutyczne jasno określił, 

kto jest uprawniony do prowadzenia obrotu lekami, jak również nadzorowania apteki oraz 

zobowiązał przedsiębiorcę do ustanowienia kierownika apteki, który jest odpowiedzialny za 

funkcjonowanie i nadzór nad placówką ochrony zdrowia, jaką jest apteka. W ocenie organu 

ze wskazanych powyżej dokumentów wynika, że kierownik apteki nie posiadał wiedzy o 

prowadzonym obrocie produktami leczniczymi z XXXXXXXXXX lub XXXXXXXXXX. W 

przedmiotowym postępowaniu, hurtowni farmaceutycznej Oddział Głogów Hurtap S.A. 

wskazujące, że towar był dostarczany do apteki, jednak po wezwaniu organu z dnia 

6.08.2018r. dyrektor Oddziału Głogów Hutap S.A. informuje, że do wskazanych faktur brak 

jest listów przewozowych, co w ocenie organu stawia w wątpliwość miejsce dostawy leków. 

Zgodnie z dyspozycją art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne Państwowa 

Inspekcja Farmaceutyczna, zwana dalej „Inspekcją Farmaceutyczną”, sprawuje nadzór nad 

jakością, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, z wyłączeniem 

produktów leczniczych weterynaryjnych. Nie wprowadzanie faktur VAT do systemu 

komputerowego uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnej kontroli apteki w zakresie 

prowadzenia obrotu produktami leczniczymi. Dowodem jest protokół kontroli  doraźna 

przeprowadzona w dniu 12 czerwca 2018r. znak WIFZ.8521.2.17.2018 w trakcie której, 

inspektor farmaceutyczny nie odnalazł wskazanych przez Urząd Celno-Skarbowy faktur 
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VAT, co zostało odnotowane w protokole, tym samym zostało utrudnione postępowanie 

kontrolne. Z praktyki organu wynika, że brak ewidencjonowania dokumentów sprzedaży w 

systemie aptecznym dotyczy wyłącznie podmiotów biorących udział w procederze tzw. 

odwróconego łańcucha dystrybucji. Brak ewidencji faktur VAT w aptece ma uwiarygodnić 

aptekę i zagwarantować jej dalsze funkcjonowanie. Organ wskazuje, że łączna kwota 

niewprowadzonych faktur VAT w 2015r. dotyczy około 1,1mln zł. , odnośnie kolejnych lat 

organ nie posiada wiedzy ponieważ kontrola prowadzona przez Dolnośląski Urząd Celno-

Skarbowy we Wrocławiu dotyczyła wyłącznie roku 2015r. Powyższe działanie strony 

naruszyło również przepis § 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 

października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. Nr 187, 

poz. 1565), z którego wynika, że apteka prowadzi w szczególności dokumentację: 

1) zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami albowiem wydawane były produkty lecznicze bez przepisu lekarza, tj. recept. 

Poza nie dozwoloną sprzedażą produktów leczniczych, apteka nie prowadziła należycie 

dokumentacji zakupu i sprzedaży produktów leczniczych, co przejawiało się zarówno w 

niewłaściwie wprowadzanych danych z faktur do systemu apteki oraz niewprowadzania 

dokonanego obrotu. 

Z zebranej dokumentacji wynika, że strona w sposób profesjonalny zaczęła zaopatrywać 

XXXXXXXXXX w 2018r. Przedłożone zapotrzebowania oraz faktury VAT posiadają wszelkie 

wymagane podpisy oraz dane.  

Tym samym twierdzenia i stanowisko strony, zaprezentowane w piśmie z dnia 26 lipca 

2018r., nie znajdują oparcia ani w ustalonym stanie faktycznym ani w powołanych wyżej 

przepisach prawa. 

Odnosząc się do pisma strony z dnia 21 sierpnia 2018r. zawierającego wniosek dowodowy 

organ wskazuje, że jego przeprowadzenie nie zmienia oceny okoliczności niniejszej sprawy i 

nie doprowadziłoby do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności isotnych w sprawie. 

