
INFORMACJA  O SPOTKANIU 
 

Dnia 4 sierpnia 2014 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (Wydział 
Polityki Społecznej) miało miejsce spotkanie Pani Dyrektor Wydziału mgr inż. Małgorzaty 
Lechowicz, a przedstawicielami Okręgowej Izby Aptekarskiej w osobach: Prezes, mgr farm. 
Barbary Jękot, Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie farmacji aptecznej, mgr farm. Jerzego 
Jasińskiego oraz prawnika Izby Aptekarskiej.  
 
Podczas spotkania poruszono następujące tematy: 
• przestrzeganie przepisów Prawa Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi 
…– „odwrócony łańcuch obrotu produktami leczniczymi” i co się z tym wiąże; 
• stanem zaopatrzenia w produkty lecznicze aptek, w szczególności w leki refundowane; 
• koncentracja aptek; 
• prowadzenie niedozwolonej działalności reklamowej. 
 
I. Ustalono sposoby działania mające na celu zwiększenie efektywności kontroli WIF. 
Odwrócony  łańcuch obrotu produktami leczniczymi oraz stan zaopatrzenia w produkty 
lecznicze aptek, w szczególności w leki refundowane. 
 
W celu zwiększenia skuteczności kontroli zapobiegających odwróconemu łańcuchowi obrotu 
produktami leczniczymi, a tym samym zminimalizowaniu braków w zaopatrzeniu aptek w 
produkty lecznicze w szczególności leki refundowane, ustalono podjęcie następujących działań: 
– określenie – opisanie prze WIF we współpracy z Izbą Aptekarską i Konsultantem Wojewódzkim  
procesu (obszarów kontroli) obrotu produktami leczniczymi na linii producent–hurtownia–
apteka–pacjent wraz ze wskazaniem podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli i 
relacji między tymi podmiotami. 
 
Opracowanie przez WIF, zgodnie z przyjętym powyżej schematem, checklist, które będą 
wykorzystywane podczas kontroli aptek, określających szczegółowo co jest kontrolowane, jakie 
dokumenty będą potrzebne dla potwierdzenia oświadczeń składanych przez kierowników aptek. 
 
Wystąpienie WIF do trzech wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, działających na terenie 
województw, gdzie zarejestrowane są hurtownie farmaceutyczne, z prośbą o informację o ilości 
leków przekazywanych z hurtowni do aptek w województwie małopolskim. 
 
Ustalono listę najbardziej newralgicznych leków (refundowanych), którymi WIF zajmie się w 
pierwszej kolejności. 
 
W razie trudności w pozyskaniu w czasie kontroli materiału dowodowego od hurtowników 
wystosowane zostanie pismo go GIF w sprawie zacieśnienia współpracy między GIF a WIF 
włącznie z możliwością prowadzenia wspólnych kontroli. 
 
II. Działania WIF zapobiegające koncentracji aptek. 
 
Zgodnie z art. 99 Prawa farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
nie może otrzymać podmiot, który prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek 
ogólnodostępnych. 
 
Aktualnie WIF wszczął postepowanie w stosunku do podmiotu gospodarczego posiadającego 15 
aptek (co stanowi więcej niż 1%). W wyniku postępowania w pierwszej kolejności zostaną wydane 
decyzje nakazujące dostosowanie się do obowiązujących przepisów, a w przypadku ich 
niewykonania decyzje o cofnięciu zezwolenia. 



 
III. Zakaz reklamy aptek. 
 
W toku jest kilkanaście postępowań w zakresie niedozwolonej reklamy aptek oraz postępowanie 
dotyczące jednej z sieci aptek. 
 
Jak zaznacza WIF postepowania dotyczące reklamy aptek są długie, czasochłonne i 
skomplikowane ze względu na brak jasnych dowodów przedstawianych przez podmioty 
zgłaszające niedozwoloną reklamę oraz fakt, że w tych sprawach apteki są reprezentowane przez 
kancelarie prawnicze, których działania wydłużają i utrudniają postepowania. 
 
Należy również zauważyć, że możliwość kontrolowania apteki bez uprzedniego zawiadamiania o 
kontroli wprowadzona została prze nowelizację Ustawy Prawo Farmaceutyczne ogłoszonej w 
październiku 2013 r. Do tego okresu możliwość wejścia na kontrolę doraźną, np. w związku ze 
zgłoszeniem działalności reklamowej prowadzonej przez aptekę nie była możliwa, co czyniło 
kontrolę bezskuteczną. 
 

* * * 
 

W dniu 07 sierpnia 2014 r. odbyło się spotkanie w Wojewódzkim Inspektoracie 
Farmaceutycznym, w którym udział wzięli: Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia Ulz, Dyrektor 
Generalny GIF Krzysztof Pajączek, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Józef Łoś, Prawnik WIF 
Robert Piekarczyk, Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Barbara Jękot, Wiceprezes 
OIA w Krakowie Jerzy Jasiński, Prawnik OIA w Krakowie Katarzyna Jasińska. 
 
Spotkanie było efektem wcześniejszych spotkań Prezes OIA w Krakowie z Dyrektor Wydziału 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.  
 

Pani Minister Zofia Ulz zwróciła uwagę na właściwość Głównego Inspektoratu 
Farmaceutycznego w kwestii „odwróconego łańcucha dystrybucji” i poinformowała zebranych, 
że podjęte są odpowiednie działania w tym celu, ale na tym etapie prac Okręgowa Izba 
Aptekarska  nie będzie informowana o wynikach. 
 

Ustalono natomiast, że o każdej trudności w zamówieniu leków dla pacjenta, Okręgowa 
Izba Aptekarska będzie wysyłać informacje bezpośrednio do Głównego Inspektoratu 
Farmaceutycznego. 

 
W celu zwiększenia skuteczności inspekcji farmaceutycznej należy rozważyć rozszerzenie 

współpracy WIF z Urzędami Kontroli Skarbowej oraz zacieśnić współpracę z Głównym 
Inspektorem Farmaceutycznym i Okręgową Izbą Aptekarską. 
 
 
 

Prezes 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie 

 
mgr farm. Barbra Jękot 




