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Gdańsk, dnia 20 czerwca 2022 r. 

 

 

Karolina Eis  

       ul. Kniaziewicza 21 lok.9 

76-200 Słupsk 

 

WIF-GD.3151.3.2021 

 

   DECYZJA nr 1/UNP/2022 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 3 oraz art. 61 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), a 

także art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) działając z urzędu: 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

umarza karę pieniężną w wysokości 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100) 

nałożoną decyzją Pomorskiego Inspektora Farmaceutycznego nr 9/NKP-MPR/2021 z dnia 17 

lutego 2021 r., wraz z kwotą kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł (słownie: jedenaście 

złotych 60/100). 

 

    UZASADNIENIE 

  

W dniu 17 lutego 2021 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku 

wydał decyzję nr 9/NKP-MPR/2021 o nałożeniu na Karolinę Eis kary pieniężnej w kwocie 

1.200,00 zł za niepowiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 

o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w terminie 7 dni od 

dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia nr 743/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Herbum” w Główczycach, przy ul. 

Lipowej 4, stała się ostateczna.  

W związku z brakiem uregulowania należności przez zobowiązaną, tut. organ dnia 25 

marca 2021 r. skierował do niej upomnienie, a następnie sprawę skierowano do egzekucji 

(wystawiono tytuł egzekucyjny). Z ustaleń poczynionych przez organ egzekucyjny wynika, iż 

dłużniczka nie posiada środków pozwalających na pokrycie należności. Na zajętych 

rachunkach bankowych, wkładach oszczędnościowych i przekazach pocztowych nie uzyskano 

kwot na pokrycie dochodzonej należności. Ponadto zobowiązana nie figuruje jako właścicielka 
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pojazdów mogących być przedmiotem skutecznej egzekucji, a w bazach organu brak jest 

bieżących danych dot. przychodów z wynagrodzenia, z umów cywilno-prawnych, dochodu z 

najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze bądź świadczeń 

wypłacanych przez organy emerytalno-rentowe. W wyniku zaistniałych okoliczności, 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku umorzył postępowanie egzekucyjne wobec jego 

bezskuteczności, wydając w dniu 7 czerwca 2022 r. stosowne postanowienie (nr 2216-

SEE.711.6016.2022.4). 

Zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), należność przysługująca tutejszemu organowi 

może być umorzona w całości, z urzędu, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w 

postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji 

tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne. Jak wynika z 

poczynionych ustaleń, w niniejszym przypadku postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z 

uwagi na bezskuteczność egzekucji. Tym samym ziściła się przesłanka z ww. przepisu. 

Jednocześnie tut. organ nie zna żadnych okoliczności wskazujących, że sytuacja zobowiązanej 

ulegnie zmianie i egzekucja będzie w przyszłości skuteczna.  

 

Mając na uwadze powyższe, orzekam jak w sentencji. 

 

 POUCZENIE 

 
• Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie, za 

pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, w terminie 14 dni od daty 

jej otrzymania. 

• W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 

wobec Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. 

• Z dniem doręczenia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu oświadczenia o 

zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna.  

• Od decyzji ostatecznej i prawomocnej nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a także nie można jej zaskarżyć do sądu. 

 

Pomorski Wojewódzki 
          Inspektor Farmaceutyczny 

 
        mgr farm. Beata Lutkiewicz 

Otrzymują: 

1) adresat (list polecony + zwrotne potwierdzenie odbioru – wzór dla postępowania 

administracyjnego)  

2) księgowość w/m 

3) aa x 2 

 
Niezależnie  od  obowiązków  organów  administracji  publicznej  przewidzianych  w Kodeksie   postępowania   administracyjnego   niniejszym   realizuję   

obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679. Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i wynik postępowania 

administracyjnego. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:  

I. Administrator danych osobowych (ADO)  
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Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą  

w Gdańsku ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk, jest administratorem danych osobowych. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych przez e-mail m.grzymala@wiif.gdansk.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.  

III.  Cele i podstawy przetwarzania 

A. Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny jako administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji przez 

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zadań wynikających z przepisów prawa lub realizowanych w interesie publicznym, 

w szczególności w celu:  

1) wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji 

szpitalnej, a także w celu prowadzenia rejestru zezwoleń dla ww. podmiotów; 

2) prowadzenie innych postępowań administracyjnych niż wskazane w pkt 1; 

3) kontrolowania podmiotów wymienionych w pkt 1; 

4) rozpatrywania skarg lub wniosków, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; 

5) udzielania informacji publicznej lub odmawiania dostępu do informacji publicznej, na podstawie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej; 

6) udzielenia zamówienia na zakup towaru lub usługi, realizacji tych umów oraz rozliczeń finansowych z nimi związanych. 

B. Podstawy przetwarzania: 

1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi; (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

IV. Okres przechowywania danych  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III.A, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

W przypadku podmiotów nadzorowanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego okres przechowywania danych zależy od 

daty zakończenia działalności danego podmiotu nadzorowanego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Po zakończeniu 

działalności podmiotu dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących w danym momencie przepisów dotyczących archiwizacji 

dokumentów. 

V. Odbiorcy danych 

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt III.A odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 

i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym przetwarzają dane 

osobowe dla których administratorem jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny; 

3) okręgowe izby aptekarskie. 

W szczególności zwrócić należy uwagę, że dane osobowe zawarte w decyzjach zmieniających zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub 

punktu aptecznego, stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, cofających zezwolenie na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz właściwej okręgowej izby 

aptekarskiej.       

Cześć danych jest publicznie dostępna na platformie http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 

1. prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

3. prawo do usunięcia danych, w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe; jednakże dane osobowe 

nie mogą być usunięte w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, a nadto z uwagi 

na konieczność wywiązania się przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z obowiązku prawnego wymagającego 

przetwarzania danych lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Pomorskiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić 

prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 

ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.  

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

6. prawo do przenoszenia danych (jednakże to prawo nie ma zastosowania w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) 

7. prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzamy 

Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem; 

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – nie dotyczy. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych 

Mając na uwadze wskazane w pkt III.B podstawy przetwarzania danych osobowych, podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. 

Konsekwencją niepodania danych są bądź sankcje przewidziane w przepisach prawa (dot. danych określonych w pkt III.B.2 i III.B.3) bądź niemożność 

nawiązania lub kontynuowania współpracy z danym kontrahentem (dot. danych określonych w pkt III.B.1).                                           

VIII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