Mając powyższe na uwadze Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stwierdza, że 

przedsiębiorca XXXXXXXXXX sp. z o.o. nie daje należytej rękojmi prowadzenia aptek w tym 

również apteki „Krośnieńskiej”, XXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXX prowadzonej na podstawie 

zezwolenia XXXXXXXXXX   

Wskazać należy, że godnie z art. 65 ust. 1 ustawy  Prawo farmaceutyczne, obrót produktami 

leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie. Ustawa - 

Prawo farmaceutyczne przewiduje dwie formy prowadzenia obrotu produktami leczniczymi: 

detaliczny i hurtowy. Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy, obrót detaliczny produktami leczniczymi 

prowadzony jest w aptekach ogólnodostępnych, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, art. 70 

ust. 1 i art. 71 ust. 1. 

Ustawa - Prawo farmaceutyczne - w art. 72 ust. 3 - definiuje obrót hurtowy jako wszelkie 

działanie polegające na zaopatrywaniu się, przechowywaniu, dostarczaniu lub 

eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, będących 

własnością podmiotu dokonującego tych czynności albo innego uprawnionego podmiotu, 

posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pozwolenie, o którym 
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mowa w art. 3 ust. 2, prowadzone z wytwórcami lub importerami w zakresie wytwarzanych 

lub importowanych przez nich produktów leczniczych, lub z przedsiębiorcami zajmującymi 

się obrotem hurtowym, lub z aptekami lub zakładami leczniczymi dla zwierząt, lub z innymi 

upoważnionymi podmiotami, z wyłączeniem bezpośredniego zaopatrywania ludności. 

Obrót hurtowy produktami leczniczymi ma miejsce m.in. wtedy, gdy ich nabywcą jest 

którykolwiek z podmiotów wymienionych w art. 72 ust. 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne. 

Art. 72 ust. 1 Prawa farmaceutycznego stanowi, że obrót hurtowy produktami leczniczymi, z 

zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, mogą prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne. Zgodnie z 

art. 74 ust. 1 ustawy, podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni 

farmaceutycznej wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.  

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której 

osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w ust. 

2. Użyte w art. 86 ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne sformułowanie "w szczególności" 

należy wiązać z treścią art. 86 ust. 9, zgodnie z którym Minister Zdrowia może określić (w 

fakultatywnym rozporządzeniu) inne rodzaje działalności aptek niż wskazane w art. 86 ust. 2 

- 5 i 8. 

W związku z faktem, iż decyzją kierownictwa resortu zdrowia takie rozporządzenie nie 

zostało wydane, nie ma też podstaw do innych działalności apteki niż wyżej wskazane. 

Innymi słowy art. 86 ust. 2 - 5 i 8 (z uwzględnieniem art. 72 ust. 5) ustawy - Prawo 

farmaceutyczne stanowi numerus clausus usług jakie świadczyć mogą apteki. 

Mając powyższe na uwadze podkreślić należy, że w aptece ogólnodostępnej nie może być 

prowadzona działalność inna niż określona w art. 86 ust. 2, 5 i 8 ustawy - Prawo 

farmaceutyczne.  

Zwrócić należy uwagę na art. 96 ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym 

produkty lecznicze i wyroby medyczne wydawane są z apteki ogólnodostępnej przez 

farmaceutę lub technika farmaceutycznego w ramach jego uprawnień zawodowych: 

1) na podstawie recepty; 

2) bez recepty; 

3) na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Apteka ogólnodostępna jest uprawniona do wydawania produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych wyłącznie w trybie określonym w art. 96 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne. 

Dokonywanie przez przedsiębiorcę z pominięciem apteki sprzedaży produktów leczniczych 

do przychodni i NZOZ na podstawie zapotrzebowań budzących wątpliwości formalne stanowi 

naruszenie ww. przepisów. 

Zaznaczenia wymaga, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.10.2002 r. w sprawie 

wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016r., poz. 

