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W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lutego 2018 r., znak ZSS.422.1 I, dotyczące 

przeprowadzania szczepień  ochronnych przy użyciu produktów leczniczych, które powinny 

zostać  zutylizowane, Główny Inspektor Farmaceutyczny uprzejmie informuje, co następuje: 
I 

Informacje przekazane przez wzmiankowany w Pana piśmie artykuł  zamieszczony w 

„Dzienniku Gazecie Prawnej" wymagają  uściślenia. Kontrole inspekcji farmaceutycznej, na 
I 

wniosek inspekcji sanitarnej, rutynowo monitorującej sytuację  po kataklizmach, trwały od 
I 

października 2017 r. w kilku województwach, w punktach szczepień  dotkniętych awarią  
I 

prądu. Jedynie w województwie lubuskim doszło do sytuacji, w której 448 pacjentom podano 

produkty lecznicze wyłączone z tzw. "zimnego łańcucha", zanim zostały zabezpieczone 

przez inspekcję  sanitarną  i przed decyzją  utylizacyjną  Luubuskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Farmaceutycznego. W pozostałych województwach, na podstawie danych 

uzyskanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, służby inspekcyjne nie 

zarejestro+ly tego rodzaju incydentów. 

W świetle art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211; dalej: „u.p.f."), w razie stwierdzenia naruszenia 

wymagań  oriotyczących jakości produktu leczniczego znajdującego się  u podmiotu 

wykonującego działalność  leczniczą, wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje w 

drodze decyzji zniszczenie produktu leczniczego na koszt podmiotu. 
I 

Z kolei, zgodnie z art. 112 ust. 2 u.p.f., w sprawach związanych z wykonywaniem 

zadań  i kompetencji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznego, organem pierwszej instancji 

jest wojewódzki inspektor farmaceutyczny, Główny Inspektor Farmaceutyczny jest zaś  
organem odWoławczym. 

Ponadto, organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w tym Główny Inspektor 

Farmaceutyczny, co do zasady nie są  uprawnione do przeprowadzania kontroli / inspekcji 

u podmiotów wykonujących działalność  leczniczą. Wyjątek w tym zakresie stanowi art. 120b 
I 



u.p.f., zgodnie z którym w razie uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy nie 

odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom, wojewódzki inspektor farmaceutyczny ma 

prawo, w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, wstępu do wszystkich 

pomieszczeń  podmiotu wykonującego działalność  leczniczą. Przepisy art. 122b-123 ust. 1 

u.p.f. stosuje się  odpowiednio. Zatem, możliwość  „skontrolowania" podmiotu wykonującego 

działalność  leczniczą  istnieje wyłącznie w przypadkach uzasadnionego podejrzenia co do 

jakości produktu leczniczego. Kompetencje w zakresie przeprowadzania kontroli podmiotów 

leczniczych (w zakresie realizacji działań  zapobiegających szerzeniu się  zakażeń  i chorób 

zakaźnych) zostały zaś  przyznane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 13 ust. 1 w 

zw. z art. 11 i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151). 

Uwzględniając powyższe przepisy, jak również  fakt, że od decyzji wydanych przez 

Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim 

nakazujących utylizację  nieprawidłowo przechowywanych szczepionek nie wniesiono 

odwołań, Główny Inspektor Farmaceutyczny nie mógł  podjąć  żadnych działań  o charakterze 

postępowania kontrolnego / inspekcyjnego, czy też  administracyjnego. 

Z kolei wojewódzki inspektor farmaceutyczny nie może uzyskać  wstępu do 

pomieszc eń  podmiotu leczniczego wyłącznie w celu sprawdzenia, czy podmiot ten wykonał  

decyzję  nakazującą  zniszczenie wskazanych produktów leczniczych. Wydaje się, że do 

weryfikacji podmiotu leczniczego w tym zakresie niezbędna byłoby współdziałanie z 

organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nawet w przypadku, gdyby właściwe organy 

kontroli stwierdziły, że adresat decyzji nakazującej zniszczenie produktu leczniczego nie 

wykonał  jej, obecnie obowiązujące przepisy z zakresu prawa farmaceutycznego nie 

przewidują  możliwości nałożenia sankcji administracyjnej (np. kary pieniężnej). Wydaje się  

zatem, że wyegzekwowanie decyzji o utylizacji produktów leczniczych może odbyć  się  

wyłącznie zgodnie z przepisami działu III ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), regulującymi egzekucję  

obowiązków 

o charallterze niepieniężnym. 

Co do skali problemu, Główny Inspektor Farmaceutyczny uprzejmie informuje, że 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim wydał  przeszło 

160 decyzji nakazujących zniszczenie szczepionek, a kolejnych 330 pozostaje w 

przygotowaniu (łącznie ponad 3000 opakowań). Decyzje są  udostępnione w Biuletynie 

Informacji Publicznej pod adresem https://farmaciaciorzow.bip.gov.plklecvzie-lwif/decvzie-

nakaz-utylizacji. html. 



p.o. Główne pektora arrnacentycznegó 

W świetle przedstawionych wyjaśnień  w ocenie Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego zasady prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i system nadzoru 

nad nim nie budzi zastrzeżeń; jest zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej i organizacji 

międzynarodowych. Natomiast incydenty w województwie lubuskim związane były ze 

stosowaniem produktów leczniczych i nadzorem nad praktyką  lekarską. Lekarze podawali 

szczepionki na własną  odpowiedzialność, działając podobnie jak w przypadku podawania 

leków poza wskazaniami, wg tzw. praktyki „off label". Ze względu na wspomniane 

ograniczenia prawne i organizacyjne (głównie liczba pracowników — np. we wspomnianym 

województwie lubuskim pracuje tylko 3 inspektorów farmaceutycznych, w inspekcji sanitarnej 

na tym samym terenie kilkuset) inspekcja farmaceutyczna w obecnym kształcie nie może 

rozszerzyć  swojego nadzoru, aby efektywnie nadzorować  stosowanie produktów 

leczniczych. Dlatego też, współpraca kilku służb nadzorujących oraz izb lekarskich może 

wpłynąć  na poprawę  sytuacji. Rozwiązaniem jest również  podniesienie wymogów 

technicznych wobec punktów szczepień  dotyczących elektronicznego monitorowania 

temperatur przechowywania oraz dodatkowa edukacja personelu medycznego w zakresie 

warunków przechowywania produktów leczniczych. 
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