493) w §2 ust. 3 określa, że osoba realizująca zapotrzebowanie na produkty lecznicze lub 

wyroby medyczne, poza czynnościami, o których mowa w ust. 1, jest obowiązana przed ich 

wydaniem do sprawdzenia prawidłowości wystawienia zapotrzebowania.  Tym samym 

potwierdzenie znajduje fakt, że zapotrzebowanie musi trafić do osoby posiadającej stosowne 

uprawnienia zawodowe świadczącej usługi w aptece. W przedmiotowej sprawie w roku 

2015r. brak jest potwierdzenia wskazanych w przepisach czynności jak również brak jest 

odpowiedniej dokumentacji w aptece. 

 

Zgodnie z art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, organ zezwalający cofa 

zezwolenie w przypadku, gdy przedsiębiorca przesłał spełniać warunki określone przepisami 
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prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu. 

Artykuł 101 pkt 4 ww. ustawy stanowi, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmawia 

udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, gdy wnioskodawca nie daje 

rękojmi należytego prowadzenia apteki. Tę rękojmię podmiot prowadzący aptekę powinien 

również posiadać przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwie 

realizowanie zapotrzebowań w siedzibie spółki z pominięciem osób prawnie upoważnionych, 

ukrywanie sprzedaży w systemach aptecznych narusza podstawowe zasady prowadzenia 

apteki i powoduje utratę przesłanki rękojmiowej. 

 

W tym miejscu wskazać należy na treść, obowiązującego od 18 kwietnia 2018r., przepisu art. 

96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z nim zapotrzebowanie zawiera 

następujące informacje: dane identyfikacyjne podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

które mogą być nanoszone za pomocą nadruku albo pieczątki, zawierające: 

a) nazwę, 

b) adres, 

c) numer telefonu, 

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

W uzasadnieniu projektu do wprowadzonych zmian podano, że w zmienianym art. 96 ustawy 

nowelizowanej proponuje się dodać dodatkowe ustępy odnoszące się do zapotrzebowań, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3 omawianego artykułu. W przepisach tych określono katalog 

danych koniecznych do zawarcia w zapotrzebowaniu i w tym względzie zastąpiono 

dotychczasowy przepis art. 96a ust. 10 ustawy nowelizowanej. W związku z tym, iż ww. 

zapotrzebowania są wykorzystywane do pozyskiwania z aptek deficytowych produktów 

leczniczych, które są następnie wywożone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, należało 

doprecyzować, co powinno zawierać zapotrzebowanie, tak aby spełniało swój cel, jakim jest 

zaopatrzenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą na potrzeby pacjentów. 

Nowa treść zapotrzebowania ma określać m.in. informację o kolejnym numerze 

zapotrzebowania wystawionego przez dany podmiot wykonujący działalność leczniczą. 

Informacja ta pozwoli farmaceucie ocenić, jaką ilość zapotrzebowań wystawił podmiot 

leczniczy, a ich duża ilość może wskazywać na zamiar wykorzystania ich w celach 

pozamedycznych. Ponadto zapotrzebowanie będzie zawierać szczegółowe dane 

dotyczące zarówno podmiotu leczniczego, w którym zapotrzebowanie zostało 

wystawione, kierownika tego podmiotu, jak i lekarza, który zapotrzebowanie podpisał. 

Obowiązująca zmiana potwierdza niezbicie, że zapotrzebowanie ma służyć pacjentowi 

zakładu leczniczego a nie jego innym interesom. 

 

Wyznaczony przez ustawę i przepisy wykonawcze zakres zadań dla podmiotów zajmujących 

się działalnością reglamentowaną stanowi granicę poza którą nie powinno się wykraczać, 

aby nie narazić się na zarzut, że dany podmiot przekraczając tę granicę dopuszcza się 

działań nielegalnych. 

W przedmiotowej sprawie, w sposób nie budzący wątpliwości organ wykazał, iż strona 

prowadząc aptekę ogólnodostępną dopuściła się naruszenia powołanych wyżej przepisów 

Prawa farmaceutycznego, przez co utraciła przymiot dawania rękojmi należytego 

prowadzenia apteki. 

W tym miejscu można powołać pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 

26 lutego 2015 roku sygn. akt II GSK 2070/13, gdzie wskazuje, że do utraty tej rękojmi może 

dojść w czasie prowadzenia działalności między innymi na skutek naruszenia przepisów 
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ustawy – Prawo farmaceutyczne, między innymi poprzez sprzedaż produktów leczniczych do 

hurtowni, która była działaniem niezgodnym z udzielonym stronie skarżącej zezwoleniem. 

Dokonywanie sprzedaży produktów leczniczych do podmiotów nieuprawnionych stanowi 

naruszenie art. 86 ust. 1, 2 i 8 ustawy. Apteka ogólnodostępna jest uprawniona do 

wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych wyłącznie w trybie art. 96 ust. 1 

ustawy. NSA podkreślił, że skoro strona skarżąca prowadziła niedozwoloną sprzedaż na 

dużą skalę, to uzasadnia uznanie, iż nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki. 

Naczelny Sąd Administracyjny kilkakrotnie stwierdzał, iż orzecznictwo dotyczące 

poszczególnych zawodów, w których wymagana jest rękojmia prawidłowego wykonywania 

zawodu, znajduje zastosowanie ogólnie do pojęcia "rękojmi", z uwzględnieniem cech 

szczególnych danego zawodu (chodzi nie tylko o wiedzę i wysokie kwalifikacje, ale o 

sumienność i rzetelność). 

Przez "dawanie rękojmi" - z uwagi na wyodrębnioną inną niż kwalifikacje zawodowe 

przesłankę - należy rozumieć całość cech, zdarzeń i okoliczności dotyczących wykonywania 

danego zawodu, składających się na jego wizerunek jako zawodu zaufania publicznego. Na 

pojęcie rękojmi składają się takie cechy, jak: szlachetność, prawość, uczciwość osoby 

wykonującej ten zawód. 

Pojęcie rękojmi jest zdefiniowane w słownikach języka polskiego jako "uroczyste poręczenie, 

zagwarantowanie, zapewnienie czegoś". Na rękojmię składają się dwa elementy: cechy 

charakteru i dotychczasowe zachowanie kandydata do danego zawodu. 

"Przez rękojmię należy uważać taki zespół cech osobistych charakteru i zachowań 

składających się na wizerunek osoby zaufania publicznego, na której nie ciążą żadne 

zarzuty, podważające jej wiarygodność. Przy rękojmi w grę wchodzi przesłanka prawna 

podlegająca ocenie, tym niemniej ocena ta nie może być dowolna, w każdym przypadku 

musi opierać się na ustalonych faktach i ocena ta podlega kontroli sądowo-administracyjnej - 

co do jej zgodności z prawem". 

Każde podejrzenie nierzetelności w wykonywaniu czynności zawodowych uprawnia do 

stwierdzenia, że kandydat do zawodu nie spełnia warunku rękojmi należytego wykonywania 

tego zawodu. 

Mając na uwadze definicję rękojmi wskazaną przez sądy należy stwierdzić,   że 

przedsiębiorca samodzielnie w 2015r. zaopatrywał w leki deficytowe NZOZ oraz przychodnię 

lekarską.  ocenie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego personel 

apteki, w tym kierownik oraz magistrowie nie posiadali świadomość brania udziału w tzw. 

odwróconym łańcuchu dystrybucji realizowanym do wskazanych powyżej przychodni 

lekarskich.  

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie zebranego materiału 

dowodowego stwierdza, że wskazany przedsiębiorca nie daje rękojmi należytego 

prowadzenia apteki.  

Zgodnie z przepisem art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 

sprzedaż leków pacjentom, czyli obrót detaliczny produktami leczniczymi może być 

prowadzony wyłącznie w aptekach ogólnodostępnych, punktach aptecznych i placówkach 

obrotu pozaaptecznego, o których mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy. 

Na mocy art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne dopuszcza 

się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży 

produktów leczniczych. Tym samym należy stwierdzić, że sprzedaż produktów leczniczych 

może być dokonana wyłącznie w aptece. 
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W ocenie organu, przymiot posiadania rękojmi wyklucza działania niezgodne z literą prawa. 

W tej konkretnej sprawie, apteka dokonywała sprzedaży produktów leczniczych do podmiotu 

leczniczego z pominięciem personelu fachowego, a także wymogów jakie są stawiane 

zapotrzebowaniu – brak określenia produktów leczniczych, czy brak pieczęci i podpisu osoby 

przyjmującej zapotrzebowanie do realizacji. W niniejszej sprawie zachodzi również pytanie 

kto zamawiał wskazane produkty lecznicze, ponieważ w trakcie kontroli stwierdzono brak 

zapotrzebowań w aptce, kierownik nie miał w ocenie organu wypełnienia swoich kompetencji 

wskazanych w art. 88. pkt 5 ustęp 5, który jasno wskazuje osobę uprawnioną do 

dokonywania zakupów leków w hurtowniach farmaceutycznych w imieniu przedsiębiorcy 

legitymującego się zezwoleniem na prowadzenie apteki.  Sąd wskazał, że rękojmia cechuje 

się m.in. szlachetnością, prawością oraz uczciwością, a w ocenie Lubuskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego sprzedaż leków deficytowych na kwotę 

ponad 700 tys. zł na podstawie wybrakowanych zapotrzebowań, przez osoby nieuprawnione 

do prowadzenia detalicznego obrotu lekami o statusie dostępności Rp. nie mieści się w 

przedmiotowym pojęciu. Ponadto sąd stwierdził, że podejrzenie braku rzetelności jest 

wystarczającą przesłanką pozbawiająca podmiot przymiotu rękojmi. W ocenie organu 

dokonanie sprzedaży leków na podstawie wadliwych zapotrzebowań nie mieści się w pojęciu 

rzetelności. 

W ocenie WSA (wyrok z dnia 19 grudnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1868/11)  w Warszawie 

osoba prowadząca wadliwie aptekę nie daje gwarancji prowadzenia kolejnej (nowej) apteki 

zgodnie z przepisami prawa. Twierdzenie o wadliwości oparto na wynikach kontroli 

przeprowadzonej przez organ nadzoru. Stwierdzenie istnienia rękojmi lub jej braku jest 

kwestią oceny dokonywanej w oparciu o informacje na temat predyspozycji, cech i 

dotychczasowego zachowania się zainteresowanego, przy uwzględnieniu charakteru 

działalności zawodowej. Przesłanka utraty rękojmi - naruszenie prawa i określonych 

warunków dotyczących prowadzenia apteki. Zdaniem NSA wystarczającym powodem 

cofnięcia zezwolenia jest brak rękojmi. 

Reasumując należy stwierdzić, że nawet każde podejrzenie nierzetelności w prowadzeniu 

apteki uprawnia do stwierdzenia, że osoba prowadząca aptekę nie daje rękojmi należytego 

prowadzenia tejże apteki. 

W tym miejscu należy podkreślić, że ocena rękojmi należytego wykonywania zawodu 

dokonywania jest w trybie przepisu k.p.a., tym samym "nie może być dowolna, w każdym 

wypadku musi opierać się na ustalonych faktach i (...) podlega kontroli sądowo-

administracyjnej co do jej zgodności z prawem” (wyrok SN z 4 listopada 1998 r. III RN 

84/98). 

W ocenie organu sprzedaż do podmiotu nieuprawnionego produktów leczniczych pozbawiła 

podmiot rękojmi, jak również realizowanie sprzedaży do podmiotów uprawnionych ,jednak 

których działalność wyklucza stosowanie tych leków w prowadzonej praktyce  pozbawia 

podmiot prowadzący aptekę rękojmi. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca 

uwagę, że rękojmia nie jest wymagana do prowadzenia działalności gospodarczej, jednak 

ustawodawca wskazał, że przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na 

prowadzeniu apteki musi spełniać wyższe standardy moralne po przez posiadanie rękojmi. 

Rękojmia ma zagwarantować pacjentowi, choremu bezpieczeństwo, jest przyrzeczeniem 

służebnej  roli apteki jako palcówki ochrony zdrowia tym samym rękojmia w ocenie organu 

wprost wpisuje się w stwierdzenie, że nie wszystko, co jest legalne jest dozwolone. Rękojmia 

ma zabezpieczyć rynek, przed omijaniem prawa oraz pomijaniem zasad etyki. W 

prowadzonej sprawie Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca uwagę, że 

pojęcie odwróconego łańcucha dystrybucji w 2015r. było już w środowisku farmaceutów 

ukonstytuowane.   
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  w wyroku z dn. 19 lipca 2012r., sygn. VI 

SA/Wa 711/12 (orzeczenie w tej sprawie dotyczyło cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej) stwierdził, że  konsekwencją stosowania „odwróconego łańcucha 

dostaw” leków jest występujące na tym rynku (produktów leczniczych) zagrożenie dla życia i 

zdrowia ludzkiego. Przekonanie takie sąd w przedmiotowej sprawie wyniósł na podstawie 

zleconej przez organy nadzoru farmaceutycznego w ramach postępowania 

administracyjnego opinii krajowych konsultantów z poszczególnych dziedzin ochrony 

zdrowia. Jest bowiem rzeczą niepodlegającą polemice, że stosowanie mechanizmu 

„odwróconego łańcucha dystrybucji” wywiera wpływ na obrót (i poziom obrotu) lekami, czego 

najbardziej dotkliwą społeczną konsekwencją jest wywożenie leków zagranicę w ramach 

wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów. 

W przedmiotowej sprawie należy uwzględnić stanowisko Naczelnego Sądu 

Administracyjnego przedstawione w wyroku z dnia 12.02.2014r. sygnatura akt II GSK 

1923/12 –(…) odpowiedzialność na gruncie art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f. jest odpowiedzialnością 

przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie, a nie odpowiedzialnością osób wykonujących 

różne funkcje związane z prowadzeniem apteki ogólnodostępnej. Apteka ogólnodostępna 

może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. 

Do wniosku należy dołączyć, między innymi imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego 

za prowadzenie apteki oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów. 

W opinii Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przyzwolenie ze strony 

organu  na świadome łamanie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne w celu osiągnięcia 

zysku ekonomicznego, nie stosowanie cen urzędowych, będzie stać w sprzeczności z ideą 

państwa oraz współżycia społecznego, co może również doprowadzić do tzw. martwego 

prawa, które będzie obowiązujące, ale nie przestrzegane. Prawo farmaceutyczne 

zdefiniowało aptekę jako placówkę ochrony zdrowia publicznego, w której uprawnione osoby 

świadczą usługi farmaceutyczne i jasno wskazuje rolę społeczną apteki. Rynek obrotu 

produktami leczniczymi w Polsce jest regulowany w celu zapewnienia produktu leczniczego 

pacjentowi w odpowiedniej ilości, dawce, jakości oraz cenie. Na społeczny efekt regulacji 

zawartej w ustawie Prawo farmaceutyczne oraz ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, które to gwarantują obywatelowi dostęp do leku w m.in. dobrej cenie pracuje 

szereg urzędów, których zadaniem jest m.in. wynegocjowanie najkorzystniejszych cen na 

produkty lecznicze dla polskiego pacjenta. Art. 12 ww. ustawy obliguje Ministra Zdrowia do 

uzyskania jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków 

publicznych, wydając decyzję administracyjną o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej 

ceny zbytu. W przypadku uczestnictwa w tzw. procederze odwróconego łańcucha 

dystrybucji, przedsiębiorca korzysta z efektów pracy Ministra Zdrowia, który to 

obwieszczeniem w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ustala ceny zbytu 

produktów leczniczych. Strona odsprzedawała leki umieszczone ww. obwieszczeniu Ministra 

Zdrowia do hurtowni farmaceutycznych pozbawiając tym samym pacjenta, który powinien 

być beneficjentem wypracowanych cen produktów leczniczych, dostępu do leków. Mając 

powyższe na uwadze należy stwierdzić, że sankcja polegająca na cofnięciu zezwolenia na 

prowadzenia apteki ogólnodostępnej jest adekwatna do popełnionego czynu i jest zgodna z 

ustawą Prawo farmaceutyczne, co wielokrotnie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, i 

w opinii Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego leży w interesie 

społecznym.  

O d m o w a    u m o r z e n i a 
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Strona złożyła wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. 

Zgodnie z art. 105 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 

bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. 

Przepis ten wiąże bezprzedmiotowość postępowania z brakiem któregoś z elementów 

materialnego stosunku prawnego, co w konsekwencji powoduje niemożność rozstrzygnięcia 

sprawy co do jej istoty. Decyzja o umorzeniu postępowania zapada więc w sytuacji gdy 

przyznanie określonego uprawnienia stało się zbędne lub organ administracji stwierdził 

oczywisty brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy.  

W świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego bezprzedmiotowość 

postępowania rozumiana jest jako brak przedmiotu postępowania. Tym przedmiotem jest zaś 

konkretna sprawa, w której organ administracji publicznej jest władny i jednocześnie 

zobowiązany rozstrzygnąć na podstawie przepisów prawa materialnego o uprawnieniach lub 

obowiązkach indywidualnego podmiotu. Umorzenie postępowania następuje w 

szczególności, gdy organ stwierdzi oczywisty brak podstaw prawnych i faktycznych do 

merytorycznego rozpatrzenia sprawy. 

 Bezprzedmiotowość, o której mowa w przepisie art. 105 § 1 k.p.a. należy rozumieć 

jako brak przedmiotu postępowania administracyjnego, a więc sprawy administracyjnej w 

rozumieniu art. 1 pkt 1 k.p.a., czyli indywidualnej sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji 

administracyjnej, przez umocowany do tego organ. Dla spełnienia dyspozycji ww. przepisu 

niezbędny jest zatem brak w danej sprawie jednego z konstytutywnych elementów sprawy 

administracyjnej. W związku z tym należy uznać, że postępowanie administracyjne staje się 

bezprzedmiotowe, gdy sprawa, która miała być załatwiona w drodze decyzji albo nie miała 

charakteru sprawy administracyjnej jeszcze przed datą wszczęcia postępowania, albo 

utraciła charakter sprawy administracyjnej w toku postępowania administracyjnego. W 

pierwszym przypadku postępowanie stało się bezprzedmiotowe, bowiem przyczyna 

bezprzedmiotowości została wykryta w toku postępowania, w drugim natomiast dlatego, że 

przyczyna bezprzedmiotowości pojawiła się po wszczęciu postępowania, a przed jego 

zakończeniem. 

Wskazać należy, że strona dokonywała sprzedaży produktów leczniczych do podmiotów 

nieuprawnionych i w wyniku czego doszło do utraty rękojmi należytego prowadzenia apteki 

pod nazwą XXXXXXXXXX w XXXXXXXXXX  ul. XXXXXXXXXX.  

Podkreślenia wymaga, co wykazano wcześniej, a judykatura to potwierdza, że warunek 

rękojmi należytego prowadzenia apteki istnieć musi nie tylko w chwili udzielania zezwolenia 

na prowadzenie apteki ale musi trwać przez cały okres prowadzenia tego rodzaju 

działalności. Do utraty tej rękojmi może dojść w czasie prowadzenia działalności między 

innymi na skutek naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo 

farmaceutyczne;  odpowiedzialność na gruncie art. 37 ap ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo 

farmaceutyczne jest odpowiedzialnością przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie, a nie 

odpowiedzialnością osób wykonujących różne funkcje związane z prowadzeniem apteki 

ogólnodostępnej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z 

dnia 27 lipca 2016r., sygn. akt VI SA/Wa 132/16). 

Istnieją zatem podstawy do stwierdzenia przedmiotu postępowania na dzień orzekania w 

przedmiotowej sprawie. 

 

P o u c z e n i e :  
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Od decyzji niniejszej służy Stronie, na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 

k.p.a., odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, za pośrednictwem 

Lubuskiego  Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp., w terminie 

czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. 

Jednocześnie stosownie do art. 127a K.p.a. Lubuski Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny informuje, że w stosunku do niniejszej decyzji przysługuje prawo zrzeczenia 

się odwołania w formie oświadczenia składanego Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Farmaceutycznemu oraz, że z dniem doręczenia Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Farmaceutycznemu tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 

się ostateczna i prawomocna. 

 

 

Otrzymuje: 

pełnomocnik XXXXXXXXXX Sp. z o.o. z siedzibą w XXXXXXXXXX 

1. aa. 


